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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
   :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 :  تلگرام کانال

 من یآفتاب یشب هانام رمان : 

 یستاره صولتنویسنده : 
 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 آدرس سایت : 
    کانال تلگرام :

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 من یآفتاب یشب ها
 

 یستاره صولت

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 من یآفتاب یشب ها
 یباسمه تعال

 
شون خودمونو  ست که مي تونیم باه سام بازي ها ه ازبچگي فهمیدیم انواع واق
سرررمرم کنیم حاچ  ه خنرناچ  ه سررالم  ه مهررر  ه مفید ططط فق  وفق  
شستني مثل  سرمونو مرم کنه ماه بازي هاي ن سرمرمي ما مهم بود یه  یزي که 

مثل فوتبال مامان بازي ،مل یا پوچ ،ماهي هم بازي هاي پراز شررور وشرریننت 
شده  سني طططط ولي ططط خدا نكنه ما توي عالم بچگي بزرگ  شك ویا و ،قایم با 
باشیم وهنوزهم به دنبال سرمرمي باشیم وبازي هایي رو شروع کنیم که نه تنها 
زندمي خودمون بلكه زندمي بسرریاري از اطرافیانمونو تحت الشررعاع قرار بده 

کردیم وتازه تفاوت دوران کودکي  ووقتي اتفاق بدي رخ بده مي فهمیم  ي کار
وبزرمیمونو مي فهمیم بازي هاي اون دوران به خوبي تموم میشد ولي این بازي 
ها مجازات سختي داره ططط خیلي سخت طططططط من از اون دسته آدمایي بودم که 
یه دختر  دي مررور وکمي لوس که فق  مي  توي عالم بچگي بزرگ شررردم 

طط از همه باچتر باشه وبه همه به عنوان زیر خواست حرف حرف خودش باشه ط
دستش نگاه مي کردغافل از اینكه بزرمي به شكلو قیافه وپول نیست ، بزرمي به 
شم براي من تنها  یزي  شته با ستم که دا شتم یانمي خوا عقله  یزي که من ندا
که مهم بود غرورم بود وبا همین غرور خیلي از کسررایي که دوسررتم داشررتن 

اشتمو نادیده مرفتم وبا تریلي هجده  رخ غرور وخودخواهیم از ودوستشون د
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روشون رد شدم واین شد شروع بازي من بازي که مجازاتش هم خیلي تلخ بود 
 هم خیلي شیرین :

 
بابا سر تا سر ساختمون راه مي رفت وبراي خودش غر مي زد وتوتون توي پیپ 

ي رفت ططط غر میزد ططط راه مي رو با ته سنجاق قفلي باچ وپایین مي کرد ططط راه م
ماش متر کرده بود ططط  قد با  کل خونه رو  گه  رفت ططط غر میزد ططط فكر کنم دی
صباني وناراحت ولي من  شت بابا ع مامان با دلهره نگاهش بین من وبابا مي م
خونسرررد وبي تفاوت به مبل تكیه کرده بودم وپاهایم رو روي هم انداخته بودم 

ي با نگاهم ، بابا رو دنبال مي کردم ، مهتابم در حالي وبدون هیچ عكس العمل
که کتاب شیمیش توي دستش بود با نگراني توي پله ها ایستاده بود وحتما طبق 
سمت من  ستاد وبه  شو کنده بود طططط بابا یه دفعه ای ست لب عادت بدش تمام پو

ار راومد با عصبانیت  لوي من که باهمون استایل قبل روي مبل نشسته بودم ق
صداي بلندي فریاد زد  مرفت کمي خیره نگاهم کرد ودوباره راه افتاد یه دفعه با 

: 
 
 آخه سینا  شه ؟-
 

 خیلي خونسرد مفتم :
 
پدر من سینا  ش نیست منو سینا اصال بهم نمي خوریم از نظر تیپو قیافه که -

شاقي نكرده ولي  سي مي تونه با پول باباش بخونه کار  سم که هرک صفر ططط در
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شوهرم م ست ندارم وقتي برل  سر ترم طططط بابا من دو ن  ي از هرلحاظ از اون 
 وایمیستم همه با ترحم بهم نگاه کنن ططططامل پدر من امل ططط

 
ستم تمام این حرکاتو  ش سرد ن سمتم حمله کرد ولي من خون با این حرفم بابا به 

 از بچگي حفظ بودم ططط ماما ن یه دفعه  لوي بابا پرید ومفت :
 
 نكن احسانطططط-
 

همیشرره همین بود بابا بهمون حمله مي کرد ولي مامان نمي شاشررت کاري کنه 
دلم مي خواسررت بهش بگم :بابا محر ريرراي خدا بزار بیاد  لو ببینیم  ي 
میشرره، فكر کنم خود بابا هم توي این حمله ها منتظر بود یكي  لوشررو بگیره 

 داشت طططط  ون برخالف قیافه ي  دي ولجبازش قلبه مهربوني
 
گه دیونم - هت ؟ دی به تو ؟ خودت بگو  ي بگم ب خه من  ي بگم  دختر ا

کردي ططط پسررر به اون خوبي ونجیبي دوسررتت داره ولي تو  ي طططط ؟به  اي 
نجابتو خانواده دنبال  ي مي مردي اخه طططط ؟فكر کردي من خرم ؟ تا کي مي 

 نططط مي طططط یاد طططط خواي منتظر اون پسره باشي ها ططط ؟نمیاد مي فهمي ؟
 

 مهتاب سریع با اون صداي نازش مفت :
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کي مفته نمیاد بابا ؟امید درس داره امه بیاد نمي تونه بر مرده ططط مي فهمید -
 ؟براي صدومین بار ططط ویزاش فق  براي رفته ططط

 
حاچ بابا به سررمت مهتاب حمله کرد،مهتاب با یب بلندي از پله ها باچ رفت 

 د زد :وبابا دا
 
 صبر کن ببینم  شم سفید ططط حاچ توهم طرف اون بچه سوسولو مي میري ؟-
 

شوند  سمت اتاق هم کف که اتاق کاربابا بود ک ست بابا رو مرفت وبه  مامان د
 ولي بابا همچنان برام خنو نشون مي کشید ومنم با حرص موش میدادم :

 
پسررره تا ماه دیگه بر مي آفتاب خانم ،دفعه ي اخره دارم بهت مي مم یا این -

 مرده یا شده به زور زن سینا ت مي کنم ط
 

مامان بابا رو به زور به اتاق هل داد وخودشم پشت سرش رفت ،نمي دونم  را 
سردي خودمو در این مواقع حفظ کنم ولي تا پاي امید  ستم خون شه مي تون همی

و تنم بود ر به مويوع باز میشد منم عصبي مي شدم پالتومو که کنارم روي مبل
 کردم وبدونه اینكه دکمه هاشو ببندم رفتم دم پله ها وبا صداي بلند مفتم :

 
 مهتاب من دارم میرم ، با من میایي ؟-
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 صداي  یب مهتاب بلند شد :
 
 اره ططط-
 
 پس کتابتم بیار مامان باز میر نده بهمون ططط-
 

واز در خونه  کیفمو کول کردم و لوي آیینه ي ورودي رفتم شالمو درست کردم
بیرون اومدم نگاهي به حیاط خونه که حاچ از برف پوشرریده شرررده بود کردم 
 قدر منو امید از این حیاط خاطره داشتیم طططط از پله ها سرازیر شدم که مامان 

 با  یرو داد دنبالم افتاد ومفت :
 
 يآفتاب تو رو خدا مادر ططط تو اروم باش ططط حاچ بابات یه  یزي مفت تو  د-

 نگیر طططط
 

ساختمون  سمت  شید  ستمو ک سید ود شتم نگاهش کردم بهم ر با تعجب بر م
 ودوباره با التماس شروع کرد :

 
 آفتاب تو که اهل این که کارا نبودي بیا بریم تو ططط-
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شیدم ویه قدم  ست مامان ک ستمو از د شده بود د شمام از تعجب  هار تا   
 عقب رفتم طططط

 
 
 
 طمامان مي خوام برم طط-
 

 مامان دوباره دستمو مرفت وبا التماس مفت :
 
 نه نمي شارم بري ططط من با خون دل شماها رو بزرگ کردم-
 

صبي  سمت خودم وبا لحن نیمه ع شیدم  ستمو ک شید منم د ستمو ک ودوباره د
 مفتم :

 
 ااا مامان این کارا  یه ؟ ولم کن ططط-
 

 مامان برر کرد ومنو دوباره کشید :
 
تري باید الگوي مهتاب باشرري ططط اونم پس فردا مي مه مي آفتاب تو بزرگ -

 خواد بره ططط
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 دستمو به زور از دست مامان کشیدم ومفتم :
 
 مامان نكن ططط-
 

 بعد روبه ساختمون کردم وبا فریاد مفتم :
 
 مهتاب بدو دیگه ططط-
 

شو از هم باز کرد  ست ستاد ود شدت مرفت واومد  لوي من ای هش  مامان بر
 ومفت :

 
فتاب ، خودت کم بودي دسررت این بچه روهم مرفتي ببري ؟اصررال تو بگو ا-

 مي خواي کجا بري ؟ کجارو داري که بري ؟؟؟
 

باره اومد  باره اومد  لوم رفتم راسرررت مامان دو کمي رفتم  پ که مامان دو
  لوم ومفت :

 
 امه مي خواي بري باید از رو  نازي من رد بشي ططط-
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کردم که اشكاش سرازیر شده بود ، نمي دونستم  بابهت داشتم مامانو نگاه مي
شه با مهتاب میرفتیم بیرون ولي مامان از این کارا نمي کرد با   ي بگم من همی
صررداي خنده ي مهتاب منو مامان به عقب بر مشررتیم آفرین آماده شررده بود 

 وهمین طور که مي خندید مفت :
 
به این افتاب مي خوره بخواد مامان دوباره این فیلم ایراني آبكیارو دیدي ؟اخه -

 فرار کنه ؟کالسش به این کارا نمي خوره ؟ باز منو بگي یه  یزي طططط
 

  شماي مرد شدمو به مامان دوختم وبا تعجب مفتم :
 
 اره مامان واقعا فكر کردي مي خوام فرار کنم ؟-
 

 مامانم سریع  بهه مرفت وروبه منو مهتاب که هنوز مي خندید کرد ومفت :
 
 کجا میرید ؟پس -
 

از این کاراي مامان هم خنده ام مرفته بود هم حرص مي خوردم کال ادم سرراده 
شي وفكر مي کني یه  شي متو ه نمی شته با اي بود ولي امه باهاش برخورد ندا

 آدم افاده ایه از کنارش رد شدم ریموت ماشینو زدم ومفتم :
 
 ططط خوبه قبل از  نجال بابا مفتم مي خوام برم خونه ي غزل-
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 مامان خنده ي ساده اي کرد ومفت :

 
 آهان ططط-
 

 ولي بعد دوباره اخم کرد وبه مهتاب که داشت توي ماشین میشست مفت :
 
 شما کجا به سالمتي ؟ مگه فردا امتحان نداري ؟-
 

مهتاب از توي کیفش کتابشررو دراورد ونشررون مامان دادوسررریع توي ماشررین 
 ومفت:نشست سرشو از پنجره بیرون آورد 

 
 خونه ي غزل مي خونم طططط-
 

بعدم براي من  شررمو ابرو اومد که فهمیدم امه اچن نجنبم مامان مهتابو از 
 ماشین پیاده میكنه تا مامان خواست حرفي بزنه سوار ماشین شدم وداد زدم :

 
 براي شام خونه نمیاییم ططططططططططط-
 

http://www.roman4u.ir/


 13 من یآفتاب یشب ها

با ریموت در  با تند ماشرریو روشررن کردم تك بوقي زدم و خونه رو باز کردم و
شه خندیدم  شد مهتاب نفس عمیقي بك سرعت پیچیدم توي کو ه که باعث 

 ومفتم :
 
 که خونه ي غزل مي خوني اره ؟-
 

بابي خیالي کتابو تو کیفش پرت کرد ودرحالي که با پخش ماشررین ور میرفت 
 مفت :

 
نمي مامانم خوشررحاله ها ططط از دیروز تا حاچ درس مي خوندم مل که لگد -

 کردم طططط !
 

 خندیدم ودر حالي که راهنما میزدم مفتم :
 
 اره  ون عمه فخریت تو از دیروز درس مي خوندي ؟-
 

مهتاب ایشرریییییییییي مفت وکنترل پخشررو برداشررت واهن  سررامي بیگي رو 
مذاشررت منم خندیم ودیگه  یزي نگفتم عمه فخري خواهر بزرگ بابام بود که 

شو نمي دید البته منم ترکیه زندمي میكرد وکلي ه م افاده اي بود وباچ تراز دماغ
 پایین تراز دماغمو )که عمه فخریه (نمي بینم !
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سمت مجتمع  شدیمو به  شین پیاده  شینو بیرون از مجتمع پارچ کردم واز ما ما
رفتیم مهتاب دوید وزن  واحد غزل اینارو زد بعد از  ند ثانیه صررداي کامي 

 پیچید توي کو ه :
 
 کیه ؟-
 

 مهتاب با خنده مفت :
 
 منم منم مادرتون غذا اوردم براتون ططط-
 

 کامي با مسخره بازي مفت :
 
هییییییین ططططط غزل بدو بیا که بي کامي شرردي مرمه اومده منو بخوره ططط واي -

 واي واي ططط ولي متاسفم خانم مرمه قبل شما یه مرگ خوشگل تر اومده بود ططط
 

 من با حرص مفتم :
 
 کامي یخ زدیم طططط بازکن-
 

 کامي باخنده مفت :
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 توام که این  ایي طلوع خانم ططط-
 

 بعدشم خندیدو مفت :
 
 واچ من هر  ي فكر مي کنم آفتاب مرمه تو  را سردي ططط ؟-
 

 منو مهتاب باحرص مفتیم :
 
 
 
 کامییییییییییییییي-
 

و کامي خنده ي سرررخوشرري کرد ودرمجتمع رو زد منو مهتابم سررریع خودمون
پرت کردیم توي خونه ، کامیار ملقب به کامي شروهر غزل ودوسرت صرمیمي 
امید بود با امسررال سرره سررالي مي شررد که باغزل ازدواو کرده بودن یه ازدواو 
فامیلیه شرریرین ططط آخي نامزدیشررون هیچ وقت یادم نمیره بابا وقتي غزلو کامي 

 رو توي لباس عروس داماد دید با تعجب مفت :
 
 ان عروسك بازي کنن ؟اینا مي خو-
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سره فوق العاده خوب ومهربونیه البته امه از  سال از مابزرمتره ولي پ کامي  هار
شونو زدیم،  شدیم وزن  واحد سور پیاده  سان صرف نظر کنیم !از ا شوخیاش 

 کامي با اون لبخند ملو مشاد همیشگیش اومد دروباز کرد ومفت :
 
 که رسیدن ططط به به ببینید کیا اینجان ططط طلوع وغروبم-
 

 مهتاب به کامي تنه اي زد وبي تو ه بهش رفت توي خونه ومفت :
 
 من نمي دونم کي به تو زن داده ماداریم یخ میزنیم اقا  رتو پرت مي مه ططط-
 

 کامي با لحن دخترونه اي مفت :
 
 ایششششششش ، قدر این غروب نچسبه واه واه واه ط-
 

 منم وارد خونه شدم ومفتم :
 
 نچسبي کامیون با خواهر من کاري نداشته باشااااااا طططخودت -
 

با دیدن غزل که دسرررت به کمر منتظر ایسررتاده بود خودمو تو برلش انداختم 
 ومفتم :
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 تو  ه طوري غزِل کامي طططط-
 

 ملنار با خنده مفت :
 
 واي فكر کن کامي غزل بگه من به شخصه دیگه هیچ وقت شعر نمي خونم-
 

 واههههههههه ططططدلت بخواد  -کامي
 

تا رفت حرف بزنه نذاشررتم، غزلو هل دادم کنار وپریدم تو برل ملنارو  غزل 
 مفتم :

 
 دماغ عملي ما  ه طوره ؟-
 

 بعد از برلش اومدم بیرون با دستم دماغشو لمس کردم ومفتم :
 
یه دکتر خوب میرفتي ططط - مل کردي بیش  که رفتي ع حاچ  خاچ تو سرررت 

 بود اچن شده خرطوم فیل دماغت مثل دماغ پاندا
 

 نیكي قهقه ي بلندي زد ومفت:
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 آفرین افتاب حرف دل منو زدي ططط-
 

ملنار با حرص منو روي مبل هل داد که با عث شرررد بیوفتم روي مبل بعدهم 
 پس مردني به نیكي زد رفت :

 
تو دیگه خفه خوبه همین  ند دقیقه پیش داشررتي آدرس منب دکترو ازم مي -

 مرفتي طططط
 

 نیكي قیافه ي حق به  انبي به خودش مرفت ومفت :
 
 دیوانه نمي خواستم دلت بشكنه طططط-
 

مارو  با لبخند ژکوند ي  که روي مبل لم داده بود و به مهتاب  با حرص  نار  مل
 نگاه مي کرد مفت :

 
 مهتاب دماغم بد شده ؟-
 
 هر ي هست که بهتر از دماغ این کامیه طططط-
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شد کامي اخم کرد وکنار مهتا شید که با عث  شو ک سته از موها ستو یه د ش ب ن
  یب مهتاب بلند بشه ولي خودش خیلي خونسرد مفت:

 
 غروب  ان دماغ من خیلي از دماغ تو بهتره ،مرفتي ططط-
 

 مهتاب که اشك تو شماش  مع شده بود از رو نرفت ومفت :
 
 دماغ من خیلي هم خوبه دماغ تويایع ست-
 

 شید وخونسرد مفت :کامي بیشتر موهاي مهتابو ک
 
 دوباره مي مم مرفتي ؟-
 

 مهتاب که حسابي دردش مرفته بود مفت :
 
 آه امید کجایي منو از دست این نجات بدي ططط ؟! اره ططط اره ططط-
 

سید ،همه دیگه  شو ب*و* سر کامي بالبخند با مزه اي موهاي مهتابو ول کرد و
بود باهم میشرردن سرره تا به کاراي مهتاب وکامي عادت داشررتیم زماني که امید 

وکل خونه رو روي سرشون مي شاشتن ططط همون طور که روي مبل نشسته بودم 
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به غزل دادم تا اویزون کنه ،ملنار درحالي که پرترالي  پالتومو از تنم در اوردم و
 رو پوست مي کند رو به من مفت :

 
 خوب افتاب خانم  ه خبر از بابا  ان اینا ططط؟-
 

 م :با بي تفاوتي مفت
 
صحبت - صله ي  صال حو شو، ا ست داري بیخیال  واي ملنار  ون هرکي دو

 درباره ي مهر وي بزرمو ندارم طططط
 

 نیكي اخم غلیظي کرد ومفت :
 
يوع ؟ واااا ، را بابات ایننوري میكنه ؟؟خوبه خودش - سر همون مو دوباره 

 ويعیت امیدو میدونه طططط
 
پا داره ططط- یه  یه  یزي  آره میدونه ولي مرغش فق   به  ید  خودتون که مي دون

باید  بت ازدواو منه مي مه امه امید تورو بخواد  پیله کنه پیله کرده طط حاچ نو
برمرده ایران ططططط امر هم که نه باید زن سررینا بشرري ططط آخ من  قدر بدم میاد 
شتم  سر انگ ياي خدا اندازه ي  شتیپي مي کنه ولي محر ر ازش ادعاي خو
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ست ططط ا شتیپ نی شر هیچي نداره که من دلمو بخوام بهش خوش کنم خو ین ب
 طططط

 
 غزل در حالي که سیني قهوه رو روي میز مي شاشت مفت :

 
 نمي خواي به امید بگي ؟؟؟-
 

 خیلي خونسرد به سیني خیره شدم ومفتم :
 
  ي رو بگم ؟خودش مويوع رو میدونه ططط-
 

 این بار کامي  دي شدومفت :
 
 ماه بیشتر فرصت نداره ططططولي نمي دونه تا یه -
 

 با بي تفاوتي شونه اي باچ انداختم ومفتم :
 
سینااااا - شوهر بده ؟ اونم با کي  کامي اینا همش حرفه کي مي تونه منو یه ماه 

؟؟؟ !!! بعدهم براي  ي اون بیچاره رو نگران کنم ؟خودتم مي دوني امه اومید 
شه وبر مي مر ست مويوع رو بفهمه بي خیال درسش می صال دو ده ومن اینو ا

 ندارم طططط ونمي خوام
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 مهتاب با حرص مفت :

 
آفتاب بدم میاد از این همه خونسررردیت ! خودتم مي دوني که امه بابا بخواد -

 پاي سفره ي عقد نشستي ططط
 
آره مي دونم ،خودم با غد بازیاي مهر وي بزرگ کامال اشررنام طططط امه بابا -

 ران میرم طططط !بخواد همچین کاري کنه از ای
 
 
 

 نیكي با مسخرمي مفت :
 
 اوه اون وقت کجا مي خواین تشریف ببرین ؟؟؟-
 

 با خونسردي مفتم :
 
 امریكا ططط پیش امید ططط-
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سته بود پاي خوشتراش وبرنزشو روي پاي دیگه  ش غزل که مبل روبه روي من ن
 اش انداخت ومفت :

 
ن اسونیا ست که تا یه ماه دیگه آفتاب خدا بهت عقل بده ططط فكر مي کني به ای-

 امریكا باشي ؟؟؟
 

 کامي هم متفكر مفت :
 
 واقعا بابات نمي تونه دوسالو نیم تحمل کنه ططط ؟؟؟-
 

 کالفه شده بودم خواستم  یزي بگم که مهتاب مفت :
 
 مي ترسه آفتاب بترشه ططط-
 

 با حرص رو به مهتاب مفتم :
 
 به خاطر من رو دستش بموني طططنه خیر ططط نگرانه من شوهر نكنم توهم -
 

 ملنار که اخم کرده بود مفت :
 
 تو که بي شوهر نمي موني ططط امید میاد ططط-
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 نفسمو شكل اه بیرون دادم ومفتم :

 
 بابا هیچ وقت نقدو ول نمي کنه بچسبه به نسیه ططط-
 

شرول کرده  شونو م شد که فكر من شهن هم همه توي فكر بودن  ندوقتي مي 
سایمون بود کامي  بود ، منو سر هم ست بودیم یعني پ امید از بچه مي باهم دو

هم دوسررت صررمیمي امید بود منو غزل هم از طریق این دوتا باهم اشررنا شررده 
بودیم ططط تا وقتي که امید ایران بود همه  یز خوب بود ولي وقتي که رفت ،مثل 

ترین ططط مي اینكه خوشرري ما رو هم با خودش برد طط امید بهترین بود ،مهربون 
سر میاد ایران ولي من نمي  شه با  شرط بابا خبر دار ب يوع  ستم امه از مو دون
ست  سختي به این موقعیت د ستم به خاطر من اینده اش رو خراب کنه با  خوا
سه  ساعت  شرول به خونه رفتیم  شام همه با فكري م پیدا کرده بود طططط بعد از 

شد با فكر بیدار بودن امید باه شب که  صفه  اش تماس مرفتم بعد از  ند تا ن
 بوق صداي سرو حال امید توي موشي پیچید :

 
 سالم به عشق خودم ططط  ه طوري مرماي من ؟؟؟-
 

 خندیدم همیشه با این طرز صحبتش به اوو خوشي میرسیدم :
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 سالم ،مرسي ططط امیده من  ه طوره ؟؟؟-
 

 امید خنده ي سرم*س*تي کرد ومفت :
 
 خوبم ططط ولي افتاب خیلي نامردي ططط صداي تو رو که شنیدم-
 

 با تعجب پرسیدم :
 
  را؟-
 

 صداش رن  دلخوري مرفت ومفت :
 
 تا من زن  نزنم تو به روي خودتم نمیاري یه زن  بزني ططط ؟!-
 

 خندیدم ومفتم :
 
 خیلي پرویي امید ططط اچن کي زن  زد بهت ؟ططط من !-
 

 امید خندید ومفت :
 
 از این شانسا داشته باشم ططتو ماه شاید دو بار -
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 امید بعد از مكث کوتاهي با دلهره مفت :

 
 آفتاب ططط بابات ططط  ي مي مه ططط ؟اون مويوع  ي شد ؟-
 

دلم نمي خواسررت تو کشررور غریب ناراحتش کنم ولي تا به حال حتي یه کلمه 
 هم به امید دروغ نگفته بودم با ناراحتي مفتم :

 
 حرف خودشومیزنه ططط-
 

 امید با نگراني مفت :
 
 یعني  ي ؟؟؟-
 
 مي مه باید ازدواو کني ططط تازه برام شرطم مذاشته طططط-
 

 شرط ؟؟  ي ؟؟ –امید 
 

نمي دونسررتم  ه  وري بهش بگم نفسررمو مثل فوت بیرون فرسررتادم وبعد از 
 مكث نسبتا طوچني مفتم :
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 کني طططمي مه امه تا یه ماه دیگه امید نیاد باید با سینا ازدواو -
 

 صداي امید اوو مرفت در حالي که با عصبانیت نفس ،نفس میزد مفت :
 
تو غل  مي کني ططط آفتاب اینو براي بار هزارم توي موشررت فرو کن ططط تو ططط -

 مال ططط منیییییییییي ططط بفهم ططط
 

 امید فریاد زد :
 
 بفهم افتاب ططط تو رو خدا بفهم طط-
 

 ید خودمو کنترل کنم با برر مفتم :هیچ وقت نمي تونستم  لوي ام
 
فهمیدم امید ططط خیلي وقته فهمیدم ططط از همون موقع که بهت  واب بله رو -

 دادم وباهات دست دادمو حلقه تورو توي دستم انداختم
 

 امید با صداي لرزوني مفت :
 
 براي فردا بلی  مي میرم وبر مي مردم ططط-
 



  28 

 

 وبا حرص مفتم :با این حرفش نفسم به شماره افتاد 
 
بدبختي - ما براي رفتن تو کلي  ید ططط !!!  مي فهمي  ي مي مي ؟ امییییییییی

 کشیدیم یادت رفته ؟؟؟ حاچ به خاطر یه  یز بي خود مي خواي برمردي ؟؟؟
 

 امید با صداي لرزون وعصبانیش مفت :
 
تاب مي خوان تورو از من بگیرن ططط مي فهمي ؟؟؟ تو - یا ه ططط اف به مورسرر
ووووووو ططط عشق من ططط مي خوان ازم بگیرنش ،اون وقت تو مي مي بي خود ر

 ؟؟؟
 

 حاچ اشكام روي مونه ام روان شده بود ططط :
 
سمي ططط من فق  وفق  براي توام ططط - امید نمي شارم به  ان خودت که همه ک

 براي تو طططط هرکاري مي کنم که نتونن کاري بكنن ططط
 

 امید با داد مفت :
 
مي خوام این زندمیو امه قراره فق  تو ز ر بكشرري ططط میام آفتاب پس حرفي ن-

 نزن ططط خواهش مي کنم ططط
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یاد بدو بدو هاي امید براي رفتن ططط یاد التماسررام به باباي امید براي ا ازه ي 
سالو  شته بود این دو سالو نیمش که مذ سه  شت کوتاه بیام  رفتنه امید ،نمي شا

 ،در حالي که مریه ام به هق هق تبدیل شده بود مفتم : خورده اي  یزي نبود
 
سمت مي دم  ون خودم ططط امید - ست مي کنم ططط ق نگو امید طط نگو ططط التما

نیا ططط امه بیایي یعني منو نمي خواي ططط بهت قول مي دم تا پاي  ون  لوشون 
 وایستم

 
 امید فریاد زد :

 
ططططط آفتاب یه تار موازسرت کم   ي مي مي تو ؟؟؟  را قسمم مي دي دیوانه-

 بشه روزمار همه رو سیاه مي کنم
 

 مریه ام شدید شد ومفتم :
 
ست - اره دیونه ام ططط اما دیوانه ي تو ططط ارزوي تو ارزویه منه ،پس نمي خوام د

 از ارزوت بكشي ططط منم مهر وام نمي شارم اتفاقي بیوفته طططط
 

کردم که نیاد امه میومد عذاب و دان  بعد از کلي التماس وقسم امید رو رايي
سرد بر خورد کنم به امید قول داده  ستم خون شت ،دیگه نمي تون راحتم نمي شا
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شده ،من فق  مال امید بودم  ستادمي کنم حاچ هر  ور که  بودم تا پاي  ون ای
به هیچ نتیجه اي  اونم فق  براي من ،تاصرربب بیدار بودم وفكر مي کردم ولي 

سیدم ،  ون خی ستم امه مهر وي بزرگ کاري بخواد بكنه نر لي خوب مي دون
مي کنه ، حاچ هم مي خواسررت منو شرروهر بدهطهر  ي فكر مي کردم کمتر به 

 نتیچه میرسیدم دوتا مسكن خوردم تا بتونم راحت بخوابم
 
 
 

ظهرسرراعت دوازده ونیم بود که از خواب بلند شرردم اولین کاري که کردم تلفنو 
تماس مرفتم بعد از  ند تا بوق صررداي غزل توي موشرري برداشررتم وبا غزل 

 پیچید :
 
 الو ططط-
 
 سالم غزل ططط-
 
 سالم آفتاب خانم طط  ي شد خانم افتخار دادن زن  بزنن ططط-
 

 وبعد خودش خندید باناراحتي مفتم :
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 غزل حوصله ي شوخي ندارم ططط باهات کارداشتم ططط-
 

 غزل  دي شد ومفت :
 
  ي شده آفتاب ؟؟؟-
 
 دیشب با امید حرف زدم ططط-
 

 امید ططط ؟ -غزال
 
 اره ططط غزل بهش مفتم شرط بابارو ططط-
 

 غزل با  یب مفت :
 
 ي ؟؟؟ افتاب بهش مفتي ؟؟؟ امید بلند نشه بیاد ایرا ن ؟؟؟ خودت که مي -

 دوني براي رفتن  قدر سختي کشید ططط!
 
نیاد ططط غزل میشرره اره مي دونم ططط مي خواسررت بیاد ولي قسررمش دادم که -

 خواهش کنم بچه ها رو  مع کني ؟
 

 غزل با بهت مفت :
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  ي کار کنم ؟ بچه ها رو  مع کنم ؟ براي  ي ؟-
 

 اهي کشیدم ومفتم :
 
سیدم ططط غزل ، بابا - ستم کلي فكر کردم ولي به هیچ نتیجه اي نر ش شب ن دی

ند مخ اکب کوتاه بیا نیسررت ططط ! مفتم دورهم  مع بشرریم هر  ي باشرره  ند تا
 بهتراز یكیش کار میكنه ططط

 
 غزل به ا بار خندید ومفت :

 
 باشه من زن  مي زنم به بچه ها طططط ساعت شش اینجا باشید ططط-
 

 شرمنده مفتم :
 
 غزل شرمنده ،همش خونه ي شما افتادیم ططط-
 
 نه عزیزم این حرفا  یه ططط منتظرتم ططط-
 
 باشه ططط بازم ممنونم طط فعال ط-
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 افظ طططخد-
 

تلفنو قنع کردم نفس عمیقي کشرریدم موهامو شررونه کردم وبعد به سرررویس 
شپزخونه رفتم  صورتم اومدم بیرون وبه ا ستو  ستن د ش شتي رفتم بعد از  بهدا
شت یه  یزي توي قابلمه  ستاده بود ودا شت ماز ای سه بود مامان پ مهتاب مدر

نیدن صرردام مي ریخت که من نمیدیدم  یه سررالم ارومي کردم مامان با شرر
 بالبخند به سمتم برمشت ومفت :

 
 ساعت خواب خانم خانما ططط یه کم بیشتر مي خوابیدي طط-
 

 پوزخندي بهش زدم ودرحالي که پشت میز میشستم مفتم :
 
 باهاش حرف زدي ؟؟؟-
 

 مامان ابروهاشو باچ انداخت ومفت :
 
 با کي ؟-
 

 مررور به  شماي مهربونش نگاه کردم ومفتم :
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 مهر وي بزرگ ططط حرف زدي ططط !!!با -
 

مامان با تعجب نگاهم کردو دوبار به سمت قابلمه برمشت در حالي که قابلمه 
 رو هم میزد مفت :

 
 در مورد  ي ؟؟؟-
 

 محكم مفتم :
 
 امید ططط-
 

مامان با کالفگي نفسررشررو فوت کرد بیرون در قابلمه رومذاشررت روش واومد 
 ت :مقابلم نشست زل زد توي  شمام ومف

 
  ي باید بهش مي مفتم ؟-
 

 بابهت مفتم :
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به ؟؟؟  ي بهش مي مفتي ؟؟؟ - به ؟؟؟ نه واقعا حالت خو مامان حالت خو
دیدي که دیشررب  ي مي مفت ؟! مامان بابا  را نمي خواد بفهمه که امید بر 

 مي مرده ؟ امه نمي خواست برمرده کاره هرشبش زن  زدن به من نبود ططط
 

 افسوس تكون داد ومفت :مامان سرشو با 
 
فكرکردي من امیدو دوسررت ندارم ؟  را به خدا امه بیشررتر تو مهتاب نباشرره -

کمترشررماهام نیسررت باباتم امیدو دوسررت داره ولي اچن نمي دونم با کي ل  
جه مي  نده ي ل بات فعال رو د با تاب  را درچ نمي کني ططط ؟  کرده !ططط ولي آف

وحتي این رفتگر محل هم فرق نمي کنه  خواد شرروهرت بده براش امیدو سررینا
ططط فق  مي خواد ازدواو کني ططط خودتم مي دوني خیلي بهت محبت کرده که 

 تا حاچ شوهرت نداده دختراي فامیلش هجده سالگي شوهر مي کنن ططط
 

 باداد مفتم :
 
ول کنید این رسررماي مزخرفه دوران قزنویو ططط مامان مااچن تو قرن بیسررتو -

ني که دخترا هرزماني که بخوان ازدواو میكنن ططط مگه همین پردیسه یكومیم قر
ست بود  سره دو سال با پ سالگي ازدواو نكرد ؟؟؟ پانزده  سیو نه  شهین خانم 
سالم بود  صمیم به ازدواو مرفت ولي منو امید  ي ؟؟؟ هان ؟؟؟ هفده  بعد ت

 که امید اومد خاستگاري ططط
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 مامان نشون دادم ومفتم :حلقه ي نشون امیدو اوردم باچ وبه 
 
ببین من شرروهر دارم امید شرروهرمه ططط مامان این حلقه نشررون ي تعهد منو -

امیده طط مگه بابا اون زمان ا ازه نداد ؟؟ پس اچن  شررره ؟ مشرركل  یه ؟ 
مشكل اون سیناي امله ؟ برام مهم نیست مامان ططط براي من فق  امید مهمه طط 

این مويوع مشكل داشت باید سه سالونیم پیش مي  اونه که مهمه ططط بابا امه با
سته منو امید از همه  ا کوتاهه طططط مامان دارم بهتون مي  مفت ططط نه اچن که د
مم که به بابا بگید  ه یه ماه دیگه  ه ملیاردها ماه دیگه تا امید نیاد من ازدواو 

مي کنم  ون نمي کنم ططط حتي امه خود امید بگه منو نمي خواد بازم ازدواو ن
 خودمو متعلق به اون مي دونم ططط

 
با حرص از  ام بلند شرردم رفتم اتاقم سررریع پالتمو پوشرریدم نیم بوت پاشررنه 
دارمو پا کردم کیفمو انداختم کولم ، سرروچیچو از روي میز ارایش برداشررتم واز 

 اتاق زدم بیرون در حالي که به سمت در ساختمون میرفتم بلند مفتم :
 
 ططط به مهتاب بگید ساعت پن  اماده باشه میام دنبالش طط خدافظدارم میرم -
 

صررداي  یب مامانو شررنیدم که مي مفت کجا ولي بي اهمیت از سرراختمون 
اومدم بیرون از پله ها با حالت دواومدم پایین واز همون  ا ریموت ماشررینو 
زدم وسرررعت قدمامو بیشررتر کردم سرروار ماشررین شرردم وبا سرررعت راه افتادم 
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،دیشرررب تنها  یزي که به مرزم خنور کرد رفتن پیش باباي امید بود که تنها 
 توي خونه ي ویالیي توي لواسون زندمي مي کرد ططط

 
 
 

شدم همون  شتم وپیاده  شینو کناري پارچ کردم کیفمو بردا سیدم ما به ویال که ر
طور که ریموت ماشررینو مي زدم زن  هم فشررار دادم بعد از  ند ثانیه صررداي 

 )باباي امید ( توي ایفون پیچید : عمو
 
 به به ططط مفتم  قدر هوا امروز روشنه نگو افتاب خانم قراره بیاد-
 

 لبخندي زدم ومفتم :
 
 سالم-
 

 عمو حسین مفت :
 
 سالم مل دختر بیا تو ططط-
 

بعد هم دروباز کرد ططط درخونه روبافشاري باز کردم ووارد شدم ،با دو به طرف 
ویالهم مثل حیاط ما پربود از ملهاي مختلف ططط عمو  سرراختمون رفتم حیاط
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حسین با لبخند مهربوني  لوي در ایستاده بود با دیدنش سرعت قدمامو بیشتر 
 کردم از پله ها باچ رفتم ودستمو  لو بردم و بالبخند مفتم :

 
 سالم عمو حسین ططط-
 

 عمو لبخند مهرباني بهم زد درحالي که دستمو میفشرد مفت :
 
 ك سالم ططط آفتاب خانم کم پیدا شدي طططعلی-
 

 خندیدم ودر حالي که وارد ساختمون مي شدم مفتم :
 
 عمو باور کنید درسام زیادن ططط-
 

بعد پیش خودم مفتم اره  ون عمه فخریت  قدر هم براي تو مهمه ططط ! اچن 
 سه روزي بود که نرفته بودم دانشگاه ططط

 
 عمو حسین با مهربوني مفت :

 
 دونم دخترم طططمي -
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وبعد به اشررپز خونه رفت ما نتو وشررالمو در اوردم وبه  الباسرري اویزون کردم 
بعد هم به اشررپز خونه رفتم وروي صررندلي اونجا نشررسررتم عمو با دیدنم اخم 

 کو یكي کرد ومفت :
 
تو را اینجا نشررسررتي ؟؟؟ مگه این خونه مبل نداره ه شررما ها هر وقت میاید -

 مي  پید اینجا ؟؟؟
 

 خندیدم ومفتم :
 
 خودمونم نمي دونیم ولي انگار اشپزخونه ي شما بیشتر به دلمون میشینه ططط-
 

به دسرررت مقابلم  با لبخند قهوه ام رو  لوم مذاشرررت وخودش فنجون  عمو 
 نشست ومفت :

 
 خوب  ه خبر ؟؟؟-
 

 مي دونستم که امید حتما با عمو صحبت کرده طط نفس عمیقي کشیدم ومفتم :
 
 ون خبر همیشگي طططخبر که هم-
 

 عمو بادقت نگاهم کرد ومفت :
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 شنیدم بابات برات شرط مذاشته ططط-
 

 نفسمو فوت کردم قهوه ام رو مزه مزه کردم سرمو با تاسف تكون دادم ومفتم :
 
اره ططط خودتون که مي شناسیدش ! مهر وي بزرگ به غدي وسرتقي معروفه، -

ط اچنم میر داده به ازدواو من ططط ولي بیوفته رو دنده ي ل  کاریش نمیشه کرد طط
عمو ، اینوخوب مي دونم که همه  یز زیر سر عمه فخریه ططط اونه که داره موش 

 مي دونه ططط
 

سایه بودن ،عمه فخري هم توي دوران  واني  سین وبابام از بچگي هم عمو ح
عاشررق عمو حسررین بوده ولي عمو حسررین بهش محل نمیزاره وبا مامان امید 

مي کنه اوایل عمه هنوز به عمو میر میداده ودنبالش بوده ولي زماني که  ازدواو
بابا بزرگ مجبورش مي کنه با پسررر دوسررتش ازدواو کنه از عمو کینه به دل مي 
میره وبا مریه وزاري پاي سررفره ي عقد میشررینه ططط اچنم از سررر همون کینه ي 

 قدیمي بابا ي منو پر میكنه ططط
 

 وبالحن حق به  انبي مفت :عمو حسین لبخندي زد 
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امه اون زمان که مي مفتم امید نباید بره به حرفم موش میدادید اچن اويرراع -
این  وري نبود طط مگه اینجا دانشررگاه نداشررت که تو وامید میر داده بودید به 

 امریكا ططط
 

 سرمو پایین انداختم ومفتم :
 
 اینجا مي ارزه ططط را عمو داریم ولي مدرکه اونجا به صدتا مدرکه -
 

 عمو سري تكون داد ومفت :
 
حاچ به خاطر یه مدرچ ببین  ي دارید مي کشررید ططط از اون طرف پسررر خله -

بار زن  مي زنه یه کاري  بال میزنه وروزي حداقل ده  بال  منه که اون ور اب 
 بكن ! از این طرفم تو ططط  را نذاشتي برمرده ؟؟؟

 
 به خاطر هیچو پوچ برمرده طططط عمو این همه زحمت نكشیدیم که-
 

 بعد ملتمس به عمو نگاه کردم ومفتم :
 
 تورو خدا شما یه کاري بكنید طططط-
 

 عمو در حالي که با فنجون خالي قهوه اش ور مي رفت مفت :
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شتم ؟؟؟ نه عزیزم با - ست مذا ست روي د ستم ود ش فكر کردي همین  ور ن

حرفي که بزنه روش  پدرت صررحبت کردم ولي خوب ، خودت که مي دوني
 وایمیسته ططط

 
 سري تكون دادم ومفتم :

 
ستم برم امریكا پیش امید ولي بچه ها مي من توي یه ماه امكان نداره - مي خوا

 ططط
 

 عمو سري به نشونه ي تایید تكون داد ومفت :
 
 راست میگن ططط-
 
ولي عمو من که نمي تونم بي کار بشینم ودست روي دست بزارم ، بعدهم یه -

سفره ي عقد  سر  سته باهاش  سیناي امل بگم بله وخیلي خج ماه دیگه به اون 
 بشینم ططط

 
 عمو حسین لبشو ماز مرفت وبا تشر مفت :
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 آفتاب ططط-
 

 بعد از مكثي مفت :
 
پدرش خوشررم نمیاد ولي این طرز حرف زدن - نه از خودش ونه  درسررره که 

 درست نیستا ططط
 

 کالفه سري تكون دادم ومفتم :
 
با بچه ها قرار دارم ططط مي خوایم دور هم بشررینیم وببینیم که  ي کار عصررر -

 مي تونیم بكنیم ططط شماهم میاید ؟
 

 عمو با مهربوني مفت :
 
 نه بابا  ون طط کلي کار دارم ططط-
 

 بعد در حالي که بلند میشد مفت :
 
آفتاب سعي کن درست تصمیم بگیري ططط زندمي بازي نیست ططط توهم کمتر -

شده بازم از ی ستم بر بیاد مي کنم حتي  صت داري ططط من هر کاري ازد ه ماه فر
 با اون احسان کله شق حرف میزنم ططط ولي افتاب خودتو توي درد سرننداز ط
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 کالفه سري تكون دادم وبراي اینكه  و رو عوض کنم مفتم :

 
 عمو  ي ناهار به من مي دید بخورم ططط-
 

 عمو خندید ومفت :
 
 امید پرویي ططط دختر تو مگه خودت خونه نداري ؟ حقا که مثل-
 

 با مظلومیت سرمو ک  کردم ططط عمو خندید ومفت :
 
 لوسم که هستي ططط حاچ  ي مي خوري ؟-
 
 
 
عاشررق  لو موشرررت عمو - ید فكر کنم ؟؟؟ من  اممممممممممم طططط بزار

 حسینم ططط
 

 عمو حسین بالبخند در حالي که میرفت سر فریزرمفت :
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 که هیچ فرقي با امید نداري ططط میگم-
 

 بعد اخم تصنعي کرد ومفت :
 
 پاشو بیا کمك ببینم ططط من عروس تنبل نمي خوام ططط-
 

با حرف عمو قند توي دلم اب شد وبا سرعت بلند شدم ، با این حرکتم عمو به 
قهقه افتاد ططط بعد از درسررت کردن غذا میزو  یدم وبا عمو حسررین غذامونو 

شتم وبا مهتاب خوردیم بعد  شویي مذا شین ظرف  شقابارو توي ما از ناهار ب
تماس مرفتم که اماده باشرره میرم دنبالش ططط از عمو تشرركر وخداحافظي کردم 
سوار ماشین شدم وراه افتادم طط عمو حسین خیلي مهربون ودوست داشتني بود 
،زماني که امید ده سررالش بود مامانش سرررطان میگیره ومیمیره وعمو حسررینو 
امیدو تنها میزاره اونا به  ز هم کسریو نداشرتن زماني که امید مي خواسرت بره 
عمو ا ازه نمي داد ومي مفت من از دار دنیا فق  همین امیدو دارم امه اون بره 
سرش بیاد من  ي کار کنم ؟؟ امید به عمو قول داد خنایي نكنه ماهم  وبالیي 

میزدیم ططط سرررخیابون  براي اینكه خیال امید راحت بشرره همش به عمو سررر
سریع بیاد بیرون طططط به خونه که رسیدم  خودمون با مهتاب تماس مرفتم ومفتم 
مهتابو دیدم که خودشررو حسررابي پوشررونده تا سررر ما نخوره یه نیش ترمز زدم 

 ومهتاب سریع پرید توي ماشین وبا ناراحتي مفت :
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؟؟؟ خیلي بدي سررالم نامرد خانم ،حاچ میري خونه ي عمو به من نمي مي -
 افتاب طط

 
 لبخندي به دماغ سرخش زدم ومفتم :

 
 آخي کو ولو طططط اون موقع که من رفتم تو مدرسه بودي ططط-
 

 مهتاب بالحن حق به  انبي مفت :
 
 یعني مي مردي یه ساعت صبر کني منم بیام ططط ؟!-
 
 نه نمي مردم ولي امه توو با خودم مي بردم دیگه از درس خبري نبود ططط-
 

 مهتاب اخمي بهم کرد ومفت :
 
یال - ما خودت  را بیخ نه طط خانم شرر خدا ببین کي از درس حرف میز تورو 

درس شرردي ؟؟؟ نه به اون امید که براي درس رفت نه به تو که به خاطر امید 
 داري از درست مي زني ططط

 
 حرصي شدم ومفتم :
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 درسو ندارم ططمهتاب ربني به امید نداره ططط من این  ند وقت اعصاب -
 

 مهتاب با تمسخر مفت :
 
 همین بي اعصابي هم زیر سر امیده ططط اصال  را بر نمي مرده ططط ؟!-
 

 با عصبانیت مفتم :
 
ستم بیاد ططط در - شته باش ططط اوکي ؟؟؟ من خودم نخوا مهتاب با امید کار ندا

ني زيمن بهتر بدوني اصال خوشم نمیاد که با این لحن درباره ي امید حرف ب
 ططط
 

 مهتاب که دید امه بازهم ادامه بده کارمون به دعوا مي کشه با حرص مفت :
 
 باشه اصال شما عقل کلي ! فق  تو درست مي مي طططط-
 

بعد هم صررداي پخشررو تا اخر زیاد کرد، داشررتم کر مي شرردم ولي بي خیالش 
تا رفتم  یدیم  که رسرر شررردم ودیگه  یزي نگفتم طططط  لوي در خونه ي غزل 

ش سریع پیچید  لوم ورفت  اي من پارچ ما سپرت  ینمو پارچ کنم یه پرشیاي ا
 کرد با حرص پخشوکم کردم و مفتم :
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 مردچ عويي ططط تو رو خدا نگاه کن ططط ! ططط-
 

 مهتابم بدتر از من :
 
 اه اه بمیري ططط این همه  ا مرتیكه ي الدن  طططط-
 

 مفتم :وبا عصبانیت خواست از ماشین پیاده بشه که سریع 
 
 کجا ؟؟؟-
 
 میرم این بیشعورو ادم کنم ططط-
 
 مهتاااااااااا ب ططط-
 

مهتاب بدون تو ه من از ماشین پیاده شد وبه طرف پرشیاییه رفت با تاسف نچ 
نچي کردم مهتاب کال اهل دعوا بود من همیشرره این عقیده رو داشررتم که این 

ینه شین پشت سرم از ابشر به  اي دختر باید پسر مي شد ططط با صداي بوق ما
نگاهي به عقب انداختم یه لكسرروس ار ایكس بود با دیدن ماشررین برر کردم 
بي خیال مهتاب شدم ورفتم کمي  لوتر پارچ کردم کیف مهتاب وکیف خودمو 
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برداشررتمو از ماشررین پیاده شرردم ماشررین امیدم لكسرروس بود یادش بخیر من 
شین اون یاد مرفته بودم  قدر سخره بازي در میورد که  رانندمي رو با ما سرم م

امه خ  به ماشررینم بیوفته همه ي خسررارتو از بابات مي میرم و ططط ناخوداماه 
شكمو  سریع ا شه دلتن  بودم ططط  شتر از همی شمام  كید بی شكي از   قنره ا
پاچ کردم همون موقع نگاهم به مهتاب خورد که هنوز برل پرشرریا ایسررتاده بود 

سرنوزده ،ب صاحبش که پ سره هم وبا  ساله اي بود دعوا مي کرد واون پ ست  ی
بالبخند فق  نگاهش مي کرد لبخند تلخي زدم امه امید  اي این پسررره بود 
حسرراب مهتابو مي رسررید هیچ وقت  لوي دادو بیداد کوتاه نمیومد ططط کالفه 

  لو رفتم وبي تو ه به پسره رو به مهتاب مفتم :
 
 مهتاب طط بسه ططط بیا بریم ططط-
 

 ب با عصبانیت مفت :مهتا
 
  ي  یو بریم ؟؟؟ من باید به ایشون یاد بدم احترام خانما رو نگه دارن ططط-
 

 پسره درحالي که با لبخند به مهتاب نگاه مي کرد مفت :
 
 مثل اینكه ایشون عجله دارن )به من اشاره کرد ( شمام بهتره برین ططط-
 

 دختر کشي مفت :بعد کارته ویزیتي سمت مهتاب مرفت وبا لبخند 
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خوشحال میشم بقیه ي کالس اخالقو خصوصي برقرار کنیم ططط مهتاب خانم -

 ططط
 

چه  تاد زمین ططط ب جب فكمون اف تاب از تع خت منو مه ندا باچ ا هاشررو  وابرو
 پرووووو ططط مهتاب اخم بدي به پسره کرد ومفت :

 
 برو به مامانت بگو برات کالس اخالق بزاره ططط-
 

پسرره رد شرد وبه سرمت مجتمع رفت منم به پسرره اخم کردم  وسرریع از کنار
 وخواستم برم که مفت :

 
 خانم امه میشه یه دقیقه ططط-
 

 با اخم به سمتش برمشتم کارتو به سمتم مرفت ومفت :
 
شه این - شتر بود ططط امه می شنایي بی شتم ططط فق  براي ا سارت ندا صد   من ق

 کارتو بهشون بدید
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چ تا پایین بر اندازش کردم ازاون پسررر لفا بود که مي سرررمو ک  کردم واز با
خواسررت خودشررو با ادب نشررون بده درسررت مثل سرریناي امل ولي به ما نمي 
خورد ، دوست مهتاب باید یه ادم خاص باشه با خباثت بهش نگاه کردمو مفتم 

: 
 
 متاسفم ططط ولي شما اصال به مهتاب نمي خورین ططط-
 

 انداخت ومفت : پسره شینون ابروهاشو باچ
 
 یعني سرترم ططط!!!؟؟؟-
 

 پسره ي احمق معلومه که نه ططط لبخند ژکوندي زدم ومفتم :
 
 خیر اقا کو ولو ططط شما لیاقت واکس زدن کفششم نداري ططط-
 

سمت  شده بهم زل زد بدونه اینكه بهش تو ه کنم به  شماي  هارتا  سره با   پ
 مفت: مجتمع رفتم مهتاب که کنار در ایستاده بود

 
  ي شد ؟؟؟-
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 هیچي ادمش کردم طططط پسرچ بي لیاقت ططط!-
 

همراه با مهتاب وارد مجتمع شدیم اسانسورشون خراب بود براي همین مجبور 
شرردیم از پله ها باچ بریم به واحد غزل اینا که رسرریدیم نفسررمون باچ نمیو مد 

خندید مهتاب همون موقع  شررممون به کامي خورد که دلشررو مرفته بود ومي 
سینه ي کامي میزد با  سرو  شد به  سمتش هجوم بردودر حالي که با م سریع به 

 داد مفت :
 
 نگو که کار تو بود ططط کامي نگو که کار تو بود طط !!!!!!!!!-
 

کامي در حالي که سعي مي کرد خندشو کنترل کنه دستشو به نشونه ي تسلیم 
 باچ اورد ومفت :

 
 نه به  ان خودم ططط-
 
 هتاب دست به کمر زد ومفت :م
 
 پس  ته مي خندي ؟-
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 کامي که از خنده قرمز شده بود مفت :
 
سي  هل تا پله باچ - ستم قیافه ي دختراي ناناز مهر و رو ببینم که از  مي خوا

 اومدن واقعا  ه صحنه اي بود ططط
 

دوباره شررروع به خندیدن کرد بعد از مكث کوتاهي در حالي که لبخند عمیقي 
 لبش بود روبه مهتاب مفت : روي

 
 بعد هم مهتاب خانم فرهن  اپارتمان نشیني داشته باش ططط-
 

مهتاب دستشو به نشونه ي برو بابا تكون داد وتنه اي به کامي زد ورفت تو کامي 
 به من اخم کرد ومفت :

 
 این مهتاب ادم نمي شه ، مثال من اچن باید مي مفتم بفرمایید ططط-
 

 باچ نیومده بود به سختي وارد خونه شدم ومفتم : من که هنوز نفسم
 
 امه منتظر بفرمایید ططط تو باشیم باید تا فردا صبر کنیم ططط-
 

 کامي هم پشت من وارد شد ورو به غزل با خنده مفت :
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شون باچ نمیاد البته غروبو بعید - س یه لیوان اب به این طلوع وغروب بده ططط نف
 مي دونم ططط

 
 شررمي براي کلمي نازچ کرد به غزل سررالم کردم اونم با خنده مهتاب پشررت 

با   وابمو داد به نیكي وملنارهم سررالم دادم کنار نیكي روي مبل ولو شررردم و
به  خت و پارچ کمي اب ری نار برام از  گاه کردم مل به اب روي میز ن حسرررت 

 سمتم دراز کرد ومفت :
 
 بخور تا شهید نشدي ططط-
 

طط نفسم که  ا اومد پالتمو در اوردم وکنارم انداختم ابو خوردم یه نفس خوردم ط
 کامي با شیننت مفت :

 
 بفرما رچیس ما در خدمتیم ططط-
 

 اخمي بهش کردم ومفتم :
 
 ببینم تو کار نداري همش خونه اي طط-
 

 کامي یه پاشو انداخت روي پاي دیگه اش صداشو صاف کرد ومفت :
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دم هر موقع مي خوام بیامو برم در عريرم به خدمتتون بنده رچیسرم ططط پس آزا-

 يمن امه من نباشم اصال این دورهم  مع شدن به دلتون مي  سبه ؟؟؟
 

 ملنار به کامي نگاه کرد وبا لحن مسخره اي مفت :
 
اخي عمرا !!! فكرشم نكن طط ما بي تو ؟؟؟ ابدا ! ولي کامي من تورو اینجا تنها -

سوزه ،تنها میون این همه د خترطخوب مي خواي یكي دوتا از مي بینم  گرم می
 اون دوستاي خوشگلتو بردار بیا ططط

 
 کامي  شماشو برا ملنار  پ کرد ومفت :

 
به دلت صابون نزن ططط بهتره به دوست پسراي رنگین کمون خودت برسي ططط -

 دوستاي من به درد تو نمي خورن ططط
 

به  تو ه ملنار ایشري مفت وسررشرو به طرف دیگه اي  رخوند ططط نیكي بدون
 کامي وملنار در حالي که موزي رو توي بشقاب قاچ مي کرد مفت :

 
 آفتاب مويوع  یه ؟؟؟ غزل مي مفت با امید حرف زدي ططط-
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حاچ همشررون بهم خیره شررده بودن با نارحتي نفس عمیقي کشرریدم وصرراف 
 سر ام نشستم به تك تكشون نگاه کردم وبدونه مقدمه  یني مفتم :

 
 کمكم کنید طط-
 

 کامي با لودمي مفت :
 
باشرره طط تو بگو  قدر من اچن پول تو  یبم نیسررت ططط مداهم مداهاي قدیم -

 ططط واه واه واه طططط پرو پرو اومده تو خونه ططط
 

 غزل یكي محكم تو سر کامي زد ومفت :
 
 عزیزم لنفا تو ساکت باش طط-
 

 بعد به سمت من برمشت ومفت :
 
 ؟براي  ي ؟؟؟ امید  یزي مفته -
 
سمش دادم - شتم ق ست بیاد ولي نذا صحبت کردم مي خوا نه بابا طططط با امید 

یه طرف عمو  ید که  قدربراي رفتنش سررختي کشرریدیم از  خودتون مي دون
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حسررین از یه طرف دانشررگاهو مصرراحبه وغیره ططط بچه ها شررما که باباي منو 
ر بیشررت خوب میشررناسررید یه حرفي رو که بزنه ازش بر نمي مرده ططط من یه ماه

سیدم حتي ظهر پیش عمو  شب هر ي فكر کردم به  ایي نر صت ندارم دی فر
 حسینم رفتم مي مفت با بابا حرف زده ولي مرغش یه پا داره ططط

 
 برر کردم ومفتم :

 
باشررم ، حتي - با کسرري  به  ز اون  من امیدو دوسررتش دارم ططط نمي خوام 

 متنفرم ازفكرکردن به اینكه قراره یه ماه دیگه زنه سینا بشم
 

 نیكي با ناراحتي دستشو دور مردنم انداخت ومفت :
 
 بمیرم برات ططط آفتاب مرروره ما برر کرده ؟؟؟ باورم نمیشه ططط-
 

ساس  شمام اح همو بخورم ولي بازهم اثارش رو توي ملوم و  سعي کردم بر
 مي کردم همه مشرول فكر کردن بودن که یه دفعه غزل پرید هوا ومفت :

 
 یافتم طططیافتم ططط -
 

 همه با شوق بهش نگاه کردیم که مفت :
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 غیابي ططط -
 

 با تعجب مفتم :
 
 غیابي  ي ؟؟-
 
ید - ید ازدواو مي کني هم ام با ام ید ازدواو کن اون موقع هم تو  با ام یابي  غ

 درسشو مي خونه ططط
 

همه نیششون باز شد با شوق به طرف غزل دویدم وصورتش رو ب*و*س بارون 
 الي مفتم :کردم وبا خوشح

 
دمت مرم رفیق ططط آفرین باهوشرره من ططط تو این هوشررو کجا قایم کرده بوي -

 کلك ؟ ططط یه شب شام مهمون من ططط
 

سرعت به  شو ب*و*س کردم وبا  شحالي فق  مي خندید دوباره لپ غزلم با خو
سررمت پالتوم رفتم وهمین طور که یه دسررتمو توي اسررتیش مي کردم با شوق به 

 مهتاب مفتم :
 
 بدو بریم خونه ططط-
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سته  ش ستین پالتو مهتاب همون طور که ن ستمم بكنم توي ا تا رفتم اون یكي د

 بود خونسرد مفت :بشین افتاب شدني نیست طط
 

نیشررم بسررته شررد ، بچه ها می  به مهتاب نگاه مي کردن ططط همون طور که یه 
 دستم توي استین پالتو بود خودمو روي مبل پرت کردم ومفتم :

 
  رااااااااا ؟؟؟؟؟-
 

 همه به دهن مهتاب زل زده بودیم که اونم خیلي خونسرد مفت :
 
 بابا از این ازدوا ا بدش میاد ططط !-
 

 اخمام توي هم رفت ومفتم :
 
 ازکجا مي دوني ؟؟؟-
 

 نگاه عاقل اندر سفیه اي بهم کرد ومفت :
 
 از اونجایي که شما الزایمر داري طط-
 



  60 

 

 هان ؟؟؟-
 
 اله زهرا ططط  ه  وري ازدواو کرد ؟؟؟مینودختر خ-
 

 خونسرد به مبل تكیه دادم وبا خنده ي تمسخر امیزي مفتم :
 
 خوب معلومه ططط مینو با شوهرش غ ططط-
 

 حرفم تودهنم ماسید  شمام اندازه ي توپ تنیس شد
 

 ملنار باکنجكاوي مفت :
 
 داشتي مي مفتي غ ططط  ي ؟؟؟-
 

هم نداشررتم ططط مهتاب به  اي من  ملمو دیگه حتي  رچت ادامه ي حرفمو 
 کامل کرد :

 
 مینو با شوهرش غیابي ازدواو کرد ططط شوهرش سویس کار مي کرد ططط-
 

 نیكي من  به مهتاب نگاه کرد ومفت :
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 خوب اینا  ه ربني داره ؟؟-
 

 مهتاب خونسرد مفت :
 
باباي من وقتي فهمید قراره مینو اینجوري ازدواو - به اینه که  لي کنه کربنش 

صدا کرد که  ه کاراي بیخودي مي کنن واز این کارا بدش میادو عمرا امه  سرو
 مینو دخترش بود ا ازه میداد اینجوري ازدواو کنه ططط

 
 غزل با خیال راحت وس  حرف مهتاب پرید ومفت :

 
اوه مهتاب  نان مفتي شرردني نیسررت که من  ه فكرایي که نكردم !ططط خوب -

 ي اول بوده این حرفو زده حاچ راحت تره کنار میاد طططبابا اون موقع دفعه 
 

 مهتاب ابروهاشو باچ انداخت ومفت :
 
نچ ططط کنار نمیاد طط مینو که رفت اون ور بعد پن  ماه با شرریكم بزرگ شررده -

 برمشت ططط مي دوني  را ؟؟؟
 

 غزل به نشونه ي ندونستن سرشو تكون داد مهتابم در کمال خونسردي مفت :
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ما به - عد پن   باز ططط مینو هم ب تاد بود هم دختر  كه پسررره هم مع خاطر این
برمشررت بچه اش که به دنیا اومد از پسررره طالق مرفت ططط اون موقع بابا هم با 

 افتخار سرتاسرخونه رو راه مي رفت ومي مفت : دیدید درست مفتم ططط
 

 ملنار با ناراحت مفت :
 
 طفلي مینو ططط نمي دونستم ططط-
 

 بار من که تازه به خودم اومده بودم با ناراحتي مفتم :این 
 
نذاشررته بود کسرري بفهمه بعد از طالق ، ما همه  یزو فهمیدیم ططط - خالم 

 بعدشم که مینو دست بچشو مرفت رفت انگلیس ططط
 

 کامي با ناراحتي خندید ومفت :
 
 پس دیگه به ما شام نمي دي ؟؟؟-
 

کامي که دید اوياع خنریه سریع بلند شد  همه با اخم به کامي نگاه کردیم ططط
 ومفت :
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 من برم قهوه بیارم دهنمون خشك شد ططط-
 

 وسریع به اشپزخونه رفت مهتاب با تاسف براي غزل سري تكون داد ومفت :
 
 غزل درکت نمي کنم ططط این همه پسر  را اینننن ؟؟؟-
 

 غزل خودشم متاسف مفت :
 
 بچه بودم ، نمي فهمیدم ططط-
 

 خندید ومفت : ملنار
 
اچنم نمي فهمي فق  چزمه وقتي میوه پوس مي کنه دسررتشررو ببره اون موقع -

  نان تو سروصورت خودت میزني انگار زخم شمشیر خورده ططط !!!
 

 غزل پشت  شمي نازچ کرد ومفت :
 
 مي خوام ببینم خودت که شوهر کردي  ي کار مي کني ططط-
 

 ومفتم :بي حوصله دستمو از پالتوم در اوردم 
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 بچه ها بسه ططط فكر کنم همون راه خودم خوبه ططط باید از ایران برم طط-
 

 ملنار پ  پ نگاهم کرد ومفت :
 
 تو نمي خواي بفهمي این کار شدني نیست ططط-
 
  راااا ؟؟؟-
 

 نیكي مفت :
 
 
 
 در عرض یه ماه  ه طوري مي خواي کاراي ویزاتو بكني ؟؟؟-
 
  عل اسناد ططط-
 

 ي زد ومفت :غزل پوزخند
 
مي دوني امه تو فرودماه بگیرنت ططط یه سررره زنداني ططط اون موقع دیگه حتي -

 نباید به امید فكرم بكني ططط
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 خوب قا اقي میرم ططط-
 

 مهتاب با  یب مفت :
 
 عمرا امه بزارم ططط مي کشنت بدبخت ططط-
 
 این همه ادم رفتن نمردن حاچ من برم مي میرم طط ؟؟-
 

 اشپزخونه داد زد :کامي از تو 
 
اون همه ادم مرد بودن یا  ند نفرباهم ططط ولي یه دختر تنها ططط خودت باید -

 بفهمي  ي میگم طططط
 

 بافكرشم موهاي تنم سیخ میشه طط طط عصبي شدم ومفتم :
 
خیل خوب ططط این مزینه حذف ططط شررما ها که عاقلید بگید  ي کار کنم -

 ؟؟؟؟
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ن شدن همون موقع کامي قهوه رو اورد سیني قهوه دوباره همه مشرول فكر کرد
رو روي میز وسرر  مذاشرررت هر کدوممون دوچ شررردیم ویكي ازقهوه ها رو 

 برداشتیم کامي در حالي که یكي از قهوه هارو بر مي داشت با لودمي مفت :
 
 مي مم افتاب فرار کن طط-
 
 هان ؟؟؟-
 
 و ممو مور کن طططفرار کن طط از خونه بیا بیرونططططط  ند وقتي خودت-
 

 مهتاب به  اي من مفت :
 
  ه حرفایي میزنیا ططط آفتاب ؟؟؟ فرار ؟؟؟-
 

 قهومو به لبم نزدیك کردم ومفتم :
 
 از فرار کردن خوشم نمیاد ططط من ادم يعیفي نیستم ططط-
 

 ملنار ابروشو باچ داد ومفت :
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 فرار نداره طططافتاب  ون ببخشیا ولي خوب از ایران رفتن هم دسته کي از -
 

 بهش نگاه کردم ومفتم :
 
بام مي - با به  ید و مه برم اون طرف میرم پیش ام فرق داره ملي فرق داره ططط ا

 فهمونم که من فق  امیدو مي خوام ولي فرار کردن نشونه ي يعف منه ططط
 

 نیكي با تمسخر بهم خندید ومفت :
 
 یكي بود امه تو فرارمافتاب به عقل نداشررتت شررك کردم اچن معني این دوتا -

سیناست  بكني بابات مي فهمه به خاطره امیده منمئن باش فكر نمي کنه براي 
 ططط
 

 سرمو با سرتقي تكون دادم ومفتم :
 
 فرار ططط نهههه ططط !!!!!!-
 

 نیكي با خونسردي مفت :
 
 پس یه ماه دیگه بشین سرسفره ي عقد ططط-
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 نچ ططط نمي خوام ططط-
 

 اب مامانت نمي تونه کاري بكنه ؟؟؟مي مم افت –ملنار 
 

 سرمو به نشونه ي نفي تكون دادم ومفتم :
 
مامان هر حرفي بزنه بابا نه نمیاره ولي وقتي به یه  یزي میر بده میر داده ططط -

 باید حرفشو به کرسي بشونه ومرنه به قول خودش :مرد نیستم ططط
 

 غزل متفكر مفت :
 
صراطي م*س*تقیم- سمش دادي نیاد  بابات که به هیچ  ست ططط امیدم که ق نی

شورم که غیر ممكنه ططط  ونمي تونه بیاد ططط ازدواو غیابي که منتفیه ططط رفتن از ک
 فرارم که ططط نه ططط پس ؟؟؟

 
سید  ند  سئوال به هممون نگاه کرد ططط وقتي به کامي ر شكل عالمت  غزل با 

با  نگاه خبیثي بهم لحظه نگاهشررون بهم مره خورد هردو لبخند محوي زدن و
 خیره شدن ططط کامي با بد نسي مفت :

 
 مثل اینكه راهي نداریم طططط اما طططط-
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 با ترس نگاهم بین غزل وکامي مي  رخید ططط بادلهرمفتم :

 
 اما  ي ؟؟؟-
 

 غزل شینون شد وابروهاشو باچ انداخت ومفت :
 
 مثل اینكه تنها راحت طططط ازدوا ه ططط-
 

 لند شدم ومفتم :با عصبانیت از  ام ب
 
 من بمیرمم با اون امل ایكبیري ازدواو نمي کنم طططط-
 

 کامي باشیننت نگاهم کرد ومفت:
 
 حاچ  را اون امل ایكبیري ؟؟؟ طططط این همه پسر ططط-
 

شوهر نگاه  شدم هممون با تعجب به این زنو  شد وروي مبل پرت  بادم خالي 
 مي کردیم غزل باشینمت مفت :
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شوهرت میده من باباتو می- شه ططط حتما  سینا با سم ططط امه یه کیس بهتراز  شنا
 ططط بدونه اینكه نظرتو بخواد ططط

 
 ملنار با میجي مفت :

 
 میفهمي  ي مي مي ؟؟؟-
 
 
 

 غزل منمئن سرشو تكون داد ومفت :
 
 اره مي مم آفتاب باید ازدواو کنه ططط-
 

 عصباني شدم ومفتم :
 
برداشررته ططط میگم امیدو مي خوام ططط میگید باید ؟؟؟؟ مختون پاره سررن  -

 ازدواو کن ططط !
 

 نیكي بلند زدزیر خنده ومفت :
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 بچه ها زنو شوهر دوتاشون از مخ معیوبن ططط-
 

 کامي با حالتي  دي که به ندرت اتفاق مي افتاد ایننوري دیدش مفت :
 
ب از شررما ها  را نمي میرید ما  ي مي میم ؟؟؟ هیچ کاري براي فرار آفتا-

این شرررط نمي تونیم بكنیم ططط افتابم که پاشررو کرده توي یه کفش امید نیاد ططط 
 پس این بهترین راه فرار از ازدواو با سیناست ططط

 
 ملنار که ابروهاشو باچ داده بود ومتفر کامي رو نگاه مي کرد مفت :

 
 طططکامي  ه فرقي مي کنه سینا یا هر پسر دیگه اي افتاب ،امیدو مي خواد -
 

 کامي براي تایید سرشو تكون داد ومفت :
 
مي فهمم شررما  ي مي مید ولي شررما نمي میرید ما  ي مي مم ططط آفتاب -

صل الكي  سینا ازدواو کنه طط ط ولي نه واقعي در ا سري پولدار تر از  باید با یه پ
 ططط تا بعد یه مدت که آبا از اسیاب افتاد  دا بشه ومنتظر امید بمونه ططط

 
 ماتو مبهوت با دهن باز نگاهشون مي کردم که مهتاب مفت :من 
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نچ طط نمي شره ططط امید بفهمه ،دیگه قسرم ،مسرم حالیش نمیشره ومیاد ایران -
  یزي که هیچ کدوم از ما نمي خوایم ططط

 
 ملنار  شماشو ریز کرد ومفت :

 
 نباید امید بفهمه طط !-
 

 ت :نیكي نگاه عاقل اندر سفیهه اي بهش انداخت ومف
 
عمو حسین کشكه ؟؟؟ میره میذاره کف دست امید اون موقع خر بیارو باقالي -

 بار کن ططط اونم کیلو کیلو طط
 

 کامي با دیت به نیكي نگاه کردو مفت :
 
نیكي طط من دوسررت صررمیمي امیدم منمئنا بدیشررو نمي خوام ططط دريررمن -

 طخیلي راحت میشه عمو حسینو رايي کرد ططط اون با منو غزل طط
 

 غزلم براي تایید مفت :
 
 راست میگه طططط-
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 مهتاب  شماشو ریز کرد ومفت :

 
 امید که باچخره مي فهمه ططط اون موقع  ي  وابشو میدید ؟؟؟-
 

 کامي بازم مفت :
 
 اون با من طططط-
 

 راست میگه طططط –غزل 
 

 ملنار بالبخند موشي مفت :
 
شبختو از کجا پیدا کنیم که- سر وقت معلوم از آفتاب  دا  حاچ این داماد خو

 بشه ططط ؟؟؟
 

 کامي اینبار بالودمي مفت :
 
 اینكي دیگه با من نیست ططط همه باید دنبالش بگردیم ططط-
 

 راست میگه ططط –غزل 
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 نیكي با تشر مفت :

 
 زهره مارو راست مي مه ، راست مي مه ططط انگار قرص راست میگه خورده-
 

شون شده به شماي  هارتا  شون مي برنو مي  من با   زل زده بودم ، ه برا خود
دوزنو مي خوان به زورم تنم کنن طط غزل ایشري مفت وبعد از کمي مكث رو به 

 همه مفت:
 
باید دنبال کسي بگردیم که در مرحله ي اول پولدار باشه ططط یعني از سینا اینا -

تاب با افباچ تر باشه در مرحله ي دوم دله نباشه و مهم ترین مرحله حاير بشه 
 ازدواو کنه وسر موقع طالقش بده ططط

 
 همه سرشونو تكون دادن ملنار  شمش که به من خورد مفت :

 
 تو  ي مي مي آفتاب؟؟-
 

  ه عجب از منم پرسیدن ! با اخم ولحن محكم مفتم :
 
 عمرا ططط !!!!!!!!!!!!-
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********* 

 
شتن پاي تخته بود منو نیكي هم بي تو ه به  شرول نو ستاد م ستاد وتا خته زوم ا

کرده بودیم رو پسرررا که ببینیم کدوم بهترن هر ي بیشررتر دقت مي کردیم کمتر 
شتم وبه  ست از انالیزم بردا صداي غرغر نیكي د سر با  شد اخر  ستگیرمون می د
قیافه ي درهمش  شم دوختم در حالي که الكي خودشومشرول نوشتن نشون 

 میداد با صداي اروم وپر حرصي مفت :
 
یكي بیریخت ترو بدبخت تر طط اه اه اه طططط اخه شرراسرره ما داریم ؟؟؟  یكي از-

 امه دانشگاه ازاد بودیم یه نخاله اي میرمون میومد ططط
 

 سرمو با تاسف تكون دادمو مفتم :
 
 این  اهم هستن فق  اچن همشون صدتا صاحاب دارن ططط-
 

ومفت  ادنیكي با کالفگي آرنجشو روي میز مذاشت وسرشم به دستش تكیه د
: 

 
سال عمرم - ست  شت ولي هیچ غلني نكردیم هنوز ططط توي این بی دوهفته مذ

هیچ وقت فكر نمي کردم براي پیدا کردن یه پسررر مجبوربشررم سرر  دو بزنم ، 
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یعني امه دستم به اون کامیو غزل برسه موهاي سرشونو مي کنم با این پیشنهاد 
 بي خودشون

 
 
 

شتم ستمو زیر  ونم مذا شدم دریب از یه کلمه که  با ناراحتي د وبه تخته خیره 
بفهمم !نیكي راست مي مفت ،از اون روز که خونه ي غزل وکامي  مع شدیم 
دوهفته مي مذشرررت بچه ها اون روز کلي رو مخم راه رفتن وبرام دلیلو برهان 
اوردن تا قبول کردم قرار شرررد از فرداش ما دخترا دنبال کیس مورد نظر بگردیم 

و مخ عمو حسررین کار کنن ، عمو حسررین هفته ي اول قبول غزلو کامي هم ر
نمي کرد حتي تهدیدمون کرد که امه به این حرفا ادامه بدیم به امید میگه ولي 
نمي دونم کامي  ي مفت که عمو حسین قبول کرد ومفت به شرطي که بعدش 
که از اول این قرارو داشررتیم قبول  ماهم  ید بگین!  مه  یزو براي ام خودتون ه

که کرد به نیكي  مدم و به پهلوم خورد از فكر بیرون او که  به اي  با يررر یم ططط 
 ایستاده بود نگاه کردم وبا بهت مفت :

 
  ي شده ؟؟؟-
 

 نیكي خسته اشاره اي به تخته کرد ومفت :
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 کالس تموم شد ططط پاشو بریم ططط-
 

سالن  سایلمو  مع کردم وبا نیكي راه افتادیم توي  سریع و سرمو تكون دادم و
وحیاط هرپسري رو که میدیدیم مثل ندید بدیدا روش زوم مي کردیم سه  هار 
بارم نزدیك بود از دوسرررت دختر یارو کتك بخوریم ،حاچ نه که خیلي تحفه 

 بودن طط واچطط با صداي نیكي به خودم اومدم :
 
 افتاب عصر میایي خونه ي غزل اینا ؟؟؟-
 
 ططط نه فكر نكنم ططط امه زیاد بیام شك مي کنن-
 
 اهان باشه ططط باید ببینیم بقیه  ي کار کردن ططط مهتاب کاري نكرده ؟؟-
 

 خنده ي کم  وني کردم ومفتم :
 
  را اسم پسراي فامیلو ردیف کرده برام ططط-
 

 نیكي با خوشحالي به طرفم برمشت ومفت :
 
 خوب ؟؟؟؟-
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بدتر یكي پول داره دله اس ططط یكي- لت ططط یكي از یكي  ما به   دله  خوب 
نیس ولي امه زنش بشم معلوم نیس ولم کنه یانه ططط یكیم دله نیستو قابل اعتماد 

 ولي پول نداره ططط
 

 هر دومون نا امید به  لو  شم دوخته بودیم به ماشین که رسیدیم مفتم :
 
 ماشین داري ؟؟؟-
 
 نه ططط-
 
 پس بپر باچ مي رسونمت ططط-
 
 باشه طط-
 

ه کردم ورفتم خونه ططط وارد ساختمون که شدم نیكي رو  لوي در خونشون پیاد
مهتاب، مامان وبابارو دیدم که داشررتن ناهار مي خوردن کالفه سررالمي اروم 

 کردم وتا خواستم به سمت پله ها برم صداي بابا متوقفم کرد :
 
 به سالم افتاب خانم  ه عجب  شم ما به  مال شما روشن شد ططط-
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شتم با حرص  شتم بهش بود ودا صداي بابا پ شار میداد که  دندونامو روي هم ف
 دوباره بلند شد :

 
باشرري ، - به فكر شرررط من  بازي  به  اي دور دورو بچه  آفتاب خانم بهتره 

دوهفته دیگه بیشررتر باقي نمونده ها ططط البته میدونم که از امید خبري نمیشرره 
 بهتره خودتو براي عقد با سینا اماده کني ططط

 
له ها دویدم داشتم از پله ها باچ میرفتم که مامان صدام باعصبانیت به سمت پ

 کرد برنگشتم وبا لحن عصباني مفتم :
 
 بله ططط ؟؟؟؟؟!!!!-
 
 نمیاي ناهار ؟؟؟-
 

 پوزخندي زدم ومفتم :
 
 مرسیییییییییي ، صرف شد ططط آقاي پدر خیلي خوب ازم پذیرایي کرد ططط-
 

شرردم حرصررمو روي در خالي کردم وبا سرررعت از پله ها باچ رفتم ،وارد اتاق 
شت در روي زمین افتادم برر کرده  شه ي اتاق وخودم پ کیفمو پرت کردم مو
شه  يوع میر بده ،امه یكي پیدا ن بودم نمي فهمیدم بابا  را باید انقدر به این مو
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بایل کامي  ؟؟؟؟ سررریع زبونم ماز مرفتم بدونه اینكه لباسررمو دربیارم با مو
ستم ا شوخ کامي توي تماس مفتم مي دون صداي  شرکته بعد از  ند بوق  چن 

 موشي پیچید :
 
 سالممممم-
 
 سالم کامي ططط-
 
 اوه ببین کي زن  زده ططط  نور منوري طلوع خانم ؟؟؟؟-
 
 بدم کامي طط بد ططط !!!-
 

 کامي با صداي  دي مفت :
 
ستي طط من مفتم حالت - ست ،تودختره بدي ه اونو که میدونم چزم به مفتن نی

 طوره ؟ کاري با شخصیتت نداشتم ه 
 

 باحرص وازچي دندوناي کلید شده مفتم :
 
 کامي حوصله ي شوخي ندارم ططط لنفا !!!!-
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 کامي خندید ومفت :

 
 نه مثل اینكه واقعا اوياع خرابه ططط  ي شده ؟؟؟-
 
  ي کار کردي ؟؟؟-
 
 دخترم سئوالو با سئوال  واب نده ططط-
 
 مفتم  ي کار کردي طط کامال  وابتو دادم ططط !تو مفتي  ي شده ططط منم -
 
 آهان ططط حاچ  ي رو  ي کار کردم ؟؟؟-
 
 واي کامي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شوهر مصلحتي منو دیگه ططط !!!-
 
واه واه ططط شرررمي ،حیایي ؟؟ دختر من  اي برادرتم ،اون وقت اومدي به من -

 مي مي شوووو ر مي خواي ؟؟ استرفرلله طط
 
 
 

 مفتم : با بیچارمي
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 کامي تو رو خدااااااااااااااا ططط-
 

 کامي در حالي که مي خندید مفت :
 
 باشه ببخشید ططط فعال که هیچي ططط-
 
 کامي من دوهفته بیشتر وقت ندارمااااا ؟؟؟-
 
 خودتون  ي کار کردید ؟؟؟-
 

 با ناراحتي مفتم :
 
 هیچ کدوم از این پسرا به شرای  من نمي خورن طططط !-
 
 روز به من محلت بده ببینم  ي کار مي کنم طططط ند -
 
 هیچ وقت فكر نمي کردم مثل دختراي ترشیده دنبال شوهر بگردم طططط-
 

 کامي باناراحتي مفت:
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منم هیچ وقت فكر نمي کردم براي دارونداره صمیمي ترین دوستم براي عشق -

شوهر بگردم طططط آفتاب نمي دونم  ه  ور ستم دنبال  اید ي بصمیمي ترین دو
 توي روي امید نگاه کنم ططط ؟! تو که خودت مي دوني راه دیگه اي نداریم ؟؟؟

 
 برر بدي ملومو مرفته بود با صداي لرزون مفتم :

 
 آره ططط منتظر خبرت مي مونم طططط خدافظ ططط-
 

 کامي آهي کشید ومفت :
 
 خدا فظ طططط-
 

خواسررتم این کارو سرررمو بین دسررتام مرفتم وزار زدم ططط واقعا  ه  وري مي 
 بكنم ؟؟؟ امیدم ببخش فق  براي خودمو خودت این کارو مي کنم !!!!!!!!

 
******** 

 
به در خورد سررریع خودمو روي تخت  مع و و کردم و  که  باصرررداي تقي 

 نشستم اشكمو پاچ کردم وبا صداي خفه اي مفتم :
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 بفرمایید ططط-
 

اروم وارد اتاق شررد وبا در بازشررد و هره ي مرفته ودرهم مهتاب نمایان شررد 
 صداي مالیمي که ناراحتي توش موو میزد مفت :

 
 ببخش خلوتت رو بهم ریختم ططط-
 

درحالي که روي تخت نشسته بودم پاهامو توي دلم  مع کردم و ونه ام رو به 
به رو خیره شرررده بودم لبخند تلخي زدم  زانوم تكیه دادم وهمون طور که به رو

 ومفتم :
 
 مهم نیست طططط-
 

مهتاب بابرر اومد کنارم نشررسررت منو توي اغوش کشررید وبا صررداي لرزون 
 مفت :

 
 افتاب اینجوري نباش ططط خواهش مي کنم ططط-
 

 وبرهش شكست وصداي مریه اش توي اتاق پیچید کمي که اروم شد مفت :
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 مامان مي مفت با امید حرف زدي ؟؟؟-
 

 ق هق مفتم :با یاد اوري امید وحرفاش دوباره اشكم  اري شد با ه
 
بدم - فت ا ازه  یه مي کرد ومي م بدبود همش مر حالش  قدر  نمي دوني  

كه  تاب ططط من براي این فت خودخواهم ططط مه ید بهم م تاب ام برمرده ططط مه
 خودخواه نباشم نمیذارم بیاد طططط

 
به مهتاب که که هم پاي من مریه مي کرد نگاه کردم  مریه ام شررردت مرفت 

 ومفتم :
 
 خود خواهم ؟؟؟ تو بگو من خود خواهم ؟؟؟مهتاب من -
 

 مهتاب سرمو برل کرد ومفت :
 
 نه عزیزم تو مهربون ترین ادمي هستي که من دیدم ططط-
 

 با ناله مفتم :
 
 پس  را امید مفت ،خودخواهم ؟؟؟-
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 مهتاب سرمو ب*و*سید ومفت :
 
شه - ست ططط بهش حق بده اونم اون طرف داره ز رمي ک امید حالش خوب نی
 ططط

 
 قنره هاي اشكم همین طور پایین میومد با صداي مرفته مفتم :

 
مي دونم طططط مهتاب صررداشررو نشررنیدي ططط انقدر مرفته بود که خدا میدونه -

همش صررداش مي لرزید صررداي امید من ططط مرد قوي من ططط مهتاب مریه ي 
ندیده بودم ولي این  ند وقت ططط مهتاب مي مفت مي ترسررره ططط مي  امیدو 
مفت مي ترسرره منو از دسررت بده ططط ولي من نمیذارم ططط شررده خودمو بكشرم 
بابا  را نمي خواد بفهمه من عاشررقم ططط ؟؟؟  را مي خواد بهم  نمیذارم ططط 

 ظلم کنه ؟؟؟
 

مهتاب منو صرراف کرد بازوهامو مرفت ودر حالي که اشررك مي ریخت با اخم 
 به  شمام خیره شد و مفت :

 
ت ططط بفهم آفتاب ططط دیگه هیچ وقت نگو طططط امه تو یه دیگه نگو ططط هیچ وق-

تار مو از سرررت کم بشرره اولین کسرري که دق میكنه خوده باباس ططط دیگه حتي 
 بهش فكرم نكن  ون اون موقع واقعا امیدت میمیره ططط

http://www.roman4u.ir/


 87 من یآفتاب یشب ها

 
 بعد لبخند تلخي زد ودر حالي که با مهربوني اشكمو پاچ مي کرد مفت :

 
  ه خبر از بچه ها-
 
 ناراحتي مفتم : با
 
 هیچي به هیچي ططط-
 
 یعني  ي ؟؟؟-
 
 زنگشون نزدم طططط امه خبري میشد خودشون باهام تماس مي مرفتن طططط-
 
 
 

 مهتاب با ناراحتي سري تكون داد ومفت :
 
 بیا بریم پایین عصرونه بخور ططط-
 

 خودمو  مع کردم ومفتم :
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 میل ندارم طططط-
 

 ایستادو مفت :مهتاب بلند شد وروبه روم 
 
باید یه  یزي بخوري که  ون داشررته باشرري - یار افتاب ططط  بازي در ن بچه 

شتي به غذا نوچ مي زدي ططط پاشو   لوشون وایسي ططط این  ند وقت همش دا
 ومرنه بابا شكستتو قبول مي کنه هاااا ! اینو مي خواي ؟؟؟

 
 با مظلومیت سرمو ک  کردم ومفتم :

 
 ؟؟نه ططط بابا کجاست ؟؟-
 

 مهتاب به طرف در رفت ومفت :
 
 خیالت راحت ، رفته فشم ویالي یكي از دوستاش تا فرداهم نمیاد طططط-
 

بلند شدم بدونه اینكه خودمو توي ایینه نگاه کنم موهامو باچي سرم  مع کردم 
وکیلیپسررمو زدم و به طرف مهتاب که کنار در منتظرم بود رفتم طططط مامان توي 

شرول  شپزخونه م سري ا شمش که به من خورد با ناراحتي  ریختن قهوه بود  
 تكون داد ومفت :
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 ه عجب از اتاقت دل کندي !!!! به خدا موندم از دسررت تو وپدرت  ي باید -

 بگم ؟!!! دیونه نشم خیلیه ططط !
 

 بیحال روي صندلي میز ناهار خوري شش نفرمون نشستم ومفتم :
 
ست من ؟؟؟ من که مثل بچه ي ادم - شتم زندمیمو مي کردم ططط این بابا از د دا

 بود که شرط و شروط مذاشت ططط
 

 مامان اخم کرد ومفت :
 
توهم سرررتقي ططط امه یه  شررم مي مفتي اچن همه  یز حل شررده بود ماهم -

  ن  اعصاب نداشتیم ططط
 

 عصباني شدم ومفتم :
 
ستم ططط- صاب نبودمو نی  مادر من منمئن باش من یكي خواهان این  ن  اع

در يمن در مقابل  ي باید  شم بگم ؟؟؟ هان ؟؟ در مقابل  ي ؟؟؟ حرف 
زور بابا ؟ این که حرف غیر مننقي میزنه ومي مه بي خیال امید زن سررینا شررو 
؟؟؟ امه رايي نبود  را اون موقع  یزي نگفت ؟؟؟؟ مادر من عشق ودوست 
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شم وداشتن لباس نیست که امه کسي نپسندید من عويش کنم ویكي دیگه بپ
 ططط  یزي که به نظر شما منلوبه به نظر من نیست ططط ونخواهد بود ططط

 
خواسررتم از روي صررندلي بلند بشررم که مهتاب دسررتمو مرفت وبا  شررم ازم 
خواسررت بشررینم به نا ار با اخم سررر ام نشررسررتم مامان هم در حالي که 
شت ودر حالي  سیني قهوه ها رو روي میز مذا سروروش میبارید  صبانیت از  ع

 که به طرف یخچال میرفت مفت :
 
 بابات حتما یه  یزي مي دونه که تو نمي دوني ططط-
 

 عصبي مفتم :
 
اره اونم حساب بانكي باباي سیناست که شده اندازه ي یه ریال بیشتر از مال -

 عمو حسینه ططط
 

مامان در حالي که کیك شرركالتي رو از یخچال در میورد با ناراحتي بهم نگاه 
 م اروم وبا تشر مفت :کرد مهتاب ه

 
 افتاب بسته ططط-
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عصرررونه رو با اخم ونارحتي خوردم بي تو ه به مهتاب ومامان از اشررپزخونه 
به نرده ي  وبي تكیه کردم واز پله ها باچ رفتم طططط روي تختم  بیرون اومدم و
نشستم ارنجمو به زانوم تكیه دادم وسرمو بین دستام مرفتم ، خسته بودم خیلي 

سته  شت موش میدادم ولي وقتي خ شون مننقي نبود ططط امه دلیل دا بودم حرف
شت  شرطي که مذا بي دلیل میگن امید نه طططط درسته بابا نگفت امید نه ولي با 

 غیر م*س*تقیم مفت امید نهههههه طططط !
 

 باصداي در فهمیدم مهتاب اومده بدونه اینكه به در اتاق نگاه کنم مفتم :
 
 بیا تو ططط-
 

 ب از همون دم در با ناراحتي مفت :مهتا
 
 آفتاب کارت خیلي بد بود مامان خیلي ناراحت شد ططط-
 

 با ناراحتي به مهتاب نگاه کردم ومفتم :
 
 فق  مامان ناراحت شد ؟؟؟ نشنیدي حرفاشو ؟؟-
 

 مهتاب روي صندلي میز کامپیوترم نشست ومفت:
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شرروهرشرره ططط هر ي باشرره باید مامان که نمي تونه به ما بگه بابا بده ططط اون -
 لوي ما طرف بابا رو بگیره که پس فردا همینو  وب نكنیم بزنیم توي سررربابا 

 طططط
 

شدم وبه طرف  ستم  یزي بگم که تلفن اتاقم زن  خورد با بي حالي بلند  خوا
ستم اونم رفت رو  ش شد ومن  اش ن صندلي بلند  تلفن رفتم مهتاب از روي 

ن خیره شد صدامو صاف کردم وتلفنو بر داشتم تخت  هار زانو نشست وبه م
: 

 
 الو ؟-
 
 مرده بودي خدارو شكر ؟؟؟  را تلفنو انقدر دیر  واب دادي ؟؟؟-
 

شتم حاچ  شتر وقت ندا شدم من یه هفته بی سرحال کامي بود ،ناراحت  صداي 
 اقا خوشحال زن  زده به من ؟؟؟ با ناراحتي مفتم :

 
 واب ندادم که تو مي گ فق  شررشررتا بوق  اوچ سررالم ططط ثانیا همچین دیرم-

 خورد ططط
 

 کامي در حالي که مي خندید مفت :
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ستي - شتا بوقه ناقابل ؟؟؟  قدر تو پرویي دختر ؟؟ را ش سالم ططط فق   علیك 

  را انقدر مرفته وناراحتي ؟؟
 

 مي خواستم بزنم توي سرش یعني واقعا نمي دونه ؟؟؟ با حرص مفتم :
 
 خوبه ؟؟؟ یزي نیست ططط غزل -
 
 اره اونم خوبه داره اینجا بال بال میزنه طط-
 
  را ؟؟؟-
 
 برات خبراي خوبي دارم ؟-
 
 
 

 موشام تیز شد وسر ام سیخ نشستم  شمامو ریز کردم ومفتم :
 
  ي ؟؟؟-
 
 اول بگو بهت بگم  ي بهم میدي ؟؟؟-
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 هم با کالفگي مفتم :

 
 هر ي تو بگي ططط حاچ بگو ططط -
 

 وبا خونسردي که منو به مرز  نون میرسوند مفت:کامي مكثي کرد 
 
 اووووممممممم شام مهمون تو !-
 

 باحرص مفتم :
 
 باشه کامیییییییي ططط-
 

با هیجان بهم زل زده بود کامي خنده ي ریزي  مهتاب که فهمیده بود خبراییه 
 کرد ومفت :

 
 یافتم ؟؟؟-
 

 باشوق مفتم:
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  یو؟؟؟ -
 

 کامي با خونسردي مفت :
 
 انگشتري که اون سري خونه ي ما مم کردي طططاون -
 

شت  شدم مهتاب که هنوز هیجان دا صندلي ولو  شد وروي  بادم یه دفعه خالي 
 مفت :

 
  ي مي مه ططط؟؟-
 

 با حرص مفتم :
 
 میگه انگشترمو پیدا کرده ططط-
 

شت تلفن ریز مي خندید از بین دندونام مفتم  شد کامي پ مهتابم مثل من دمب 
: 

 
 دیگه از شام خبري نیست ططط خداحافظ مرگ طططط-
 

 کامي سریع مفت :
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 وایسا ططط وایسا شوخي کردم بابا ططط-
 

 با میجي مفتم :
 
 هان ؟؟؟-
 

 کامي خندید ومفت :
 
 باچخره کیس مناسبو پیدا کردم طططط-
 

 با  یب مفتم :
 
  ییي ؟؟؟-
 

مي عصبي با  یب من مهتاب از  ا پرید وبا  شماي مرد شده بهم زول زد ،کا
 مفت :

 
  ته  را  یب مي کشي ؟؟؟-
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 با خنده مفتم :
 
 حاچ کي هست ؟؟ شراینو بهش مفتي ؟؟؟-
 

 مهتاب با این حرفم با هیجان اومد موششو  سبوند به موشي ططط
 
 یكي از دوستامه ططط همه  یزو میدونه وهمه ي شراینم داره ططط-
 

 هول شدم ومفتم :
 
 ططط نكنه منظورت فرهاده ؟؟؟پس با امیدم دوسته ططط نكنه -
 
نه بابا فرهاد شلوارشو بكشه باچ خیلیه ططط خیالتم راحت دوست امید نیست ، -

 از دوستاي خانوادمي وقدیمیمه تازه پیداش کردم !
 
 اهان ططط کامي کي باید هم دیگرو ببینیم ؟؟؟-
 

 کامي سریع مفت :
 
نم زن  میزنم دوسررتم افتاب وقت نداریم همین امشررب با مهتاب بیا اینجا م-

 طططط
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 باشه پس ما همین اچن راه میوفتیم ططط-
 

 کامي سریع ودستپا ه مفت :
 
آفتاب خیلي به خودت برس ططط این پسره ططط میدوني یه شره طططط فق  یه شره به -

 این  یزا حساسه طططط
 

 دماغمو  مع کردم اه ایكبیري حاچ فكر کرده کیه طططط به ا بار مفتم :
 
 اچ دیدي من بد تیپ باشم ؟؟؟تاح-
 
 نه ولي این طططط هیچي حاچ تو بیا ططط-
 
 باشه ططط فعال ططط-
 
 میبینمت ططط-
 

 تلفنو قنع کردم مهتاب همین طور که به طرف تخت مي رفت غر زد :
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اه اه ططط معلومه از اون دماغه فیل افتاده هاسررت !! واي آفتاب  ه  وري قراره -
 اینو تحمل کنیم ؟؟؟؟

 
با  یدوتوي دلم صرررداش کردم طططط  بار هزارم ام خودمم دمب شرررده بودم براي 

 ناراحتي از  ام بلند شدم ومفتم :
 
سیدن به - ست بابا ور سم براي رهایي از د شان ساخت طططط تنها  فعال که باید 

 امیده طططط
 

به طرف حموم توي اتاقم رفتم ، نمي دونم  را ولي هنوز ندیده ازش بدم اومد 
شای ست ططط  شه باچ تراز بقیه میدیدم ودو د به خاطر این بود که من خودمو همی

 نداشتم کسي باچ تراز من باشه حتي امید ططط
 
 
 

دوش سررریعي مرفتم واز حمام بیرون اومدم موهامو با اتو مو صرراف کردم به 
شمام مود افتاده بود ارایش  شده بودم وپاي   خاطر این  ند وقت خیلي چغر 

ا سرریاهي پایین  شررمم پوشرریده بشرره شررلوار لوله تفنگیه تن  مالیمي کردم ت
و سرربون سرررمه اي با تاپ تن  وکوتاه بافت کرمي همراه با  لیقه ي کوتاهه 
بافت درشت قهوه اي روي تاپ پوشیدم  كمه ي  یرقهوه ایمو که تا روي زانو 

سر کنم کاله کرم ق شال  ست کردم بدونه اینكه  وه هبود با پالتوي کوتاه قهوه اي 
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شتم و  ست  كمه مو بردا ستم کیف  شل ب شم  شالگردن سرکردم و اي نازي رو 
تاق  مذاشررتمش توي کفم از ا نان  خالي کردم وبراي اطمی عنرو روي خودم 
اومدم بیرون راهمو به سررمت اتاق مهتاب ک  کردم و ند يررربه به در اتاقش 

 :زدم مهتاب سراسیمه در اتاقو باز کردو  لوم ایستاد وبا دلهره مفت 
 
 من خوبم ؟؟؟-
 

 ند قدم عقب رفتم وسرررتاپاي مهتابو زیر نظر مرفتم سررت سرررمه اي و ابي 
پوشرریده بود که خیلي بهش میومد منو مهتاب خیلي شرركل هم بودیم دوتامون 
سفید وبا  شمو ابروهاي کشیده ومشكي دماغو دهنمون هم مثل هم بود فق  

سیاه مثل ب شمام  شت من   شمامون باهم فرق دا ابا ومهتاب قهوه اي رن   
 مثل مامان کال دوتامون بیبي فیس بودیم ططط لبخندي بهش زدم ومفتم :

 
 عالي مثل همیشه ططط-
 

 مهتاب با دلهره مفت :
 
 ولي تو خیلي بهتر شدي ططط-
 

 خندیدم ومفتم :
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 یارو باید منو بپسنده نه تورو ططط بعدهم  را انقدر استرس داري ؟؟؟-
 

 ودر حالي که به سمت پله ها میرفت مفت : مهتا ب در اتاقشو بست
 
نمي دونم از وقتي کامي اون حروفو زد حس بدي نسرربت به اون پسررره پیدا -

 کردم ططهمش استرس دارم که یه وقت نپسندتمون !
 

نپسررنده ؟؟؟ غل  کرده ططط اما اینو خوب مي دونسررتم که خودمم همین حسررو 
براي همین به روي خودم نیوردم دارم ولي خوب من افتاب بودم واز همه سر تر 

 ومفتم :
 
 استرس نداره ططط حتما از این پسر سوسول تازه به دوران رسیده هاس ططط-
 

حاچ پایین پله ها بودیم مامان داشرررت تلوزیون میدید وقتي  شررمش به منو 
مهتاب افتاد که حايرو اماده  لوش ایستاده بودیم اخم کو ولویي کرد ومفت 

: 
 
 ي طططکجا به سالمت-
 
 داریم میریم خونه ي غزل اینا شبم دیر میایم نگران نشید ططط-
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 مامان همون طور که اخم کرده بود با کنجكاوي مفت :

 
  ه خبره خونه ي غزل اینا که شما هر شب هرشب اونجا افتادید ؟؟؟-
 

 اینبار مهتاب با لبخند به سمت مامان رفت مونشوب*و*سید ومفت :
 
 یشونیت خ  میوفته هااا طططاخم نكن زهره  ون پ-
 

 مامان سریع اخمشو باز کرد مهتابم درحالي که به سمت در میرفت مفت :
 
بعدشررم مامان خانم ما یه هفته اس خونه ي اینا نرفتیماااا ططط مواظب خودت -

 باش ططط خدافظ
 

سیدم وخداحافظي کردم ،  سریع مونه ي مامانو ب*و* واز در بیرون رفت منم 
شینو باز مهتاب به  ستاده بود باریموت در ما شین تكیه داده بود ومنتظر من ای ما

کردم وهر دو پریدیم توي ماشررین مهتاب با ریموت در حیاطو باز کرد منم با 
سرعت پیچیدم توي خیابون وبه سمت خونه ي غزل اینا حرکت کردم ططط زن  

 ایفونو فشار دادم صداي غزل توي ایفون پیچید :
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 د تو طططسالم ططط بیای-
 

خیلي خانمانه وارد شرردیم ودکمه ي اسررانسررور فشررار دادیم بعد از  ند دقیقه 
شدن منو  سن ازش پیاده  سه تا خانم م سید و  سور به طبقه ي همكف ر سان ا
سیقي توي  سور ودکمه ي مورد نظرو زدیم ومو سان سریع  پیدیم توي ا مهتاب 

اب کشیدیم بعد مهتاسانسور پیچید طططط از اسانسور پیاده شدیم نفس عمیقي 
 زن  واحد غزل اینا رو به صدا در اورد ملنار با لبخند درو باز کرد ومفت :

 
 سالم عروس خانم ططط-
 

 با حرف ملنار دلم مرفت اخم کو كي کردم ومفتم :
 
 مگه تو صاحب خونه اي که درو باز مي کني ططط؟؟-
 

 ملنار دستي به دماغ عملیش زد ومفت :
 
 وا به ططط بعدشم منو غزل نداریم ؟؟اوچ  واب سالم -
 

 مهتاب با شیننت ابروهاشو باچ داد ومفت :
 
 براي کامي دارید ططط !!!!!!!!-
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 منو مهتاب زدیم زیر خنده ملنار دهن کجي بهمون کرد ومفت :

 
 بي ادباااا ططط برید تو ططط-
 

رف منو مهتاب با خنده وارد شرردیم وبه همه سررالم کردیم مهتاب نگاهي به اط
 کرد ومفت :

 
 نیومده ؟؟؟-
 

 غزل متعجب مفت :
 
 کییي ؟؟؟-
 

 شوهر صوري افتاب ططط -مهتاب
 
 اهان طط نه ساعت نه میاد ططط-
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ناخوداماه نگاه هممون به سرراعت بزرگ توي پذیرایي کشرریده شررد سرراعت ده 
دقیقه به هشررت بود با خیال راحت نفس عمیقي کشرریدم ودر حالي که به اتاق 

 به کامي مفتم : غزل میرفتم رو
 
 حاچ از کجا پیداش کردي ؟؟؟  ه  وري بهش مفتي ؟؟-
 

 نیكي هم با شوق مفت :
 
حاچ که افتاب اومد بگو دیگه ططط از اون موقع تا حاچ هي مي مفتي وایسررتا -

 افتاب بیاد ططط خوب بیا اینم افتاب ططط
 
 
 

 حاچ وارد اتاق شده بودم که کامي مفت :
 
 بعد میگم طططبزار همه بشینیم -
 

سرریع کالهو شرالگردن وپالتمو در اوردم وبه  الباسري اویزون کردم واز اتاق 
اومدم بیرون منو مهتابو ملنار روي کاناپه ي سررره نفره لم داده بودیم نیكي هم 
روي مبل تك نفره وغزلو کامي هم کنارهم وروبه روي مانشررسررته بودن همه به 

 ه ملنار مفت :دهن کامي  شم دوخته بودیم که یه دفع
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 کامي تورو خدا وقت نداریم تند بگو ططط-
 

 کامي بالودمي مفت :
 
  شم شما امر بفرمایید ططط خوب ططط اومممم ططط-
 

 مهتاب با حرص مفت :
 
 کامییییییي ططط لنفا ططط-
 

 کامي در حالي که مي خندید مفت :
 
پیش که با خیل خوب ططط حاچ که التماس مي کنید مي مم ططط حدود دوماه -

غزل رفته بودیم خونه ي مامانم اینا یه سررربزنیم بعد از پانزده سررال خانواده ي 
کامروارو توي خونمون دیدم اومده بودن به مامان اینا سربزنن فكر کنم یه سالي 
له ملیحه منظورم همون خانم  میشررره که از سرروچد برمشررتن ططط اون روز خا

وش حرف میزد که  ند ماه دیگه کامرواس ازعروسرریه تنها پسرررش با دختر عم
سوچد رابنم  ست بودم ولي از وقتي رفتن  سرش دو شه ططط من قبال با پ برمزار می
باهاش قنع شررد خالصرره هنوز دوهفته از اون مالقات نگذشررته بود که بابام 
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بالشرریمو داره اول  ته دن نه خیلي وق کارخو ما براي  که  فت راچین ابزاري رو  م
سر اقاي کامرواس  تعجب کردم ومفتم راچین کیه يیب داد راچین پ که بابا برام تو

وتو کار تجارته وشرررکت تجاري بزرمي هم داره ولوازم وابزار اولیه ي دسررتگاه 
قات  کامرواي کو ك قرار مال قاي  با این ا نه ططط خالصررره من  هارو وارد میك
ساس کردم اچن یه  شریف اوردن اح شي مفت اقاي کامروا ت شتم وقتي من مذا

سر بچه ي شه کلي کالس  پ ساله ي چغرو مردنیه دماغو وارد می سیزده  دوازده ،
ستم وقیافه ي بزرگ ترارو به خودم مرفتم وقتي در  ش سر  ام ن صاف  شتم  مذا
شم کم کم  سخر وحس بزرمي به در نگاه کردم که نی شد با لبخند پرتم اتاق باز 

 بسته شد فكر نمي کردم این شكلي شده باشه ططط
 

 ه داد :کامي باشیننت ادام
 
اون موقع انقدر  اي ملنارو خالي کردم مفتم امه اینجا بود پسررررو درسررته -

 خورده بود ططط
 

ستشو  لوي دهن ملنار مرفت وبا حرص  شد مهتاب د صداي  یب ملناربلند 
 مفت :

 
 خوب کامي بقیش طططط-
 

 کامي خنده ي سرخوشي کردو ادامه داد :
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شده بود از سروروش اشرافیت هیچي دیگه کلي براي خودش اقا وخوشتیپ -

مي بارید دیگه منه بدبختم فكم بسررته شررده بود کم مونده بودبهش بگم اقا رو 
باهم حرف زدیمو رفیق  گه کلي  ید  اي من ططط ! هیچي دی مای بل  را ؟ بفر م
شوخ  ند هفته ي پیش  شدیم اخالقش خیلي خوبه به موقعه  دي وبه موقع 

یدم  ي شرررده  واب نداد در اخر حالش خیلي مرفته بود هر ي ازش پرسرر
شروع  شده ططط منو مي مي دلمو مرفتم و  ست خورد ومفت :نامزدم حامله  شك
کردم به خندیدن اونم عصررباني شررد ومفت : ته ؟؟؟ منم با خنده مفتم :پس 
سي کنید !  شكم خانمت عرو شدي ؟ این که ناراحتي نداره تا باچ نیومدن  بابا 

بچه مال اون نیسرررت ومال یكي دیگه اس کال اونم از کوره در رفتو مفت که 
حالش خیلي بد بود  ند وقتي ازش خبري نشررد از طرفي خیلي نگرانش بودم 
سر بزنم باچخره  سئله ي ازدواو تو بود منم وقت نمي کردم بهش  از یه طرفم م
هفته ي پیش پیداش شد انقدر کالفه بود که من فكر کردم حتما عقدش کرده با 

قدش کردي ؟؟؟ اونم عصرربیو ناراحت مفت :نه بابا ططط ولي ناراحتي مفتم :ع
بدتر میر افتادم ططط می  شده بودم  نور عقد نكرده میر افتاده بود ؟ که خودش 
مفت عموشررو خیلي دوسررت داره ومرد بزرمیه نمي خواسررته از این مويرروع با 

ه گخبر بشه و براي اینكه از شر ازدواو با دختر عموش راحت بشه مفته یكي دی
شاق ططط وقتي میفهمه ، مي مه راچین باید  شم که طرفدار ع ست داره عمو رو دو
حاچ دختررو  باشررم قبول کردن ومفتن  با مان و ما نه طط  با اون دختر ازدواو ک
نشررونمون بده ططط اونم مونده بود که کي رو به مامان وباباش نشررون بده همون 
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به به فكر توافتادم بعد رفتن راچین زن  زدم  م غزل وهمه  یزو بهش مفت موقع 
،غزلم با این مويرروع موافقت کرد منم زن  زدم به راچین وموقعیت تو رو مفتم 
اونم مفت که باید فكر کنه طططط امروز صرربحم زن  زد ومفت رايرریه ططط منم 

 زن  زدم به شما ها ططط همین ططط
 

 هنوز توفكر حرفاي کامي بودم که نیكي بالحن متفكرانه اي مفت :
 
 اسمش راچین کامرواس ططط پس-
 

 غزل با مسخره بازي مفت :
 
 آفرین نیكي از کجا فهمیدي ؟؟؟-
 

 نیكي اداي غزلو در اورد بعد مفت :
 
 بیمزه ططط-
 

غزل رفت  یزي بگه که دسررتمو به نشررونه ي سرركوت باچ اوردمو رو به کامي 
 مفتم :

 
 مويوع امید وهمه ي شرطا رو مفتي بهش ؟؟؟-
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 سري تكون داد ومفت : کامي با اطمینان

 
 اره ططط-
 
  یزي نگفت ؟؟؟-
 

 را مفت ایننوري بهتره که یكي رو مي خواد اصررال از اویزو شررردن  -کامي
 دخترا خوشم نمیاد !

 
سلیم  شو به نشونه ت ستا شتم که با خنده د سمت کامي خیز بردا صبانیت به  با ع

 باچ اورد مفت :
 
 به  ون غزل من نگفتم خودش مفت طط-
 
 
 

 خندي زدم ومفتم :پوز
 
 پسره ي از خود رايیییییي ططط اه ط-
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 صداي مهتاب بلند شد ،با استرس مفت :

 
 یه ربع به نه طططط !-
 

ست  يعي که براي خونه در هممون نگاهمونو به اطراف  رخوندیم با دیدن و
کرده بودیم سررریع از  ا پریدیم ومشرررول تمیز کردن شرردیم یه دفعه احسرراس 

شویي  ست شتم کردم به د شقاباي ملنار مذا ستمو روي ب شقاب توي د نیاز دارم ب
 وبا دوبه سمت دسشویي رفتم ملنار با اعتراض مفت :

 
 کجا در میري ؟؟؟-
 
 دستشوي دارم بابا ططط-
 

هر ي دسررتگیره ي درو باچو پایین مي کردم باز نمیشررد اخر صررداي کامي از 
 توي دستشویي بلند شد طططط

 
 ؟؟؟ یه دستشویي هم به من نمي بینید ؟؟؟ اااا  را اینجوري مي کني-
 
 بیا بیرون کمییییییي طططط-
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 بعد با عصبانیت رو به غزل مفتم :
 
  را خونه ي شما فق  باید یه سرویس بهداشتي داشته باشه ؟؟؟-
 

 همون موقع کامي از دستشویي اومد بیرون ومفت :
 
 کم غر بزن بیا برو تو ططط-
 

شویي وکار شویي بیرون اومدم زن  سریع پریدم توي دت ست مو کردم ططط تا از د
 ایفون به صدا در اومد همه هول شده بود نیكي پرید تو اتاقو مفت :

 
 من امادمیشو ندارم ططط-
 

 ملنار با خنده مفت :
 
 خرررره نیومده تورو ببینه که ططط-
 

 کامي کنار ایفون ایستادو دتشو روي دماغش مذاشت ومفت :
 
 هیسسس طططط-
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 برداشت ومفت : ایفونو

 
 کیه ؟؟؟ ططططط به به اقاي کامروا طططط بفرمایید تو ططط-
 

ستاده بودم اخم  شویي ای ست بعدهم دکمه ي ایفونو زد وبه من که بابهت کنار د
 کردو با لودمي مفت :

 
 پیف پیف بوي دستشویي مرفتي ططط-
 

ي  لوبا این حرف کامي مثل بقیه ي دخترا به اتاق هجوم بردم هر سرره تاشررون 
اینه مشرول تجدید ارایش بودن سریع عنرمو روي خودم خالي کردم وفق  رژ 
یك توي کیفم  نه کو   با ایی یدم و لبمو از کیف لوازم ارایشررم بیرون کشرر
رژموپررن  کردم با صداي زن  در مثل س  پشیمون شدم از این کارم دخترا 

ستم ا شون هول کرده بودن واز اتاق پریدن بیرون ایینه از د  فتاد زمین وپاهامهم
كار مي  کامي و غزل پرت کردم ططط من داشررتم  ی خت  ید خودمو روي ت لرز
سما ت از  شكي با  کردم ؟؟؟ امیییید کجایي ؟؟ بیا بهم بگو دروغه ططط قنره ا
 شررمم روان شررد اي کاش میتونسررتم بگم نمي خوام بهش بگید برمرده انقدر 

شنیدم با صداهاي بیرونو نمي  صال صبي بودم که ا ستي به خودم  ع تكوناي د
 اومدم سرمو بلند کردم وبا بدبختي نالیدم :
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 نمي خوا م ططط پشیمون شدم ططط من امیدو مي خوام ططط-
 

 غزل با مهربوني کنارم نشست ومفت :
 
آفتاب تو داري بهتري کاره ممكنو میكني توي این شرررای  طط میفهم  ي مي -

ید  با ازدواو واقعي بكني اون موقع مم ؟؟؟ امه این ازدواو صرروري رو نكني 
ست میدي ططط اچنم یه نفس عمیق بكش بیا بریم بیرون  براي همیشه امیدو از د

 طططط
 

نفس عمیقي کشیدم واز  ا بلند شدم غزل هم پشت سر من بلندشد به در که 
 رسیدم دوباره پشیمون شدمو خواستم برمردم که غزل هلم داد ومفت :

 
 بگو بسم الله وبرو  لو ططط-
 

یه بسررم الله مفتم وخیلي خانومانه از اتاق بیرون رفتم همین که پامو بیرون از 
اتاق مذاشررتم نگاهم روي مهتاب ،ملنار ونیكي ثابت موند قشررن  مقابل من 
نشسته بودن وبه پسري که پشتش به من بود خیره شده بودن مهتاب  شماش 

ل زده پسرکشي به پسره ز هار تاشده بود ملنارم سرشو ک  کرده بود وبا لبخند 
بود نیكي هم که انگار یه مو ود عجیب غریب  لوشه از ترس سفید شده بود 
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خندم مرفته بود کامي هم مبل کناري پسررره نشررسررته بود با صررداي غزل همه 
 متو ه ماشدن :

 
 بفرمایید اینم از افتاب خانم ططط-
 

بهم خیره  با حرف غزل هول شدم ولي سریع خودمو  مع و و کردم حاچ همه
ستاد یا پیرمبر این  ه هرکولیه  شت به من ای سره هم همون طورپ شده بودن پ
؟؟؟ و اروم به سررمتم برمشررت بادیدن  هرش  ا خوردم ولي به روي خودم 
نیاوردم بدونه اینكه سررالم کنم به تجزیه تحلیل پرداختم قدش خیلي بلند بود 

هیكلش توپر و هار  حتي از امیدهم بلند تر ولي خوب زیاد تو  شررم نمیزد
سرمه اي با بلیز مردونه ي  شلوار  ین  شت  شیكم ندا شكر  شونه بود خدارو 
سرررمه اي  سرربون که اسررتیناشررو باچ داده بود از این فاصررله هم مارچ بودن 
لباساش فریاد مي کشید مخصوصا عنر تلخش مردنبند سفید وخوشگلي که 

مایي مي  با نمي دونم از  ي بود توي مردن پهنش خود ن کرد صررورتي برنز 
شنا بود دماغه  سي که به نظر من خیلي ا شماي خمار طو شیده و  ابروهاي ک
کشیده با لبهایي نازچ و ونه اي محكم بیزي صورتشو ساخته بود موهاي قهوه 
ایش رو مدل روز درست کرده بود روهم رفته  ذاب ومیشه مفت خوشگل بود 

شگلتر وبیبي ف شت ولي امید خو سره بد نبصورتي مردونه دا ود ططط یس بودططط پ
شتر فق  وفق  یه کمي ،  شه مفت یكمي از خوب هم بی خوب بود ططط یعني می
ولي بازم فق  امیدططط به هرحال هر ي بود از سررینا سرررتر بود و ند وقتي باید 
تحملش میكردم طط با سررقلمه ي غزل به خودم اومدم معلوم بود اونم در حال 
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باید میدید به خانوادش مي خورم یانه ،نمي  ارزیابیه ،خوب اونم حق داشررت
 دونم  را ولي پوزخندي زدم وبا نگاهي  دي مفتم :

 
 سالم ططط-
 

 برعكس من لبخند مالیمي زد وسالم کرد کامي بالبخند روبه من کرد ومفت :
 
 افتاب  ان ایشون راچین کامروا از دوستان قدیمي ماهستن ططط-
 

 فتم :سري تكون دادم وباهمون پوزخندم م
 
 خوشبختم  ناب ططط-
 

شم برام  صش مرفته بود درحالي که با   کامي که از پوزخند روي لباي من حر
 خنو نشون مي کشید رو به راچین مفت :

 
 این خانمم که مي بیني آفتاب مهر و از دوستان صمیمي منو غزل طططط-
 

 وبعد به مهتاب اشاره ا کرد ومفت :
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 وخواهر مهتاب ططط-
 

تكون داد راچین لبخند مهربوني به مهتاب زد ولي بعد با  شماي  مهتاب سرشو
  دي ولحن مودبانه اي  لوي من ایستاد دستشو به سمتم اورد ومفت :

 
 خوشبختم طططط-
 

ست ندم ولي دیدم اینجوري  يایعش کنم وباهاش د ست  انقدر دلم مي خوا
دسررت خودمو زیر سررئوال مي برم براي همین خیلي خانومانه وسررریع باهاش 

دادم وبعد به سررمت مبلي رفتم وروش نشررسررتم ططط بعد از شررام همه دور همه 
صحبت در  شرول  سته بودیم وغزل در حال تعارف  اي بود کامي وراچین م ش ن
مورد کاراي شرکت بودن ، توي این یه ساعت تنها  یزي که ازش دستگیرم شد 

بااین که ازصررحبت کردن وحرف زدنش حتي  راه شرروخ بودن وراحتیش بود 
شتن نبود وراحت برخورد ي  صال اهل کالس مذا شرافیت مي بارید ا رفتنش ا
کرد ولي یه  یزي برام سررئوال بوداینكه  شررماش شرروخ بود ولي به من که مي 
شده بودن  شم  شد ططط وقتي حرف میزد دخترا   رسید رن  نگاهش  دي مي 
نداشرررت وهمه ي  به دهنش خیره میشررردن ولي اون براي من هي  ذابیتي  و
سررلوچي مرزم پربود از فكر امید غزل کنار من روي مبل نسررت ورو به کامي 

 مفت :
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ستم بگم ما اچن براي یه  یز - س  حرفت پریدم ولي خوا کامي  ان ببخش و
 دیگه دور هم  مع شدیم ططط

 
 کامي سري تون داد ومفت :

 
 راست مي مي بهتره بریم سر اصل منلب ططط اماده اید ؟؟؟-
 

همش توي دلم رخت میشررسررتن اسررترس بدي مرفته بودم دلم نمي دونم  را 
نداري ططط خودمو  مع  نه لي مرزم فرمان میداد راه دیگه اي  همش مي مفت 

 کردم نفس عمیقي کشیدم ومحكم مفتم :
 
 بله طط-
 

 راچینم به نشونه ي تایید فق  سرتكون داد که کامي ادامه داد ططط
 
 برید حرفا وشراینتونو بهم مید طططط وقته زیادي نداریم طط بهتره شما دوتا-
 

 از  ام بلند شدم وبا  دیت به راچین  شم دوختم که کامي مفت :
 
 د پاشو دیگه ططط-
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 راچین  شمكي به خترا زد وبا خنده مفت :

 
 آقاي رچیس عصباني شدن ؟؟؟-
 

باره با  هره ي  دي مقابلم ایسررتاد ططط اه اه رو اب  دخترا خندیدن وراچین دو
شم دوخته بود به طرف  بخندید سر ندیده ها ططط بي تو ه به راچین که به من   پ

دیگه ي سالن رفتم وبي تعارف روي مبل نشستم وبه راچین که باقدمایي محكم 
ست و  ش و هره اي  دي  لو میومد نگاه کردم ططط راچین روي مبل مقابل من 

کالفه شدم پاي  پشو روي پاي راستش انداخت وبه من زول زد ططط از نگاهش 
 وبا غرور توي  شماش نگاه کردم ومفتم :

 
 اول شما صحبت مي کنید یا من ؟؟؟-
 

 کمي خیره نگاهم کرد ومادبانه مفت :
 
 تر یب میدم اول صحبتاي شمارو بشنوم طط-
 

اه  ه لفظ قلم تر یب میدم ، مي خوام تر یب ندي !!! طططط نفس عمیقي کشیدم 
 ومفتم :
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کنم ططط من ادم راحتیم واز اینكه به خودم سختي بدم باشه من اول شروع مي -
 بدم میاد پس امه اشكالي نداره باهاتون راحت باشم؟؟؟

 
 لبخند محوي زد وبا همون  دیت مفت :

 
 راحت باشید ططط-
 
من افتاب مهر و فرزند اول مهندس احسرران مهر و ، دانشررجوي ترم سرروم -

تي هسررتم ططط از بچگي عاشررق والبته اچن دارم میریم ترم  هارم مهندسرري آی
ست وهمبازي بچگیم بودم ططط حتما کامي بهت دربارش مفته ططط امید همه  دو
شد واز اروپاو  شیمي قبول  سالش که بود المپیاد  ستو یك  سه منه نزدیك بی ک
صراراي  ست بره ولي با ا ستادن ططط اولش نمي خوا امریكا براش دعوت نامه فر

يي کردیم وامید یكي از دعوت نامه ها من قبول کرد با کلي بدبختي باب شو را ا
رو قبول کرد ، دعوتنامه ي امریكا ططططبق قانون امریكا باید براي شررش سررال 
میرفت اونجاوفق  ویزاش براي رفت بود نه برمشررت اوایل خیلي ناراحت بودم 
از این مويرروع ولي بعد با فكر اینده ي روشررن  فتمون قبول کردم وبا خودم 

مید قبل از رفتن با باباش اومدن خونمون ومنو نشررون کردن ولي کنار اومدم ا
اچن ططط اچن که سه سالو نیم از رفتنش مذشته بابام پاهاشو توي یه کفش کرده 
که یا امید باید برمرده یا باید من ازدواو کني ططط نذاشررتم امید برمرده بابچه ها 

شررت ومجبور شرردیم همه ي راه هاي ممكن رو امتحان کردیم ولي تاثیري ندا
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یه منه ططط من امه این  اخرین راهو امتحان کنیم که ططط همین ازدواو مصررلحت
ازدوا و نكنم مجبور میشم یه ازدواو واقعي داشته باشم که صد در صد امیدو 
تا  باهم ازدواو مي کنیم و یدم ططط ومن اینو نمي خوام ططط منو تو  ازدسرررت م

شه سالو نیم اینده که امید براي همی شیم ، توي  دو بر مي مرده از هم  دا مي 
شریك زندمیتو پیدا کردي  شي و اینكه حتي امه  این مدت تو مي توني راحت با

 به من بگي تا زود از هم  دا بشیم ط
 
 
 

واینكه امید قرار نیسررت مويرروع ازدواو منو بدونه براي همین باید بهش بگم 
فا تلف نه هسررتي لن كه تو وقتي خو مدم واین نده  ون ازخونمون او نو  واب 

شك کنه ططط وحرف اخرم من هیچ پولي  شه ومن نمي خوام بهم  ممكنه امید با
 ازتو نمي میرم وخودم کار مي کنم وتو هیچ مسئولیتي در قبال من نداري ططط

 
سرراکت شرردم ونگاهمو به  هره ي  دي و متفكر راچین دوختم ططط راچین وقتي 

 دید من ساکت شدم نفس عمیقي کشید ومفت :
 
من یه سررئوال برام پیش اومده ططط شررما که حرف از عالقه میزنید پس  را این -

 امید خان درسشوول نمي کنه تشریف بیاره ایران ططط ؟؟
 

 بهش حق میدادم این سئوالو بپرسه براي همین با خونسردي مفتم :
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نه ولي من - به ابو اتیش میز مدن  یاد ،داره خودشرروبراي او ید مي خواد ب ام

م که نیاد ططط دوست ندارم به خاطر تصمیم بي خود باباي من ، اینده قسمش داد
اي که امید اینهمه براش سرختي ونقشره کشریده خراب بشره طططط بازم سرئوالي 

 هست ؟؟
 

 خیلي قاطع مفت :
 
 نه طططط-
 

 بعد از مكث کوتاهي ادامه داد :
 
یه - خانواده ي کمروا هسررتم  نه ططط من راچین کمروا فرزند دوم  بت م اچن نو

ساله هم  سه  سر  سم رعنا ازدواو کرده ویه پ خواهر بزرگ تر از خودم دارم به ا
سانس مدیریت بازرمانیمو  سوچد رفتیم ومن فوق لی سال پیش به  داره ططط پانزده 

حا رت کردیم ایران بابام هم از سوچد مرفتم یه ساله که با کل خانوادم دوباره م
نه منم  یدو فروشررره زمی کار خر بافي داره وهم توي  پار ه  کارخونه ي بزرگ 
شرررکت بازرماني دارم که ابزار وقنعات اولیه ي ماشررین اچت رو وارد مي کنم 
شوهر رعنا بود ومامانم  ون نمي  صلیش کار  شتمون والبته ا یكي ازدلیل بر م

م مجبوربه بر مشررت کرد ودلیل دیگه اش هم تونسررت از رعنا  دا بشرره ماروه
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ازدواو من با دختر عموم شرریوا بود من اهل ازدواو نبودمو نیسررتم اول خیلي 
خالفت کردم ولي مامانم بي تو ه به مخالفتاي من با عموم در میون مذاشررت 
شدم  ست دارم مرد بزرمیه ومن مجبور به قبول این ازدواو  من عمومو خیلي دو

ته ي پیش  ند هف یدم وقتي   تاقش د یال رو توي ا مایش فر فاقي برمه ي از ات
خوندم حالم خیلي بد شررد من ادم بسررته اي نبودم تا حاچ کلي دوسررت دختر 
داشررتم ولي نمي خواسررتم زنم با کسرره دیگه اي باشرره واز طرفي امه عموم مي 
فهمید سرركته مي کرد توي بد خمصرره اي افتاده بودم در اخر مجبور به دروغ 

ي دیگه رو مي خوام ططط اچن همه این مويرروع رو قبول کردن ولي شرردم که یك
من مونده بودم اون طرفو از کجا میر بیارم به هر دختري که مي مفتم اویزونم 
شنهاد کرد قبول کردم  ون تویكي  شد وولم نمي کرد ولي وقتي کامي تورو پ می

 دیگه رو مي خواي طط
 

 زون میشد ن ططط ایششششششششششاه اه اه  قدر خودخواه ططط دخترا بهم اوی
 

 راچین ادامه داد :
 
شبا دیر میام خونه براي همین هیچ وقت نیستم که بخوام - درباره تلفن طططط من 

شبا که به احتمال زیاد تو اون موقع با امید  صفه  صوصا ن تلفنو  واب بدم ومخ
حرف میزني من از خسررتگي بیهوشررم پس نگران نباش ططط در مورد شررریك 

ططط من انقدر کاردارم که به این  یزا نمي رسررم ططط وکارتم به خودت  زندمیم
مربوط میشه مي خواي کار بكن مي خواي نكن ولي توي این مدت که اسمت 
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سئول زندمیت منم ططط واینكه ازت مي خوام  لوي  ست م سنامه م ه شنا توي 
 خانواده ي من باهام خوب برخورد کني ونشون بدي منو دوست داري طططط

 
اي  قدر دلم مي خواست این میز عسلي کنارمو تو سر این ادم مسئول خورد و

مي کردم من بمیرمم توي بي ریخت وزشتو دوست ندارم و نخواهم داشت ططط 
 خودخواه طططط خودمو کنترل کردم و دوباره نقاب خونسردیمو زدم ومفتم :

 
 من حرف دیگه اي ندارم ططط !-
 

 راچین سرشو تكون داد ومفت :
 
 منم همین طور ططط-
 

 از  ام بلند شدم و مفتم :
 
 پس بهتره بریم پیش بقیه ططط-
 

سرشو به نشونه ي تایید تكون داد واونم بلند شد به طرف بچه ها رفتیم خنده ام 
مرفته بود همشون  هارتا  شم ايافه تر قرض مرفته بودن وبه ما  شم دوخته 

ار غزل نشررسررتم راچینم همین بودن خودمو کنترل کردم روي مبل  اي قبلیم کن
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طور، همه به دهن ما  شم دوخته بودن ما دوتاهم بي تفاوت نشسته بودیم اخر 
 کامي دوم نیاورد ومفت :

 
 خوب طط-
 

 راچین با شیننت مفت :
 
 خوب به  مالت ططط-
 

 کامي با لودمي ولحن چتي مفت :
 
  مالتو عشقه رفیق ططط-
 

 غزل وس  حرف کامي پرید ومفت :
 
 کامي ططط بسته ططط-
 

 بعد رو کرد به من وادامه داد :
 
  ي شد ططط ؟؟؟ به توافق رسیدید ؟؟؟-
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 سرمو تكون داد ومفتم :
 
 اره ططط فق  باید بشینیم ببینیم  ي بگیم که طبیعي تر  لوه کنه ططط-
 

 کامي سري تكون داد ومفت :
 
 اره ططط ماوقت زیادي نداریم ططط-
 

 پرسید :وبعد به من نگاه کرد و
 
 یه هفته وقت داریم دیگه ؟؟؟-
 
 نه ططط فق  شیش روز وقت داریم ططط-
 
 
 

 ماهي به راچین کردم ومفتم :
 
 شما باید روز پنجم دست به کار بشي ططط-
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 راچین باشه اي مفت ططط غزل متفكر مفت :
 
 براي اینكه  ایي از برنامه سوتي ندیم باید خیلي مراقب باشیم طط-
 

 کرد ومفت :به من نگاه 
 
افتاب تو مويررع خودتو حفظ کن ططط بابات هر ي مفت تو بازم بگو امید ططط -

 ایننوري شك نمي کنن !
 

 بعد کامي رو کرد به مهتاب ومفت :
 
این  ند روز باید هواي تلفنو داشته باشي یه  ورایي باید تلفن  ي بشي امه -

شون کن وتنها به خانوا سر ست به  ستگار بود یه  وري د ده ي راچین ا ازه خا
 حرف زدن با مامانت رو بده ططط

 
 مهتاب حرف کامي رو تایید کرد کامي رو کرد به راچین ومفت :

 
توهم هر موقع قرار شررد خانوادت زن  بزنن با افتاب هماهن  کن ططط فق  -

 راچین حواست باشه بیشتر از پن  روز نشه هااا
 

 مفت :راچین باشه اي مفت که غزل رو کرد به دخترا و



  128 

 

 
 نقش ماهم زماني شروع میشه که افتاب به راچین  واب مثبت بده ططط-
 

 ملنار یه تاي ابروشو باچ انداخت ومفت :
 
 یعني  ي ؟؟؟-
 

 نیكي با بد نسي خندید ومفت :
 
تاب - به اف بازي کنیم وهم مثال  ید نقش عزاداررو  با ما هم  یعني اون موقع 

 روحیه بدیم ططط
 

 نگاه کردم ومفتم :با استرس به کامي 
 
بابام قهرریه ي - کامي ططط امیدو  یكارش کنیم ؟؟؟ امه زن  بزنه خونمون 

 ازدوا مو بهش بگه  ي ؟؟؟
 
اوچ تا قبل از این شرریش روز که مهتاب تلفنو برمیدارهططط ثانیا امر هم بابات -

برداره فوقش براش غر میزنه ولي حرفي از ازدواو تو رو بهش نمیزنه  ون هنوز 
ري نشررده ططط بعد از اون هم به امید مي میم تو از خونه در اومدي ورفتي یه خب
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به  ید  با نداري و ید خونتون مي میم تلفن  که بر تا موقع اي  حاچ  گه   اي دی
 موبایلت زن  بزنه در يمن اینو یادت باشه که عمو حسینم باماس

 
 مي مفت :با این که هنوز خیالم راحت نبود ولي بااین حال سكوت کردم که کا

 
بچه ها اینو یادتون باشررره پاتونو از در خونه بیرون مي شارید باید همه  یزو -

 فراموش کنید ومثل قبل رفتار کنید ططط
 

کامي  با غزل و مه  که ه یك دونیم بود  عت نزد هممون قبول کردیم ططط سرررا
نه اي  نا با لحن  نتلم یدیم راچین  که رسرر حافظي کردیم  لوي مجتمع  خدا

 ومفت :  لومون ایستاد
 
 امه ماشین ندارید برسونمتون طططط-
 

همه تشكر کردیم که لبخند دوستانه اي به همه زد ولي دوباره تا  شمش به من 
سریع خداحافظي کرد و رفت تا  شد بي اهمیت نگاهش کردم که  خورد  دي 
 ازمون دور شد ملنار به حالت غش خودشو توي برل مهتاب انداخت ومفت :

 
 ططط منو با خودت ببر-
 

 مهتاب با حرص هولش داد  لو ومفت :
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 هي ملنار حواستو  مع کن شوهر خواهر منه هاااا ططط-
 

 با حرف مهتاب حرصم مرفت وبا تشرمفتم :
 
 مهتاب طططط-
 

 نیكي ایشیییي کرد ومفت :
 
 لیاقت نداري به خدااااا طططط-
 

 ملنار خندید ومفت :
 
 باشي همینه ططط بي لیاقت ططططافرین ططط امه یه بار یه حرف درست زده -
 

همون موقع راچین با یه تك بوق از  لومون رد شررد ودهن ما  هار تا عین کاراژ 
 باز موند طططط

 
 ماشینشو دیدید ؟؟؟-ملنار

 

http://www.roman4u.ir/


 131 من یآفتاب یشب ها

 مهتاب با ناباوري مفت :
 
 نههههههههه ؟؟؟-
 

 نیكي بهت زده مفت :
 
  ي بود ؟؟؟-
 

 رت داد ومفت :مهتاب عشق ماشین بود براي همین اب دهنشو قو
 
 )بي ام وه ( 2012بي ام دبلیو فیجن -
 

 ملنار این بار واقعا در حال غش کردن بود ططط
 
  را من خر باهاش نرفتم ؟؟؟-
 

 خودمو  مع و  ور کردم دوباره شدم اون افتاب مررور ومفتم :
 
 اه ببندیداون ماله هارو حالمو به هم زدید حاچ یه ماشین دیدناااا ططط-
 

 با قیر مفت :مهتاب 
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 خاچ تو سرت لیاقت نداري ططط-
 

 حرصم مرفت همون طور که به طرف ماشین میرفتم مفتم :
 
خاچ تو سرررشررماها نفهمیدید مسررخرتون کرد  ه  وري  هار نفر ادمو با -

 ماشیني مي خواست ببره که با راننده دوتا سرنشین داره
 

 باحرص ریموت ماشینو زدم وزیر لب مفتم :
 
 
 
 کودن طططط احمق عويییییییيپسره ي -
 
 
 

با خودم که رو در بایسي نداشتم حرصم مرفته بود که  را این از من باچ تره ططط 
سوار 206حاچ من  سوزوکیه بابارو ؟؟؟ مهتاب  سه کنم یا  خودمو باهاش مقای

 ماشین شد ومن با عصانیت مفتم :
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 پس اون دوتا کوشن ؟؟؟-
 

 مظلومانه مفت :مهتاب که دید اوياع خنریه 
 
 ملنار ماشین اورده بود ططط-
 

دیگه  یزي نگفتم و راه افتادم ططط هیچ وقت دوسررت نداشررتم باچ تر از خودمو 
 ببینم ططط

 
********** 

 
فردا روز پنجم بود روزي که سرررنوشررتم ترییر مي کرد ومن نمي دونسررتم این 

شتر داغونم م شراینده ام مبهم بود واین بی می  تر  ي کرد می  بودمترییر خیره یا 
شتم زن   ست دا سترس مرفته بودم تمام تنم میلرزید انقدر دو شدم بد ور ا
میزدم امید ومي مفتم قسررممو پس میگیرم فق  بیا ولي دیگه انقدر خودخواه 
شاید هر کس  اي من بود از امید مي  شو خراب کنم ،نمي دونم  نبودم که ایند

شتم  ست که بیاد ولي من غرورمو دا ستم پس فردا امید همینو خوا که نمي خوا
 ماق کنه وتو سرررم بكوبه با اینكه مي دونسررتم اهل اینجور کارا نیسررت طططط 
امروز بد  ور با بابا دعوا کرده بودم اون از اتمام وقتم مي مفت منم از عالقم 
وهیچ کدوم به حرف اون یكي موش نمیدادیم ططط دلم براي امید تن  شررده بود 

  نان تحقیري بهم مفت : بابا امروز با
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این بود عشررقه امید خان ؟؟؟ این  وري دم از عشررق میزد ؟؟؟ امه عاشررق -

شم نمي ارزي  س شت ططط یعني تو به اندازه ي در بودکه درس براش اهمیت ندا
؟؟؟ به اندازه ي یه مدرچ ؟؟؟ یعني ارزش دختر احسررران مهر و همین قدره 

 ؟؟؟
 

ست  یب ب ست داره  قدر اون موقع دلم مي خوا زنم داد بزنم بگم امید منو دو
بگم امه دستش بود بر مي مشت بگم دارم به خاطر عشق اون با ایندم بازي مي 
کنم ولي  لوي زبونمو مرفتم که امه حرف میزدم همه  یز خراب مي شد فق  

 با برر وآه مفتم :
 
بابا  یزایي هسررت که نمي دوني فق  وفق  اینو بهت مي مم امه زندمي من -

خراب شررد امه بدبخت شرردم امه هر روز از سرریاه روزیم آه کشرریدم زیر سررر 
ستم بابا حاللتون نمي کنم  سم به همون خدایي که مي پر ست وبدونید ق شما
وبدونید مسرربب بدبختي من شررمایي طط باشرره بابا من قبول مي کنم که ازدواو 

سینا ي املللل که با دیدن  هرش کهیر می سي  ز اون  زنم ططط کنم ولي باهر ک
حداقل تو زندمیتون یه با برام پدري کنید وبا غد بازي بدبخت تر از اینم نكنید 

 ططط
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شده بود برامون کوتاهي کنه  ست وهیچ وقت ن صالحمونو مي خوا شه  بابا همی
ططط ولي این دفعه نمي دونم  را با سرررنوشررت من بازیش مرفته بود طططط به هر 

که حلوا خیرات نمي کنن عت تلفنو  حال توي دعوا  به سرررا بدون تو ه  طططط 
برداشتم وباامید تماس مرفتم بعد از  ند بوق صداي متعجب امید توي موشي 

 پیچید :
 
 الو ططط-
 

با شنیدن صداي مهربونش برر کردم ولي خودمو کنترل کردم که صدام نلرزه 
: 

 
 سالم ططط-
 

 امید با نگراني مفت :
 
به ؟؟؟  را بیداري تو- ؟؟؟ اچن  هار صرربحه ایرانه  افتاب ؟؟؟ حالت خو

 مگه نه ؟؟؟
 

 قنره اشكم از  شمم افتاد ولي بازخودمو کنترل کردم وبا صدایي اروم مفتم :
 
 اره طططط-
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 آفتاب  را صدا مرفته ؟؟؟  را اینجوي حرف میزني ؟؟؟ خوبي ؟؟؟-
 
 اره امید طط من خوبم ططط-
 

 مه دادم:حاچ مریه ام شدت مرفته بود وصدام اروم تر ططط وادا
 
 تو خوبي ططط؟-
 

 صداي امید اوو مرفت وبا عصبانیت مفت:
 
 نه خوب نیستم ططط  ون تو خوب نیستي ططط افتاب تو دروغ مو نبودي ؟؟؟-
 

 حاچ اونم صداش میلرزید :
 
به ططط مگه نگفتي دیگه نگران نباشررم ؟؟؟ پس این - مگه نگفتي همه  یز خو

 براي  یه ؟؟ترس هرشب من از  یه ؟؟؟ حال اچن تو 
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دیگه نتونسررتم خودمو کنترل کنم وزدم زیر مریه براي اینكه صررداي مریه ام نره 
شتم توي دهنم وماز مرفتم امید که دید  واب نمي  ستمو مذا اون طرف خ  د

 دم با صدایي لرزون وبلند فریاد زد :
 
 د لعنتي  را  واب نمي دي ؟؟؟ افتاب ططط تورو  ان امید حرف بزن طططط-
 

ید که ام حالي  ته ططط در  نده ي خود هت دروغ میگم ولي براي ای که ب م ببخش 
 مریه مي کردم سعي کردم بخندم ومفتم :

 
 رفتي اون ور بد دهن شدي هااا ططط یادم باشه اومدي ادمت کنم ططط-
 

 امید با حرص مفت :
 
 طفره نرو طططط خواهش مي کنم ططط-
 
ته ططط - ید ططط دلم مرف به خدا ام نامرد ططط کي تموم هیچي نیسرررت  تنگه برات 

 میشه این دوسال ؟؟؟
 

 صداي امید اروم شد ولي هنوز نگران بود :
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شه طططط - شه قربونت برم طططط خیلي زود تموم می شه خانمم ططط تموم می تموم می
 توي یه  شم به هم زدن طططط

 
باره برر کردم ططط امیدم خبر نداري که توي یه  شررم بهم زدن قراره براي  دو

س دیگه اي بشررم ططط ما مي میم صرروري ولي همه مي من واقعي ططططط لبخند ک
 تلخي زدم ومفتم :

 
 میدونم ططط ببخش مزاحمت شدم ططط-
 

 امید با مهربوني مفت :
 
 این حرفا  یه عزیزم تو مراحمییي-
 
 
 
 ممنون ططط دیگه باید برم ططط کاري نداري ؟-
 
خواد غم صداتو بشنوه ططط  افتاب مواظب خودت باش امیدت هیچ وقت نمي-

 دوستت دارم خانمم خدافظ ططط
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 منم همین طور خدافظ ططط-
 

 تلفنو قنع کردم وخودمو روي تختم انداختم وبا تمام و ودم زار زدم طططط
 

*********** 
 

ته  ماس مرفت ومفت ، راچین مف هام ت با به  اي راچین  روز موعود بود وکامي 
نا قراره زن  بزنن ططط مانش ای یه ادم  ما تا حس متهررراد داشررتم هم حس  دو

شركسرت خورده هم یه ادم پیروز شركسرت دربرابر خواسرت بابا وپیروز براي 
کالهي که داشررتم سررر همه میذاشررتم که این وسرر  امیدم اسررتثنا نبود ومن به 
خاطرش عذاب و دان مرفته بودم ططط به مهتاب خبر دادم که مامان راچین زن  

تا حاچ تاقم زنداني کردم یه میزنه خودم از صرربب  پایین نرفتم وخودمو توي ا  
 ورایي شرروچ بهم وارد شررده  ون خودم میدونم دارم بازي خنرناکیو شررروع 

 مي کنم ومن اصال اهل ریسك نبودم ططط
 

با صررداي تق تق در به خودم اومدم عكسررایي که با امید مرفته بودمو مذاشررتم 
 روي تخت وبا صداي خفه اي مفتم :

 
 ططططبفرمایید -
 

 مهتاب با شوق وارد اتاقم شد ومفت :
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با - قدر  مان راچین زن  زده بود طط   ما که همین اچن  تاب نمي دوني  واي آف

شیو دادم مامان ،مامان انقدر ازش  سریع مو ادب بود این زن ططط تا فهمیدم کیه 
خوشررش اومده که نگو همش راه میره واز ادبه مامانه تعریف میكنه بعدم زن  

ابا مفت بابام سررریع قهرریه رو مرفت وول نكرد مفت میره تحقیق میكنه زد به ب
 درباره ي پسره ططط همه  یز داره طبق نقشه پیش میره ططط

 
 با بي حالي به تخت تكیه کردم ومفتم :

 
 مهتاب هر ي بیشتر  لو میریم بیشتر میترسم ططط-
 

 مهتاب با سرخوشي خودشو روي تختم انداخت ومفت :
 
نه اي - گه براي دیوا قت دی ند و تا   مه  یزداره خوب پیش میره  خدا ،ه به 

 همیشه مال امیدي ططط
 

ستمون مردنه همه ویه  شحالي توي دربند مرفتیم ود سیو که منو امید با خو عك
لبخند واقعي وعمیق هم روي لبامون بر میدارم وبا عشق انگشتمو روي تصویر 

سرت روزایي رو  سرت مي خورم ،ح شم وح که بدونه هیچ ترس شاد امید میك

http://www.roman4u.ir/


 141 من یآفتاب یشب ها

وتهدیدي امیدو لمس میكردم وبا هم غرق خوشي میشدیم لبخند تلخي میزنم 
 طططط سعي کردم برهموتوي ملوم خفه کنم وبا صداي لرزوني مفتم :

 
مهتاب میترسررم ططط مي ترسررم زماني که امید بفهمه منو به خاطر دروغم ول -

ته بود ید دروغ نگف به ام حاچ  تا  تاب من  نه ططط مه ثل نقلو ک م ولي اچن دارم م
 نبات دروغ مي مم بهش طططط

 
 مهتاب اخم تصنعي کرد ومفت :

 
منمئن باش امید انقدر تورو دوسررت داره که به این  یزا اهمیت نمیده حتي -

ستت دارم خانمم ططط خودتو اون بچه  شش باز میگه دو امه با یه بچه هم بري پی
 ي بي پدرت روتخم  شمم ططط

 
 کرد به خندیدن با تشر مفتم :وخودش شروع 

 
 مهتااااااااااب ططط-
 

ستم حتما  شدم میدون هار  صر زماني که بابا اومد خونه به طبقه ي پایین اح ع
به یه نتیجه ي منلوبي رسیده که منو صدام کرده ططط یاد حرف  ند لحظه پیش 
شتم باهاش تلفن حرف میزدم که بهم مفت مواظب باش یه وقت  غزل افتادم دا

ي ندي اداي کسایي رو درار که حالشون بده ،بیچاره نمي دونست با اینكه سوت
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مي دونم ازدوا م صرروریه ولي بازظاهرم داغون واز درون خردم ططط  ندنفس 
عمیق و پشت هم کشیدم ولي باز قیافم زار بود ططط اروم از اتاق بیرون اومدم واز 

یدم ته بودن بابا وقتي دپله هاسرازیر شدم باباومامان روي مبالي توي هال نشس
شو تكون داد مامانم نگران زل زده بود به من ،مهتابم که مي  سر سف  فق  با تا
ستاده بودم که  ستم اچن از چي نرده هاي  وبي باچ زل زده پایین طط هنوز ای دون

 بابا باصداي محكمي مفت :
 
 بشین افتاب طططط-
 

ش سترس نا ندا ستم با اینكه از ا ش سرمو بلنروي اولین مبل ن د تم بازم با غرور 
کردم ومنتظربه بابا  شررم دوختم باباهم نگاهشررو به من دوخت توي نگاهش 
بازي مي کنه  با اینده ام داره  مهربوني موو میزد ولي درکش نمي کردم که  را 
؟؟؟ مگه نمي دونسررت من براي امید میمیرم ؟؟؟؟ صررداي بابا منو از افكارم 

  دا کرد :
 
دادم هم به تو هم به اون ، مثال عاشرق سرینه  اکت ولي یه ماه بهت فرصرت -

 خوب شماها هیچ کاري نكردیدططط مثل اینكه واقعا نمي خوایش ؟؟؟ نه ؟؟؟
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با این حرف بابا پوزخندي رو لبم نشررسرررت کجاي کاري مهر وي بزرگ که 
دخترت به خاطر عشررقش کاله بزرمي براي سرررت دوخته ططط بابا بي تو ه به 

 داد : پوزخندم ادامه
 
به هرحال فرصت یه ماهت تموم شد ططط خودت قبول کردي ازدواو کني ولي -

مفتي باهرکسرري  ز سررینا منم قبول کردم طططط این  ند وقت خیلي خاسررتگار 
شته بودن منم توي  سر مذا شون زیر  سرا ستام تو رو براي پ شتر دو شتي بی دا

 خاستگارات مشتم وبهترینشو انتخاب و قبول کردم ططط
 

رف بابا تنم یخ کرد ططط مگه مهتاب تلفنارو  واب نداده بود ؟؟؟ پس این با ح
ستاش ططط  شرکت بابا ،موبایلش ،دو ستگارا کجا بودن ؟؟؟ آه خداي من ططط  خا
سم به همون خدایي  شه ؟؟؟ ق سرم مي  رخید نكنه راچین نبا همه ي اینا دور 

دم که بابا با که خودکشرري رو حروم کرده خومو مي کشررم ، توي این فكر ها بو
 ادامه دادن حرفش افكارمو کنار زد :

 
البته اینو که انتخاب کردم  ز دوسرتانم نیسرت ولي خانواده ي خیلي خوبین -

 منمئنم طرف میتونه خوشبختت کنه طططط
 

قلبم تاچپ تاچپ صرردا مي کرد داشررتم از صررداي قلب خودم کر میشرردم که 
 و اروم کرد طططحرف بابا مثل قرص قلبي عمل کرد وصداي قلبم
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سال - سوچدبا خانوادش اومده ولي تو ي همین یه  ساله از  سره تا ره تازه یه  پ
همه ي اطرافیانشو شیفته ي خودش کرده ططط همه از خودشو خانوادش تعریف 
سو  ست هر ک ستم که دخترمو د مي کنن اینارو مفتم که بدوني انقدر بي فكر نی

 ناکسي بدم ططط
 
 
 

میره براي  واب ططط ماهم بهشررون مي میم اخر همین فردا مادرش تماس مي 
هفته یعني سرره روز دیگه تشررریف بیارن توهم بهتره از اچن به فكر  مع کردنو 

 دور ریختن اشراچي اون پسره باشي اینجوري برات بهتره ططط !
 

شدم وبه طرف پله ها  سخت از  ا بلند  سنگه  شد مثل یه  حرف بابا که تموم 
 ا متوقفم کرد :رفتم که صداي باب

 
شي ومرنه ابرو رو - سره نبا سن  انداختن  لوي پاي پ افتاب ططط بهتره به فكر 

بي خیال میشم وشده به زور پاي سفره ي عقد میشونمت ططط خودت مفتي سینا 
 نه ططط پس یا این یا سینا ططط امه این بره منمئن باش زن سینایي !

 
ه طبقه ي باچ رفتم مهتاب که پاي پوزخندم دوباره روي لبم تكرار شررد وبا دوب

نرده ها نشسته بود نگاه بهت زدشو بهم دوخت همون موقع بابا با فریاد صداش 
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کرد مهتابم سررریع از  ا پرید وبه طبقه ي پایین رفت ،وارد اتاقم شرردم روي 
سرم کردم وبه ویولون ومیتار  ستامو تكیه ماه  ستم د ش صندلي میز کامپیوترم ن

 تم واشكام سرازیر شد با یاد اون روزا آهي کشیدم ططططکنار اتاق  شم دوخ
 

***** 
 
واي افتاب دیونم کردي ططط این  ه طرز برل کردنه میتاره ؟؟؟ سررردسررته رو -

 باچ بگیر ططط تو باز ناخوناتو کوتاه نكردي ؟؟؟
 

 اخم کو یكي کردم وبه امید که باچ سرم ایستاده بود نگاه کردم ومفتم :
 
 تونم که ناخوناي یه دستم بلند باشه یه دستم کوتاه ؟؟؟ااا امید نمي -
 

 امید مهربون سرمو ب*و*سید ومفت :
 
 امه مي خواهي میتار یاد بگیري باید این کارو بكني ططط-
 

 با شیننت مفتم :
 
  شم اقاي من دیگه  ي ؟؟؟-
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 خندید ومفت :
 
  شمت بي بال ططط شروع کن خانمم ططط-
 

نشررسررت شررروع به نواختن کردم امید نگاهش به وبعد روي صررندلي مقابلم 
انگشتام بود که روي سیم هاي میتار به ر*ق*ص در اومده بود وبراي حرکتشون 

 4- 3 - 2 - 1زیر لب زمزمه مي کرد :انگشت 
 

 حاچ ترتیبشو عوض کن
 
1-3-4-2 
 
1-2-4-3 
 
 ططط و غیره 4-1-3-2
 

ت دسررتمو اشررتباه کردم انقدر رفته بودم تو بهر  هره ي مهربون امید که حرک
وامید با خراب کاري من لبخند شیریني زد و شماشو بست با مظلومیت مفتم 

: 
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 ببخشید ططط-
 

 شررماشررو باز کرد درحالي که مهربون نگاهم مي کرد سررري تكون داد واومد 
 پشت صندلیم ایستاد وبا لحن مالیي مفت :

 
 مگه میشه نبخشم ؟؟؟-
 

 خنده ي سرم*س*تي کردم ومفتم :
 
 نچ نمیشه طططط-
 

 امید باز سرمو ب*و*سید ومفت :
 
 خوبه خودت مي دوني بازم مي مي ططط-
 

بعد با لنافت دستاشو روي دستام مذاشت وسرشو به سرم تكیه داد ودر حال 
 زدن اکورد ها با صبر ومهربوني مفت :

 
سیار پایین ،1مهمترین امر تو این تمرین - سرعت ب تمرکز و دقت در هنگام  2: 

 ین طططتمر
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 وبعد با شیننت مفت :
 
 واین تمرکزو دقتو تو صورت من نمي توني پیدا کني قشن  من ططط-
 

تازه مي خواسرررت  یاد مرفتم  باچخره  تا   ه روزاي خوبي بود، دیوانش کردم 
ویولون یادم بده که رفت ططط حاچ بابا به این یادماریاي امید که حتي کو یك 

ن پر خاطره بود مي مفت اشرررال ؟؟؟ مي ترنشررم که یه شرركالت بود وبراي م
با خودم بیرون ببرم همین  که  نا اولین  یزي  نداز دور ؟؟؟ منمئ فت ب م

 اشراچس طططط
 

***** 
 

ستگاري بیان ونقش دخترا هم از اینجا  امروز قرار بود خانواده ي راچین براي خا
شدن با اینكه  شد هرکدوم با  هره اي ماتم مرفته وارد خونه می  خودمشروع می

شتم ولي با دیدن نقش بازي کردن اینا خندم مرفته بود  ساعدي ندا واقعا حال م
مخصرروصررا ملنار که هم مي خواسررت مثال مریه کنه هم ترس دماغ عملیشررو 
سخره بازي اومدن توي  صه با کلي ادا وم شه ططط خال شت که یه وقت ک  ن دا

 و شدن وسعي مياتاقم در اتاق که بسته شد هر کدوم دلشونو مرفتن ویه  ا ول
 کردن خندشونو خفه کنن مهتاب که خودشم مي خندید مفت :
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 تورو خدا بچه ها هیسسسسسسس اچن مامان بیاد يایع میشیما ططط-
 

 غزل خودشو کنترل کرد ومفت:
 
 راست میگه بچه ها  مع کنید خودتونو ططط-
 

 بعد نگاهشو به من دوخت ومفت :
 
شده راچین واقعا قرار- شو انگار باورت  ستگاري ؟؟ این  ه قیافه ایه پا ه بیاد خا

 برو حمام ببینم ططط
 

 با بي حالي مفتم :
 
 ول کنید تو رو قران ططط-
 

 ملنار باحرص دستمو مرفت وکشید ومفت:
 
لت اچن داري دانس - که مي دونم توي د مام خودتو لوس نكن من  یا بروح ب

 میدي ططط
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هامنو به زور پرت کردن توي حمام بعد از یه دوش کو ولو سریع از حمام  بچه

 اومدم بیرون نیكي با خنده مفت :
 
 افتاب حسابي مربه شور کردي خودتو هااااا-
 

 بي حوصله با همون حوله ي تنم رو تخت ولو شدم ومفتم :
 
 برو بابا طططط-
 

 ملنار با مسخره بازي مفت :
 
که قراره تورو تحمل کنه اصال  را نمیاد منو بگیرهههههه بمیرم براي این راچین -

 ؟؟؟ به خدا دربست نوکرشم ططط
 

 غزل شكلكي در اورد ومفت :
 
 از تو بعیدم نیست ططط-
 

 ملنار اداي غزلو در اورد غزل بي تو ه به ملناربه من نگاه کرد ومفت :
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 این دیونه رو ولش کن طططط لباس  ي مي پوشي ؟؟؟-
 

 : با حرص مفتم
 
 مونیییییییییي ططط-
 

 غزل در حالي که با خونسردي به سمت کمد میرفت مفت :
 
عدا - بذار ب به درد این مجلس نمي خوره  به ولي  اوووممممممم ططط اونم خو

 بپوش ططط اچن باید ببینم  ي بهت بدم بپوشي ؟؟؟
 

کرد توي کمد لباسم ملنارو مهتابم که فويول پشت اون تو کمدم سرچ  وسرشو
مي کشیدن ببینن  ه خبره ططط نیكي صندلي میز ارایشمو  لوي تختم مذاشت 

 وروش نشست در حالي که با دقت منو نگاه مي کرد مفت :
 
 ابروهات یه کم در اومده باید تمیز کنم طططط-
 

داشررت منو روي تخت خوابوند در حالي بعد هم مو ینو از روي میز ارایش بر
که سرم روي پاهاش بود واون داشت زیر ابروهامو تمیز مي کرد شمرده شمرده 

 مفت :
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مهتاب مي مفت بابات مفته باید همه ي یادماریاي امیدو بندازي دور !!! اره -

 ؟؟؟
 

 با ناراحتي سرمو تكون دادم که نفس عمیقي کشید ومفت :
 
تا فردا  مع ک- نت ططط بهتره  تا خودت بري خو به من ببرم خونمون  بدي  ني 

مهتاب مي مفت بابات بهش مفته امه تو  مع نكني خودش میاد همه رو یه 
 راست میریزه تو کو ه ططط

 
سرمو پایین انداختم وبا خودم فكر کردم امه اونا رو ببرن من میمیرم ططط بعد از 

  ند دقیقه نیكي دستي به ابرهام کشید ومفت :
 
 ب شد پاشو ططططخو-
 

به اون  باصرررداي  یب غزل  پاي نیكي بلند کردم همون موقع  سرررمو از روي 
سررمت نگاه کردم غزل با یه کت ودامن کوتاه سرربزخوش دوخت و خوش رن  

  لوم ایستاد ومفت :
 
 نامرد اینو کي خریدي من نفهمیدم ؟؟؟-
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ط حاچ امه اون سررري که با مامان رفتیم انتالیا خریدمش ططط نیومدي که ططط-

 خوشت اومده بردار ططط
 

 سري تكون داد ومفت:
 
 منمئن باش بر میدارم ولي امشب تو باید اینو بپوشي ططط-
 

 با بهت به  هار تا شون که حق به  انب به من زل زده بودن نگاه کردم ومفت :
 
این خیلي کوتاسررت طططط یه وقت خانواده ي این پسررره خوشررشررون نمیاد اون -

 میشیم طططوقت بدبخت 
 

 غزل منمئن مفت :
 
 خیالت  مع خانواده ي اپني داره طط براشون مهم نیست ططط-
 

شیدم طططط با  بي ست غزل مرفتمو پو سو از د شونه هامو باچ انداختم ولبا خیال 
صاف  شه  ستم کنن موهامو مثل همی ستم تا در ش شون ن ست صرار ملنار زیر د ا
کردن وتل باریكي هم رن  لباسررم که یه پاپیون ناز کنارش داشررت روي سرررم 

شي خیلي ملیحي هم کرد صورتم ریختن وارای شتن وموهامو ک  روي  م ، مذا
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صررورتم خیلي بچه مونه وناز شررده بود ولي خوب خنده ام مي مرفت راچین یه 
  هره ي مردونه و ذاب داشت ولي من مثل دختر بچه هاي ناناز بودم ططططط

 
قرار بود زماني که خاسررتگارا میان بچه ها اینجا بمونن ولي برن تو اتاق مهتاب 

، باباهم  لوي همشررون برام  که مثال منو راچین بیایم اتاق من حرفامونو بزنیم
صدا در  ست از پا دراز کنم وقتي زن  در به  شید که حق ندارم د شون ک خنو ن
شون تعارف کرد  شت وبه اومد بچه ها منو هول دادن پایین ططط مامان ایفنو بردا
ساختمان منتظرشون  شامد مویي  لوي در  که بیان داخل بابا ومامان براي خو

ستاده بو دم وبه مامانو بابا نگاه مي کردم که با لبخند منتظر بودن ، ومن عقب ای
ورود انها بودن توي دلم پوزخند زدم بهشررون ومفتم اون زمان که امیدم میومد 
همین  وري لبخند میزدید ططط با صررداي سررالمو علیك به خودم اومدم اول از 
شیدش از  شوار ک س شگل و ون بود که موهاي بلوند  همه یه خانم خیلي خو

نازکش کامال پیدا بود بعد از اونم یه دختر  ون خیلي خوشررگل که  زیر شررال
سته بود کامال پیدا بودو با ارایش  شاد ب شالش که م موهاي زیتونیه فرش از زیر 
ملیب و شماي طوسي هم رن   شماي راچین خیلي ناز شده بود بعد از اونم 

یتش از  ذاب دوتا مرد قد بلند وارد شدن که یكیشون مسن تر بود ولي باز  یزي
با کتو شررلوار طوسرري همرن   شررماش  کم نمي کرد بعد از اوناهم راچین 
شد  وبلیزسرفید با کروات طوسري وسرفید با دسرته ملي از مل رز سرفید وارد 
نگاهم روي دسررته مل ثابت موند امه امید بود رز ابي یا سرریاه مي مرفت  ون 

صدایي به خ شق این دورن  مل رزم ططط با  ست من عا ودم اومدم ، اون مي دون
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دختر  ون  لوم ایسررتاده بود وبا لبخند دسررتشررو به سررمتم دراز کرده بود از 
سالم کردم  ست دادم و سریع باهاش د شواهد پیدا بود که خواهر بزرمتره راچینه 

 خیلي ناز خندید ومفت :
 
 فكر کنم شما باید خواهر کو یك عروس خانم باشي طططط-
 

شررك میكنه با این قیافه اي که اینا براي خنده م مرفت خوب معلومه بدبخت 
من درسررت کردن ططط رفتم بگم نه همون موقع اون یكي خانمه که حتما مامان 

 راچین بود مفت :
 
 سالم عزیزم طط-
 
 
 

با مامانشم دست دادم کال خانواده ي خیلي شیك وبا اصالتي بودن وططط خوش 
خوش اخالق بود اما با  اخالق ، البته امه راچینو حسرراب نكنیم ولي خوب اونم

همه نه با من با اون دوتا مردم که یكي شون باباي راچین بود اون یكي هم شوهر 
سمت  ست دادم بعد به  سي کردم ود سالم واحوال پر سمي  خواهرش خیلي ر
شنیده بود و بالبخند به من نگاه مي کرد ملو از  شو  راچین رفتم که حرف خواهر

 دستش مرفتم ومفتم :
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 ططط رواب بخندي ططططهه هه هه -
 

 لبخندش عمیق ترشد ولي هنوز  شماش  دي بود ومفت :
 
 ه قدر بچه شرردي اچن امه به مامانم بگم عروسررت اینه پس میوفته بدبخت -

 ططط
 

 اخم کردم دسته ملو از دستش کشیدم ومفتم :
 
 خیلیم دلش به خواد مامانت ططط !-
 
تعارف بابا دیگه نتونست  یزي بگه وبه سمت مبالي پذیرایي رفت ططط دسته  با

سالن پذیرایي میرفتم  شتم در حالي که به  شتم وبردم وتوي ملدون مذا ملو بردا
نگاهم به نرده هاي باچ افتاد  هار تا کله از چي نرده ها بیرون بود وهشتا شم 

با کنجكاوي همه پایین و به  باچ زل زده بود  یابي مي کردن خنده ام  از  رو ارز
مرفت ، درحالي که لبخند محوي داشررتم به پذیرایي رفتم وملدون رو روي میز 
ستم نگاهم به راچین خورد که اونم  ش شتم و روي مبل کنار مامان ن سلي مذا ع
شم بزنم  ستم پا شیننت مي خندید مي خوا شت به نرده ها نگاه مي کرد وبا  دا

سرش حاچ امه بابام ببین سریع به بابا نگاه کردم تو  سره دیونه اس ططط  ه مي مه پ
که دیدم نه خدارو شكر داره با بابا وشوهرخواهر راچین حرف میزنه طططط برمشتم 
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سنگیني نگاهمو حس کرد به من نگاه کرد ططط  وبا اخم به راچین زل زدم اونم که 
راش اخمم شدید تر شد که اونم رن  نگاهش دوباره  دي شد وبه من زل زد ب

سته  ش شمم به خواهر راچین که کنارش ن شیدم همون موقع   شون مي ک خنو ن
شدم ولبخند  شده بود بادیدنش هول  بود خورد باخنده ي مرموزي به من خیره 
ژکوندي تحویلش دادم که اونم لبخندش عمیق تر شررد ططط همون موقع مامان 

 راچین رو کرد به مامان ومفت :
 
 نمیارن ما ببینیمشون ؟؟؟ خانم مهر و عروس خانم تشریف-
 

مامان وبابا با تعجب بهش نگاه کردن منم سررعي داشررتم خنده ام رو خفه کنم 
 همون موقع خواهر راچین همون طور که بالبخند به من نگاه مي کرد مفت :

 
 مامان  ان فكرکنم عروس خانم ایشون باشن-
 

باباي راچین به عالوه ي شرروهر به من اشررراره کرد حاچ مامان و خواهرش با  و
 تعجب به من نگاه مي کردن مامانش با تعجب مفت :

 
 عزیزم کالس  ندمي طططط-
 

 من لبخند کو كي زدم وبا متانت مفتم :
 



  158 

 

 سال دوم دانشگاه هستم طططط-
 

 مامانش متعجب مفت :
 
  هشي خوندي ؟؟؟-
 
 نه همون سال تحصیلي خودم ططط-
 

 مامانش لبخند شیریني زد ومفت :
 
 ببخشي ها ططط اخه خیلي کو یك تر از سنت نشون میدي طططواي عزیزم -
 

 مامان اینبار مفت :
 
 بله هم افتاب هم مهتاب دوتاشون  هره ي بچه مونه اي دارن ططط-
 

 نازي ططط خدا بهتون ببخشه ططط –مامان راچین 
 
 ممنونم ططط-
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 بعد از این صحبتاي معمولي باباي راچین با لبخند مفت :
 
 و از هر  ي بگذریم سخن دوست خوش تراست طططط بهتره خوب اقاي مهر-

 بریم سراصل منلب طططط
 

 بابا با متانت مفت :
 
 بله حق باشماست بفرمایید ططط-
 
شكر رعنا  ان - اقاي مهر و ما از دار دنیا همین رعنا وراچینو داریم ططط خدارو 

فق  مونده  با انتخاب مهراب خان مل کاشت واچنم ما یه نوه ي سه ساله داریم
سوچد مرفته وبراي  شو از  سانس مدیریت بازرمانی سرم فوق لی این اقا راچین ططط پ

 خودش یه شرکت بازرماني ویه نمایشگاه ماشین داره ططط
 

شین نزده بود ! پدرش ادامه  شگاه ما ابروهامو انداختم باچ کامي حرفي از نمای
 داد :

 
فر شروع کرده هر  ي اچن راچین از نو وني روي پاي خودش ایستاده واز ص-

داره نون بازوي خودشرره نه من طططط ومن از مرد شرردنش منمئنم که دارم براش 
استین باچ میزنم به هر حال دختر شمام مثل رعناي منه ومن فق  خوشبختیشو 
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شتم به هرحال  شتم پامو  لو نمي شا شك دا مي خوام ططط وامه یه شره به راچینم 
 نید این پسر مارو به غالمي قبول دارید یانه ؟شما صاحب اختیارید که ببی

 
باباي راچین همه ي این حرفا رو با لحن محكم ودلپذیري مفت نه تنها به دل 

 بابا نشست بلكه به دل منم نشست ططط بابا سرتكون داد ومفت :
 
این لنف وبزرمي شمارو میرسونه اقاي کمروا طططط از خدا که پنهون نیست از -

ما قبل از راه دادن خاسرتگار میریم تحقیق واز مل پسرر شرمام شرما  ه پنهون 
ستن  شیم ولي مهم این  ونا ه يي با منمئنیم ولي خوب حاچ ما هر  قدررا

 که باید ببینن مي تونن یه عمر هم دیگه رو تحمل کنن یا نه ؟؟؟
 

ست  شبیه هم نی صدم  تودلم پوزخند زدم ومفتم :پدرمن حرف با عملت یه در
 م بود اچن  اي این اقا عمو حسین نشسته بود ططططامه نظر من مه

 
ست پس امه ا ازه میدید این دوتا  ون  ند کالم باهم حرف - شما بله حق با

 بزنن تا ببینیم خدا  ي مي خواد طططط
 
 خواهش مي کنم شما صاحب اختیارید طططط-
 

 بعد رو کرد به من ومفت :
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 ن دخترم ططططافتاب  ان راچین خانو به اتاقت راهنمایي ک-
 

 به ا بار بلند شدم وروبه راچین مفتم :
 
 بفرمایید-
 

صداي پاش روي پله ها مي فهمیدم که  سمت پله ها رفتم از  وخودم  لو تر به 
شتم میاد در اتاقمو باز کردم که نگاهم به اون  هارتا خل افتاد ، بي تو ه  داره پ

 دخترا خندید ومفت : به راچین داخل اتاق رفتم اونم پشت سرم اومد با دیدن
 
سررالم ططط شررما ها اینجا  یكار مي کنید ؟؟؟ نچ نچ مگه نمي دونید عروس -

 وداماد باید تنها باشن ؟
 

 همه با خنده  واب سالمشو دادن غزل با لحن حق به  انبي مفت :
 
 شما ها که حرفي براي مفتن ندارید براي همین ما اومدیم اینجا طططط-
 

 که روي صندلي میز کامپیوتر نشسته بود بلند شد ورو به راچین مفت : ملنار
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 بیا اینجا بشین ططط-
 

 راچین مخالفت کرد ودر حالي که به سمت کتابخونه ام میرفت مفت :
 
 راحت باش من نمي شینم طططط-
 
راچین نگاه کردم که داشررت کتابامو برسرري مي کرد وپیش خودم مفتم :  ه  به

 فويول ! وروبه غزل مفتم :
 
 رفتم پایین  ي بگم ؟؟؟-
 

 ملنار با خنده مفت :
 
که فكر نكنن اش - یه هفته ي دیگه  واب مي دم ططط  بذار بگو  یه شره کالس 

 دهن سوزین طططط!
 

 ار نگاه کرد ومفت :راچین با خنده وحالت با مزه اي به ملن
 
 من برگ  رندر نیستامااااا ططط پسرشونم ططط !-
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 ملنار خندید ومفت :

 
 فعال که از خودموني طططط-
 

 این بار مهتاب مفت :
 
نه طططط مگه ندیدید بابا تهدید کرد که سن   لو پاشون ننداز به نظر من همین -

 اچن  واب مثبتو بده طططط
 

 : نیكي اخم کو كي کرد وپرسید
 
 اون وقت نمي من دختره هول بود ؟؟؟-
 

 مهتاب با خنده مفت :
 
 خوب راس مي من دیگه هوله طططط !-
 

 غزل متفكر به من نگاه کرد ومفت :
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بات میر - با ته هم  کاراتون  لو تر میوف له رو بگو هم  به نظر منم همین اچن ب
 نمي ده طططط

 
 بعد برمشت به سمت راچین مفت :

 
 نظر تو  یه ؟؟؟-
 

 راچین شونه اش رو انداخت باچ ومفت :
 
براي خانواده ي من فرقي نمي کنه طططط باچخره مي دونن که پسررر خوشررتیپ -

 داشتنم درد سره ططط
 

 پوزخندي رو لبم نشست وبا تمسخر مفتم :
 
 واي ططط ناز بشي الهي طططط پسر خوشتیپه مامانت اینااا !!!-
 

 راچین ابروهاشو باچ انداخت ومفت :
 
  یه کو ولو حسودیت میشه ؟؟؟-
 

http://www.roman4u.ir/


 165 من یآفتاب یشب ها

 با تمسخر خندیدم ومفت :
 
اوه خداي من طط ببین کي  ي مي مه ؟؟؟ من به تو ؟؟؟ عمرا !!! اصررال  ي -

شه بگو خجالت  سودیت می شه ططط البته امه خودت ح سودیم ب داري که به تو ح
 نكش طططط

 
صورتم مي  راچین شو نزدیك  صورت شیننت  به طرف من اومد در حالي که با 

 کرد مفت :
 
ستم ططط - ستم که ه ستم ططط  ذاب نی ستم که ه شگل نی به همه  یزم طططط خو

ستم ططط پولدارم که  ستم که ه ستم ططط خوش تیپ نی ستم که ه خوش هیكل نی
 معلومه طططط هستممممم

 
له بگیرم و فاصرر تا ازش  قدم عقب رفتم  که از درون خودمو مي یه  حالي  در 

 خوردم خونسرد دست به کمر زدم ومفتم :
 
 هي واي من طططط تورو خدااا ططط ؟؟؟؟  یزي رو فراموش نكردي ؟؟؟-
 

 وبعد اداشو در اوردمو ادامه دادم :
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شگلو  ه - شیفته من امه مجبور نبودم نگاهتم نمي کردم ططط منه خو اخه خود 
 به توي سوسك طططط

 
 باره تو صورتم دوچ شد ومفت :راچین دو

 
همه ي اینارو مفتي که بگي من خوشررگلم ؟؟؟ عمرا ططط حاچ  را مریه مي -

 کني کو ولو ؟؟؟ مامانتو مي خواي ؟؟
 

 سرمو بردم عقب وازش فاصله مرفتم ومفتم :
 
 نه  ونم تو مامانتو مي خواي طططط-
 

 خندید ودوباره اومد نزدیكم ومفت :
 
 رس پایین  سبیده بود به مامانش حسود خانم ططططاره دیدم کي از ت-
 

 قدر دلم مي خواسررت با تمام و ود  یب بزنم ولي خودمو کنترل کردم نفس 
شد ومثل مامانایي که دوتا  صباني  شیدم وتا رفتم دهن باز کنم غزل ع صبي ک ع

 بچه ي تخسشون باهم دعوا مي کنن با تشر مفت :
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 بس کنید دیگه ططط-
 
 
 
سررالم خانم خوش -صررداي سرررو حال نیكي توي موشرري پیچید : الو ؟؟؟ -

شیدم ومفتم :  سالم -خواب طططط  ه قدر مي خواي تو دختر ؟؟؟ خمیازه اي ک
ین اهان طططط بب -ططط تا صبب بیدار بودم داشتم وسایلمو  مع مي کردم ططط نیكي

که  بات بگي  با به  گه  لوي خونتونم ططط  ي مي خواي  قه ي دی تا ده دقی من 
نه ططط ؟ کمي فكر کردم ومفتم :  نارو -شرررك نك مه ي ای بهش مي مم قراره ه

شم ططط نیكي شون کن من اچن میام طططط  -ببخ شه طططط -خیل خوب پس اماد با
شتي رفتم بعد  -فعال ططط نیكي  سرویس بهدا شدم وبه  باي از روي تخت بلند 

هارو  ز  عبهاز شستن دستو صورتم بدون شونه کردن موهام اونا روبستم یكي ا
سختي به طبقه ي پایین رفتم مامان با دیدنم مفت :  شتم وبه  ینا  یه دیگه ا-برا

؟؟؟ با هن هن  عبه رو کنار در سرراختمون مذاشررتم وناراحت به مامان نگاه 
وسررایلمه ططط اونایي که امید خریده ططط وبعد نگاهي به اطراف -کردم ومفتم : 
د لحظه با ناراحتي بهم نگاه کرد ومفت بابا کجاس ؟ مامان  ن-کردم ومفتم : 

ستت داره -:  شت ؟؟؟ مگه نمي مفت دو رفته بیرون ططط آفتاب !  را امید بر نگ
سئوالش مفتم :  شدم وبي تو ه به  اچن -؟؟؟ به  شماي پربرر مامان خیره 

مریه مي کني مامان ؟؟؟ اچن که همه  یز داره تموم میشررره ؟؟؟ اچن که بابا 
ش سوار خر  شكا اچن  ه فایده اي داره ؟؟؟ مامان مریه کامل  ینونه ؟؟؟ این ا

شد ومفت :  شدید  شته -اش  شرطي مذا بابات یه  یزي مي دونه که همچین 
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اینده ام انقدر مهم نیسرررت که بهم بگید  ي -طططط لبخند تلخي زدم ومفتم : 
 افتاب ططط به  ان-باعث این شرط شده ؟ مامان سرشو پایین انداخت ومفت : 

بات هیچ خو با که مي دوني  مادر من  یزي نمي دونم ططط ولي خودت  دت 
سمت پله ها رفتم وزیر لب  وقت بدون دلیل کاري نمي کنه ؟؟؟ با ناراحتي به 

مه کردم :  یل داره -زمز بدون دل عه  که این دف یده ططط  عذابم م همین بیشررتر 
ین پسررره  را به ا-باسرررنوشررتم بازي مي کنه ططط ! صررداي مامان متوقفم کرد : 

شه - واب مثبت دادي ؟؟؟  شم طططط هر  ي با سینا ب ستم زن   ون نمي خوا
صدا در اومد در حالي که از پله  سیناس ططط همون موقع زن  ایفون به  بهتر از 

باز کن ططط نیكیه طط ط پایین پله ها بودم که -ها باچ میرفتم رو به مامان مفتم : 
 به سررالم خانم-ون منو که دید مفت : دیدم نیكي داره  عبه ي اولو میبره بیر

سررالم ططط نیكي که از سررنگیني  عبه -پهلون ططط لبخند کم  وني زدم ومفتم : 
 ند تا دیگه هست ؟؟؟ حاچ بهش رسیده بودم ططط -نزدیك بود بشكنه مفت : 

غیراز این یكي که دسررتمه ، یكي دیگه طططط سررري تكون داد وبیرون رفت منم -
شتم سراغ  عبه ي دیگه رفتم ططططط نیكي همه ي  عبه هارو  این  عبه رو مذا و

شینش رفتم ومفتم :  شته بودططط با  عبه ي ویولون به کنار ما شین مذا -توي ما
 خیلي-بیا ططط نیكي نگاهي به اطراف انداخت ومنو هل داد توي خونه ومفت : 

سته ططط نگاهي به قیافم انداختم  س  کو ه هم واي می شتیپه ططط میاد و لیز بخو
سفید طططط  شتي  صندل انگ صورتي پام بود با یه  شلوار مرمكن  سي با  شمي یا پ

ته کردم ومفتم :  با -دماغمو دسرر به خدا ططط نیكي  خیلي دلتم بخواد طططط واچ 
فعال که دلم نمي خواد طططط بعد به -خنده  عبه ي ویولونو ازم مرفت ومفت : 
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یكي سررازت کجاسررت ،  فق  همینه ؟؟؟ پس اون- عبه اشرراره کرد ومفت : 
ستس ططط همینم -منرب ؟؟؟ اخم کردم ومفتم :  عمرا بدم اونو ببري به  ونم ب

نگران -پس بابات  ي ؟؟؟ -دارم به زور بهت میدم طططط نیكي با نگرانه مفت : 
مد  لو صررورتمو  نه ططط سررري تكون داد واو قایم کردم  اش ام باش ططط  ن

سید ومفت :  شه پس من میرم مواظ-ب*و* ستم طططط -ب خودت باش ططط با ه
نیكي  ونه تو و ونه اینا ططط خودت که مي دوني شیشه ي عمر منن ططط نیكي با 

شد ومفت :  شین  سوار ما بمیري ططط به  اي اینكه بگه مواظب خودت -خنده 
به  ندي  نا  ون دارن ؟؟؟ لبخ گه ای خه م نا ططط ا گه  ونه تو  ونه ای باش ، می

براي من اره ططط  ون دارن طططط نیكي با تاسف -: خاطرات دور دستم زدم ومفتم
شو برام تكون داد وبا -سرش تكون داد ومفت :  ست شفات بده ططط بعدم د خدا 

سرعت رفت ططط نفسمو مثل آه بیرون دادم وبا ناراحتي به خونه بر مشتم طططط اینا 
نده مي کردن طططط *********  یدمو برام ز خاطرات ام که  ها  یزایي بودن  تن

انواده ي کامروا تماس مرفتن وبراي سررره روز بعد از خاسررتگاري قرار مهر خ
با مي  با که  مذاشررتن وامروز ، روز مهر برونه منو راچین بود از اونجایي  برون 
دونست براي اروم کردنه من چزمه که دوستام باشن همه شونو دعوت کرده بود 

ي هم سررر کار نرفت اونام از خدا خواسررته از ظهر خونه ي ما افتادن حتي کام
آفتاب من انقدر نگران توام که سرررکار -وبا مسررخره بازي  لوي مامان مفت : 

اصررال دوم نمیارم ططط بدون من قبل از اینكه دوسررت امید باشررم برادر توام طططط 
صدقه اش رفت طططط  ست با این حرف کامي کلي قربون  سر دو مامان منم که پ

ستم کردن یه پیر سري هم دخترا در شیدم با این  اهن دکلته ي کوتاه کرم رن  پو
صورتمو  شه  شنه داره کرمم موهامو فرکردن ودورم ریختن ومثل همی شاي پا کف
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سته بودم ودخترا  ش سترس روي تختم ن شوند ططط نگران وپر ا یه ارایش ملیب پو
خودشون مشرول اماده شدن بودن کامي هم روبه روم ایستاده بود وبا ناراحتي 

سخته امیدو  بهم نگاه مي کرد ، يوع یه  ورایي  ستم براي اونم این مو مي دون
کامي خیلي باهم صررمیمي بودن وامید توي خیلي از مسرراچل به کامي کمك 
کرده بود وکامي بهش احسررراس دین مي کرد ططط کامي که دید من همین طور 

-بهش زل زدم در حالي که  شررماش غمگین بود لبخندشررینوني زد ومفت : 
-دارما مفته باشررم ططط لبخند کو كي زدم ومفتم :  هي هي ططط من صررراحب

-براي  ي ططط؟ -ممنونم طططط کامي اومد کنارم روي تخت نشررسررت ومفت : 
ستانه اي بهم زد ومفت :  ي م-براي کمكي که داري بهم مي کني طططط لبخند دو

دوني افتاب ، یه حس خاصرري دارم از یه طرف احسررراس مي کنم دارم به تو 
م واز طرف دیگه ططط مي ترسررم بدتر با این پیشررنهادم باعث وامید کمك مي کن

سرمو پایین انداختم ومفتم :  شم ططط  شده با شماها  کامي طططط منم مي - دایي 
يوع  شنیدن این مو سم اما نه از این ازدواو طططط از رفتاري که ممكنه امید با  تر

بده طططط کامي موهامو بهم ریخت ومفت :  شررره نترس ططط هر  ي ب-نشررون 
بچه هازود بیاید پایین -هممون باهمیم ! مهتاب سررریع وارد اتاق شررد ومفت : 

ططط اومدن ططط با حرف مهتاب قلبم اومد توي حلقم مي خواسرتم بشرینم همون 
 ا ومریه کنم ططط خدارو شركرازدواو صروري بود امه واقعي بود من مي مردم ! 

ببینم نمیومدن که رنگشررو نگاه کن ططط پاشررو -ملنار دسررتمو کشررید ومفت : 
بكشررنت ؟؟؟ کامي زود تر از ما پایین رفت وپشررت سرررش ما  هار تا رفتیم 
براي مهربرون از طرف ما فق  خاله زهرا وشوهرش بودن با دوستاي من ولي از 
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طرف اونا نمي دونم کي قرار بود بیاد ططط وقتي به پذیرایي رسرریدم سررالم کردم 
سرسري فهمیدم اونا فق  با یه مرد مسن همه با شنیدن صدام بلند شدم با نگاه 

به  قایون  با ا عد هم  با رعنا ومامان راچین روب*و*سرري کردم وب دیگه اومدن 
ط افتاب  ان طط-ترتیب دسررت دادم به اون مرد که رسرریدم باباي راچین مفت : 

فرهاد برادر بزرمم ططط یعني عموي راچین ططط همون که قرار بود دخترشررو بگیره 
دادم وبا کنجكاوي بهش نگاه کردم درسررت شرركل باباي  ؟؟؟ باهاش دسررت

یه انرژي  یه  یز خاص  راچین بود فق  کمي پیر تر ولي صررورتش نوراني بود 
مثبت از  شماش وصورتش به ادم منتقل مي شد ، ولي اصال بهش نمي خورد 

خوش -یه همچین دختري داشته باشه ططط ناخوداماه لبخندي بهش زدم ومفتم : 
ممنون دخترم - ان ططط اونم پدرانه دست روي سرم کشید ومفت : اومدید عمو 

ططط راچین کنار عموش ایسررتاده بود کت وشررلوار قهوه اي تنش بود با بلیز کرم 
گاهش ططط  با اون ن یداد  وکروات قهوه اي بر عكس عموش کال انرژ ي منفي م
 امه کنار عموش نبود یكي از اون  شررم غره خوشررگالمو نشررونش میدادم ولي
حیف که پیش عموش بود ومن باید نقش بازي مي کردم سرررمو انداختم پایین 
واروم سررالم کردم اونم انگاربه درد من مبتال بود  ون مثل خودم پاسررخمو داد 
شیریني که کنار رعنا بود خورد یه  سر بچه ي  ستم تازه نگاهم به پ ش کنارغزل ن

شماي قرمز داشت با  پسر بچه ي تپل سفید که لپاش قرمز بود ولباي قلوه اي 
درشررت آبي نگاهش به من بود ولي هي پشررت رعنا قایم مي شررد من اصررال با 
بچه ها رابنه نداشتم ولي این یكي بد ور به دلم نشست هم خوشگل بود هم 
تمیز دلم مي خواسررت لپاشررو مازبگیرم ططط بهش  شررمك زدم اونم مثال مي 

شت هم پل سریع پ شمك بزنه  ند بار  ست مثل من   ك زد خندم مرفته خوا
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بود از کارش رعنا که متو ه منو پسرش شده بود بچه رو روي پاش نشوند ورو 
باربد ططط ببین اون افتاب  ونه طط -به بچه در حالي که منو نشررون میداد مفت : 

شتش زمین ومفت :  شه ططط بعد مذا سش-قراره زن دایي راچین ب  بدو برو ب*و*
یلي بامزه قدم برمي داشررت وبا هر قدمش کن ططط باربد به خاطر تپل بودنش خ

شو  سمتش دراز کردم اونم قدما ستمو به  سریع د يعف میرفت ، دل من براش 
تند تر برداشررت به من که رسررید با مهر برلش کردم وصررورت سررفیدشررو 

سیدم ومفتم :  شما ططط اونم که رو پام -ب*و* ستي  شگلي ه سر خو واي  ه پ
و طط غزل که کنار من نشسته بود باربدتوام خیلي موشملي ط-نشسته بود مفت : 
واي که این  قدر بامزه اس ططط موشررمل خودتي خاله ططط -ازم مرفت ومفت : 

رعنا  ون بخورم -غزل مونه ي سرررخ باربدو ب*و*سررید ورو به رعنا مفت : 
نه نخورش پسرررمو ططط -پسرررتو ؟؟؟ رعنا با عشررق به باربد خیره شررد ومفت : 

با مفت گ*ن*ا*ه داره ططط همین مو با به  قع بود که عموي راچین در کمال ادب 
خوب  ناب مهر  و غرض از مزاحمت این بود که دسرررت این بچه هارو -:

توي دسررت هم بذاریم وخوب ططط در این بین هم یه سررري رسررم ورسررومات 
هسرررت که باید به  ا بیاریم اول از همه هم مهریه ي دختر خانمه ملتونه ططط 

مي کنیم طططط حاچ همه سرراکت بودیم و شررم به  وشررما هر ي بگید ما قبول
 اختیار دارید  ناب کامروا-دهن بابا دوختیم بابا هم با لبخند مالیمي مفت : 

سررشته اي توي  ططط خودتون که مي دونید افتاب  ان دختر اوله منه ومن هیچ 
این مسرراچل ندارم ططط وحقیقتش هم اینكه اصررال اعتقادي به مهریه ندارم طططط 

یي راست مي مه سر امیدم قرار بود  هارده تا سكه به نیت  هارده معصوم خدا
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شه ططط بابا ادامه داد :  شه -مهرم ب شه که می شبخت ب و اینكه امه قرار دخترم خو
امر هم که نه ططط خوب خدا نخواسته ططط منمئنا این سكه ها د دي رو ازش دوا 

به راچین نگاه ک با محبت   ناب مهر و -رد ومفت : نمي کنه ططط عموي راچین 
له در ب -من بهتون قول میدم که راچین  ان دخترتونو خوشرربخت مي کنه ططط بابا

اقا بودن راچین  ان که شكي نیست باچخره قسمت وسر نوشته طططط براي مهریه 
صوم کافیه ططط نمي دونم  را  سكه به نیت  هارده مع هم که به نظر من  هارده 

رو کم ومثل مال امید در نظر مرفت خیلي خوش حال  ولي از اینكه بابا مهریه
نه اقاي مهر و این که خیلي -شدم ططط باباي راچین به نشونه ي اعتراض مفت : 

اقاي کامروا مهرخوشرربختي نمیاره ،همین  هارده تا -کمه ؟؟؟ بابا هم مفت : 
کافیه طططط اقاي کمروام دیگه سرركوت کرد وشرروهر عمه زهرا هم با فرسررتادن 

افتاب -ت همه  یزو ختم به خیر کرد طططمامان بهم اشرراره کرد ومفت : صررلوا
شتم وبه همه  شیرینیو بردا شدم ظرف  شیریني هارو تعارف کن ططط بلند   ان 
با محبت  باباي راچین ورعنا که رسرریدم بلند شررردن و تعارف کردم به مامان و

 نصورتمو ب*و*سیدن عمو شم بالبخند ازم تشكر کردوتبریك مفت  قدر ای
شو با دخترش بهم  شم نمیاورد که راچین نامزدی صال به روي خود شر اقا بود ا ب
ستفاده کرد وبرام زبون در  سراغ من ططط راچینم که از غفلت عموش ا زده واومده 
اورد تا رفتم  وابشررو بدم عموش بهم نگاه کرد با حرص دندونامو بهم فشررار 

به ا بار ظرف شرریرینیو  لوي راچین مرفتم،  قدر دلم میخواسرررت میدادم و
شكر  سرش خورد کنم !!!!!!! راچین لبخند ژکوندي زد وت شیریني رو توي  ظرف 
ستم مامان راچین روبه  ش سریع به بقیه تعارف کردم دوباره کنار غزل ن کرد، منم 

بابا مفت :  به  قاي ا-بابا کرد ودر حالي که از توي کیفش  یزي در میورد رو
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ش ست افتاب  ان بكنیم ؟ مهر و امه ا ازه بدید ما یه انگ شون د تربه عنوان ن
به راچین کرد -بابا لبخندي زد ومفت :  اختیار دارید خانم طططط مامان راچین رو

شد -ومفت :  شو ططط راچین خیلي ریلكس از  اش بلند  راچین  ان مامان بلند 
وبه سرمت مامانش رفت  عبه ي مخمل مشركي رو از دسرت مامانش مرفت 

هر قدمش انگار اکسیژن هوا براي من کم وکمتر مي شد وبه سمت من اومد با 
شد ومقابل  سقلمه ي غزل به ا بار از  ام بلند  شم با  ستم نفس بك ونمي تون
راچین ایسررتادم  قدر دلم مي خواسررت از این موقعیت فرار کنم !راچین خیلي 

بابا  ان ا ازه میدید ؟؟؟ بابا با -مودب در حالي که سرررش پایین بود مفت : 
صرراحب اختیاري پسرررم طططط -د عمیقي سررر تكون داد وبا محبت مفت : لبخن

لجم مرفت امید همیشه به بابا مي مفت عمو ولي این راچین خود شیرین !!! طططط 
ست  پم به خودم اومدم وبا بهت به  هره ي مردونه  ست راچین با د با تماس د

ست شدم اچن باید  اي این امیدم روبه روم وایمی  اد طططط راچین دري راچین خیره 
حالي که نگاهش رو دسررتم خشرررك شرررد بود کم کم اخماش تو هم رفت 
و هرش برزخي شررد با تعجب رد نگاهش دنبال کردم ورسرریدم به انگشررتاي 
ستم بود ویادم  شون امید توي د شتر ن ست  پم تازه فهمیدم دردش  یه انگ د

باره به راچین نگاه کردم اونم با ا خماي در همش به رفته بود که درش بیارم ،دو
من زل زده بود تنها کاري که مي تونسررتم بكنم این بود که سررریع انگشررترو از 
دستم دربیارم ،خدارو شكر بقیه انقدر خوشحال بودن که متو ه این ترییر  ند 
سر تكون  سف برام  شونه ي تا شدند فق  غزل بود که فهمید وبه ن ثانیه اي ما ن

رق راچین به پا غ-م با خنده به راچین مفت : داد با صداي رعنا به خودمونه اومدی
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نشرري داداش ططط خوب انگشررترو دسررتش کن دیگه طططط همه با حرف رعنا زدن 
ستمو لمس کنه حلقه ي باریكي  سریع وبدونه اینكه ، دیگه د زیر خنده وراچین 
ست زدن غزل از روي مبل  شروع کردن به د ستادهمه  ستم کرد وکنارم ای رو د

 بچه ها بشینید اینجا زیر نگاه خوش-راچین اشاره کرد ومفت : بلند شد وبه منو 
حال همه به ا بار روي مبل کنار هم  ا مرفتیم تازه اون موقع نگاهم به حلقه 
ي باریك وتك نگین راچین افتاد خیلي ناز وقشررن  بود واز حق نگذریم خیلي 

بتا ي نسبه دستم میومد ،دست راستمو که مشت کرده بودم باز کردم وبه حلقه 
پهن امید نگاه کردم این حلقه به سلیقه ي خودم خریده شد ششتا نگین سفید 
ست  شق روي حلقه ي امید د شت با ع شنگي کنار هم قرار دا وردیف به طور ق
سرمو بلند کردم به اولین  ستم انداختم طططط  ست را شت دوم د شیدم وتو انگ ک

ینو نشونم مي دادن با  یزي که بر خوردم  شماي ملنار ومهتاب بود که هي راچ
تعجب بر مشتم وبه راچین نگاه کردم با خشم به  شمام زل زد واز چي دندوناي 

ببینم مي توني ابرومونو به باد بدي یانه ! مي مردي دست -کیلید شدش مفت : 
شدم ومثل خودش مفتم :  صبي  شده رو ؟ ع صاحب   اوچ-نمي کردي این بي 

ي دنیا عزیز تره، منمئن باش امه  که صرراحب داره وصرراحبشررم برام از همه
مجبور نبودم ثانیه اي هم از دستم درش نمیاوردم ططط راچین با پوزخند سرشو به 
شمش ، تو دنیا  ست بزنم بك روبه رو بر مردوند و یزي نگفتططط دلم مي خوا
سلنان  شونه ي  ستم بود که ن شت اون حلقه ي توي د صاحب دا امه یك  یز 

-ي راچین به خودم اومدم که داشررت به بابا مي مفت : قلبم بود ! با صررداي بابا
اقاي مهر و امه ا ازه بدید این بچه ها زودتر سررروسررامون بگیرن وبرن سررر 
خونه زندمیشررون ططط حاچ که اینجا  معیم بهتره زمان عقدو عروسرري رو هم 



  176 

 

مشخص کنیم ططط باباهم از خدا خواسته قبول کرد ومفت : حق با شماست ططط 
ه شررما بگید ما خودمونو اماده میكنیم طط از قدیم مفتن درامر خیر هر زمان ک

حا ت هیچ اسرتخاره نیسرت همه تایید کردن با کلي مشرورت در اخر قرار بر 
سي بیوفته براي  شد که عقدو عرو سفند ماه یعني یه ماهو نیم اینده ططط 29این  ا

صور شوبي به پا بود بیاو ببین همش امیدو  اي راچین ت ردم ططط مي ک توي دلم ا
شد از فردا همه بیوفتیم دنبال  شام رفتن وقرار  خانواده ي کامروا بعد از خوردن 
شتیم فردا باهم براي ازمایش خون  سي ،منو راچین هم قرار مذ کاراي عقدو عرو
بریم ! صرربب با صررداي زن  موشرریم از خواب بیدار شرردم سرراعت هفتو نیمو 

شون میداد با یاد قرارم با راچین نفس ع شدم دوش ن شیدم واز  ام بلند  میقي ک
سررریعي مرفتم وبعد بدونه خشررك کردن موهام سررریع لباسررمو پوشرریدم مثل 
سري "،موهامو توي کاله زم*س*تونیم  مع کردم  شال یا رو شه به  اي  همی
کفشمو پوشیدم وکیفمو برداشتم تا دستگیره ي درو مرفتم نگاهم روي حلقه ي 

کردم این بود که حلقه ي راچینو در بیارم امید خشك شد دیشب اولین کاري که 
وحلقه ي امیدمو دسررتم کنم بي خیال عوض کردن حلقه ها شررردم ولي براي 
پایین پله  به  تاق اومدم بیرون  اطمینان حلقه ي راچینو توي کیفم انداختم و از ا
سالم  سته بود اروم  ش شمم به راچین خورد که منتظر روي مبل ن سیدم   ها که ر

به کردم اونم در  حالي که از روي مبل بلند میشرررد مثل خودم  وابمو داد ورو
مامان  ان ما داریم میریم کاري -مامان که توي اشررپزخونه بود کرد و مفت : 

ندارید ؟؟؟ اه اه خودشیرین ططط مامان سراسیمه از اشپزخونه اومد بیرون بهش 
نه ت درد نكنه عزیزم دست-سالم کردم اونم  وابمو داد وبعد رو به راچین مفت: 
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طط فق  یادت نره براي شام حتما بیاید خونه ططط راچین لبخند قشنگي به مامان زد 
ممنونم مامان  ان رايرري به زحمت نیسررتیم یه  یزي بیرون مي -ومفت : 

خوریم ططط  قدر دلم مي خواست خفش کنم ! امه امید بود با سر قبول مي کرد 
ست پخت مامانم بودططط مامان با شق د محبت بهش نگاه کرد ومفت :   ون عا

صله ي این هندونه - صال حو سرم تو رحمتي ططط منتظرتونم طططط ا زحمت  یه پ
خدافظ مامان ططط واز در -ها رو نداشرتم براي همین به سرمت در رفتم ومفتم : 

اومدم بیرون بي تو ه به راچین به سررمت ماشررینم رفتم وتوش نشررسررتم راچین 
را ؟؟؟  -بیا پایین ططط متعجب مفت : -:  خودشو با سرعت بهم رسوند ومفت

نچ نمي خوام ،نمي -با ماشررین من میریم ططط حس لجبازیم مل کرد ومفتم : -
شینو باز کرد ومفت :  شین خودم راحت ترم ططط راچین با حرص در ما شه ، با ما

به سررمت پنجره ي - پایین ططط مامانت داره نگاهمون مي کنه ططط سررریع  یا  ب
شت م طط دیدم که بله طط مامان  ان بالبخند داره مارو نگاه مي کنه ساختمون بر م

سمت در  شدم حاچ راچین بود که بدون تو ه به من به  شین پیاده  به ا بار از ما
شو با  شین سرش راه افتادم ططط راچین در ما شت  سفند پ حیاط میرفتم منم مثل مو

شعوره امه امید ست ، خیلي بي  ش شین ن و بود اول در ریموت باز کرد وتوي ما
براي من باز مي کرد وبعد خودش مي شررسررت ، اصررال  نتلمن نیسررت ططط با 
شم دوختم تا راچین حرکت کنه ولي  ستم وبه روبه رو   ش شین ن حرص توي ما
سمتش با قیافه ي عب*و*س  شتم  سانتي متر حرکت با تعجب بر م دریب از یه 

شمامو ریز کردم ومفتم :  شم دوخته بود   ا حرکت نمي کني  ر-به روبه رو  
شتر کرد ومفت :  شو بی  ي -حلقتو درار طططط هن  کردم ومفتم : -؟ راچین اخم

مي مم حلقه تو -؟ حاچ با ناراحتي به من زل زده بود وشررمرده شررمرده مفت : 
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شگاه رعنا طططط با حرص دوباره  اي حلقه رو عوض  درار ططط داریم میریم ازمای
به رو زل م به رو که  حالي  باز هم -یزدم مفتم : کردم ودر  حاچ برو طططط راچین 

نكنه -حرکت نكرد دیگه کفري شرردم وبا خشررم به سررمتش برمشررتم ومفتم : 
به  یت  بان با عصرر گه ؟ راچین  ندمي کني ؟ خوب برو دی  القي نمي توني ران

شمام نگاه کرد ومفت :  اوچ  الق خودتي ططط ثانیا اچن میري پایین وحلقه - 
یایي دوست ندارم  لوي رعنا يایع بشم ططط با اینكه ي منو دستت مي کني وم

يرراع شررو به من  ه ! در -حلقه توي کیفم بود ولي باز کوتاه نیومدم ومفتم : 
يمن من حال ندارم براي یه  یز بي خود پیاده شم طططط راچین با فشاره ي که به 
مچ دستم داد خفم کرد وبعد در حالي که سعي مي کرد خونسردیشو حفظ کنه 

یاده میشرري میري حلقه رو میاري ططط -فت : م بي خود همه ي و ودته ططط پ
شتر -تخس مفتم :  ستم بی ست راچین روي مچ د شار د نمي خوام ،نمي رم ططط ف
نه حوصله ي بچه بازي دارم ونه وقتشو ططط پس اینو توي موشت -شد ومفت : 

که  ئن باشفرو کن از این به بعد روي حرفم نه بیاري بدبختت مي کنم طط منم
نداري امیدت بفهمه داري ازدواو مي کني ؟ راچین  مي تونم ! تو که دوسرررت 
شروع به  شتناکي  سرعت وح ستمو ول کرد وبا  سخر مفت بعدم د امیدتو با تم
رانندمي کرد مسرریر نیم سرراعته رو ده دقیقه اي اومدیم راچین بي تو ه به من از 

شن  و شگاه خیلي ق سمت ازمای شد وبه  شین پیاده  شتما  شیكي رفت منم پ
سرش از ماشین پیاده شدم دلم براش سوخت اون بدبخت داشت به من کمك 
مي کرد ولي من همش داشررتم خوردش مي کردم درسررته که اونم از این بازي 
شترو از توي کیفم در  سریع انگ شترین منفعت مال من بود  سود مي برد ولي بی
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ستم کردم دیگه انقدرهم نامرد نبودم راچ شگاه منتظر اوردم ود ین  لوي در ازمای
نم مي دو-من ایسررتاده بود کنارش که قرارمرفتم دسررتمو مرفت واروم مفت : 

شگاه  شت نمیاد ولي مجبوریم ططط حرفي نزدم وهردوتامون باهم وارد ازمای خو
شدیم ،ازمایشگاه نسبتا شلوغ بود راچین رفت قسمت پذیرش منم روي صندلي 

ستم بعد از  ند دقیقه  ش شو بریم ط-راچین اومد کنام ومفت :منتظر ن طط از بلند 
 ام بلند شرردم وکنار راچین قدم برداشررتم همه ي زناي اونجا  شررم به راچین 
دوخته بودن از حالتشررون خنده ام مرفته بود خوبه نصررفشررونم با شرروهراشررون 
اومده بودن !ططط راچین در اتاقي رو زد که روش نوشررته بود مدیریت وبعد باهم 

شرردیم رعنا با دیدنمون با روي مشرراده ازپشررت میز بلند شررد وبه وارد اتاق 
 ه طوري خوشررگل -سررمتمون اومدبا محبت صررورتمو ب*و*سررید ومفت : 

ممنونم ،شما خوبي ؟ باربد  ان  نوره -خانم طط لبخند کو كي زدم ومفتم : 
نه تورو خدا با من رسررمي حرف نزن -؟ رعنا ابروهاشررو باچ انداخت ومفت : 

شكر ططط که احساس  سالمه طططط باربدم خوبه خدرو سي  پیري مي کنم من تازه 
شت مي خندید در  از حالت  هره ي رعنا خندیدم نگاهم به راچین افتاد اونم دا

 رعنا-حالي که روي مبل توي اتاق مي نشررسررت به شرروخي رو به رعنا مفت : 
- :  ان سي سالته همچین  ونم نیستي ! رعنا مبلي رو به من نشون داد ومفت

بشررین عزیزم وبعد در حالي که روي مبل کناري مي نشررسررت رو به راچین کرد 
سالگي نداري -ومفت :  سي  سالته راه زیادي تا  شت  ستو ه خوبه خودت بی

برادر من ططط ! روي مبل کنار رعنا نشستم راچین خونسرد پاشو رو پاي دیگه اش 
مم بشه باز  ونم من فرق دارم رعنا ان ،حتي امه هفتاد سال-انداخت ومفت : 

اوه یه کم خودتو تحویل بگیر طططط راچین پرو،پرو مفت -ططط رعنا با خنده مفت : 
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سري تكون داد ومفت : -:  شم هر  ي تو بگي ططط! رعنا با خنده  شد -  حاچ 
شو تكون داد ومفت :  سر وقتي حرفت -هر  ي من مي مم ؟؟؟ راچین منمئن 

وقت ؟ راچین حالت متفكر به خودش  کم نیاري یه-درست باشه ،  را که نه ؟ 
کامال  دي مفت : -مرفت ومفت :  كث کوتاهي  عد ازم -بذار ببینم طططط ب

اوووومممم ططط نه نترس نمیارم ططط رعنا در حالي که مي خندید از  ا بلند شرد 
دلم به حالت مي سرروزه افتاب  ه طور مي -وبا تاسررف بهم نگاه کرد ومفت : 

چه پرو زند با این ب فت : توني  نا م به رع ناراحتي  با  -مي کني ططط ؟؟؟ راچین 
دسررتت درد نكنه رعنا خانم ، شررما شررریك دزدي یارفیق قافله ؟؟؟ رعنا با 

دست شما درد  –من با دزد  ماعت شریك نمي شم ططط راچین -شیننت مفت : 
نكنه ،حاچ ما شرردیم دزد ؟؟؟ رعنا خندید وبه من نگاه کرد حالت ناراحتي به 

یني مي ب-م ودر حالي که با مظلومیت به رعنا نگاه مي کردم مفتم : خودم مرفت
؟ اول  وني بدبخت شدم ططط باید زن دزد بشم ! رعنا به سمت در رفت ورو به 

شیننت مفت :  شق -من با  شده من امه  اي تو بودم توي عا نترس هنوز دیر ن
ن ؟؟؟ شرردنم تجدید نظر مي کردم ،اخه مگه این داداش من  ي داره ؟؟؟ ها

رعنا منتظر  واب نموند وبا لبخند از اتاق خارو شررد منم نگاهمو به  هره ي 
بد نسرري مفتم :  با  نداختم و باچ ا واچ ططط -خندون راچین دوختم وابروهامو 

-واقعا هم که  یزي نداره ططط راچین به سررمتم خم شررد وبا شرریننت مفت : 
ل خودش خم شررنیدي ؟ مفت تو عاشررق شرردنت تجدید نظر کن ؟؟؟ منم مث

من عمرا عاشق تو یكي بشم -شدم وبا تخسي تو  شماش نگاه کردم ومفتم : 
امه تو عاشقم بشي من باید خودمو بكشم ططط -ططط ! راچین پوزخندي زد ومفت : 
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سرم تكیه کردم ومفتم :  شت  شیننت باچ انداختم به مبل پ هه ، -ابروهامو با 
ستش به موشت نمیرسه مي مه پیف پیف ب ل تكیه و میده ططط راچینم به مبمربه د

ولي این یكي استثناست موشته واقعا بو مي ده ؟ وبعد با شیننت -کرد ومفت : 
برام  شررمكي زد ططط  را نمیشرره با ناخونام  شررماشررو درارم ؟؟؟ هر دومون 
سته بودیم فق  ماهي که نگاهمون بهم مي خورد و براي  ش ساکت منتظررعنا ن

یدیم وهي نا خیلي  هم خنو نشررون مي کشرر بت رع بهم اخم مي کردیم غی
صدا  سممو  سر مي رفت که راچین ا صله ام  شت حو شده بود دیگه دا طوچني 
کرد به سمتش برمشتم داشت بهم نگاه مي کرد ولي دیگه برام خنو نشون نمي 

م ممنونم ططط  شما-کشید  شماش کامال بي تفات بود با لحن مالیمي مفت: 
شد ومفتم :  شاره کرد لبخند برا-از تعجب مرد  شم به حلقه ام ا ي  ي ؟ با  

بابت حلقه ططط منم لبخند موشررره ي لبم  ا خوش کرد -محوي زد ومفت : 
ستار -ومفتم :  شدن در حرفم نیمه کاره موند رعنا ویه پر کاري نكردم ططط با باز 

شرمنده مفت :  ستادیم رعنا  شون ای شدن ماهم به احترام -دیگه با لبخند وارد 
ها که طول کشید ، براي یكي ازمشتري ها مشكل پیش اومده بود  ببخشید بچه

خانم احمدي اومدن تا ازتون خون -طططط بعد به اون خانم اشرراره کرد ومفت : 
سخمونو داد ،زنه خوش  سالم کردیم اونم با لبخند پا بگیرن منو راچین هم زمان 

چ کرد اخالقي بودبا کلي شرروخي وخنده ازمون خون مرفت وبعد هم اتاقو تر
خوب رعنا  ان کار ماتموم شررد ، -راچین از  ا بلند شررد ورو به رعنا مفت : 

دیگه باید بریم ططط با حرف راچین سررریع از  ا بلند شرردم ومقابل رعنا ایسررتادم 
-کجا ؟؟؟ راچین با شرریننت مفت : -،رعنا با تعجب به ما نگاه کرد ومفت : 

وني کلي کار داریم طط رعنا خونه ي اقاي شررجاع ! رعنا  ان خوبه خودتم مي د
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 را راچین  ان خوبم میدونم ولي هنوز کار شررما -اداي راچینو در اورد ومفت : 
اینجا تموم نشده طططط منو راچین متعجب به رعنا  شم دوختیم که با خنده مفت 

شمام  هار تا -:  شما دوتا از زندمي عقبید ! منظورم کالساس !!! طططط    قدر 
ینم مونده که برم سر این کالسا بشینم ! با  شمایي ملتمس شد ، یا پیرمبر هم

شد  شتر  به راچین که مي خندید نگاه کردم راچین قیافه ي منو که دید خنده اش بی
خوب بچه ها اچن -رعنا هم با تعجب به ما نگاه مي کرد در اخر هم مفت : 

شونتون بده وبعد شه به خانم احمدي مي مم بیاد راهو ن شروع می سا  فنو تل کال
برداشت وشماره مرفت با حرص به راچین که هنوز داشت مي خندید نگاه کردم 

فت : -و اروم مفتم :  مار ططط  را  یزي نگفتي بهش ططط راچینم اروم م -زهر 
ها اچن خانم احمدي -خوب  ي مي مفتم ؟ همون موقع رعنا مفت :  بچه 

شر شو م ست وخود ش شت میز ن سرد پ شید وبعد خون ول کرد در میاد اماده ب
شد  شتم که در اتاق هم زده  حالي که اخمام تو هم بود کیفمو از روي مبل بردا

-رعنا بفرماییدي مفت وخانم احمدي با لبخند وارد اتاق شد وروبه ما مفت : 
اچن کالس شررروع میش لنفا بفرمایید ططط به ا بار لبخندي به روي رعنا زدم 

 ان به باربد ومهراب خان سالم  با ا ازت رعنا-ومونشو ب*و*سیدم ومفتم : 
سررالت باشرري عزیزم ططط بعد از -برسررون ططط رعنا مهربون نگاهم کرد ومفت : 

خداحافظي منو راچین با ا بار پشت سر خانم احمدي راه افتادیم راچین هي ریز 
به  یدادم اول  مان فحش م به زمینو ز لب غر میزدم و ید منم اروم زیر  ند میخ

صوص خانما ب سي که مخ سیدیم خانم احمدي با لبخند درو باز کرد کال ود ر
دخترم شررما باید بري اینجا به نا  ار سررري تكون دادم وتا خواسررتم -ومفت : 
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شیننت مفت :  شم راچین با با دقت موش بده ططط خانم احمدي ریز ریز -وارد ب
خندید وپشتشو به ما کرد منم از این موقعیت سواستفاده کردم وبا حرص براي 

ستم خانما همه روي راچین زبو سرم درو ب شت  نمو در اوردم وتوي اتاق رفتم وپ
صندلي نشسته بودن ومنتظر ورود مسئولین بودن منم رفتم روي اخرین صندلي 
نشستم هنزفیریمو کردم تو موشم وبي تو ه به بقیه اهن  موش دادم ، به خودم 

سمت در میرفتن  شدم وبه  شترشون که اومدم دیدم همه ي خانما از  ا بلند  بی
شتن ولي من بي  شونو لبخند ملیحي روي لب دا هیا سرخ بودن بع از خجالت 
تفاوت از کالس اومدم بیرون پشررت سررر منم راچین اومد بیرون ودر حالي که 
لبخند شیناني روي لب داشت به سمتم اومد موشي هنز فیري رو از موشم در 

خوشم میاد -ت : اوردم وبهش  شم دوختم با دیدن هنزفیري زد زیر خنده ومف
و من کاري ر-پرو تر از این حرفایي ططط ابروهامو باچ انداختم وبا غرور مفتم : 

که نخوام ،منمئن باش انجام نمیدم ططط راچین دوباره  دي شررد ودر حالي که 
فت :  باش  ا خوش کرده بود م ند روي ل یه  یز منمئنم -پوزخ من فق  از 

هر وووو ططط در حالي که بي تو ه ،این غرورت اخر کار دسررتت میده خانم م
بات اخالقي  یارو ث مت در خرو ي میرفتم توي دلم مفتم :  به سرر به حرفش 
نداره هردفعه یه  وریه ططط کنار ماشررین منتظر راچین ایسررتاده بودم که دید با 
خونسردي واروم اروم به سمتم میاد کنار ماشین که رسید ریموتو زد وسوار شد 

مي مردي زود تر در این بي صاحب شده رو باز -م : با حرص سوار شدم ومفت
سرد  شن مي کرد خون شینو رو مي کردي ؟ قندیل بستم ططط راچین در حالي که ما

نه فق  مي خواستم تو بمیري ططط اونم که خدارو شكر نزدیكه ططط بهش -مفت : 
 واب ابلهان خاموشي ست ططط راچین با  دیت سري تكون -اخم کردم ومفتم: 
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ممنون که مفتي از این به بعد در مقابل تو ازش اسررتفاده مي کنم -فت : داد وم
م میمون بودنت-ططط اداشررو در اوردم واز پنجره بیرونو نگاه کردم که راچین مفت : 

-به بقیه ي خصررلتات ايررافه م کنم طططط بر مشررت سررمتش وبا حرص مفتم : 
-ندوناش مفت : میمون شرررف داره به غول بیابونیه زشررت ططط راچینم از چي د

شد امه امید بود هیچ  ساکت  شكر  خودتي ططط دیگه  یزي نگفتم اونم خدارو 
شه انقدر مودبانه باهام بر خورد مي کرد ومنو باچ  شد همی وقت دعوامون نمي 
شه حرف حرف من بود  شت همی مي برد که  اي هیچ دعواي رو باقي نمي شا

شیرین بو د نه مثل اچن که از زهر مارم وبه قول مهتاب اون موقعه زندمي کامال 
شي یه بهتره پیاده ب-بد تره طططط راچین  لوي رستوراني نگه داشت واروم مفت : 

ساعت دوازده ونیمه  صبب تا حاچ  یزي نخوردیم اچنم که   یزي بخوریم ،از 
ططط انقدر مشررنم بود که حوصررله ي لجبازي رو نداشررتم وبدون هیچ حرفي از 

شدم ططط د شین پیاده  سن  لومون ما شدم مار ستوران  شه راچین وارد ر شا دو و
تعظیم کوتاهي کرد ومیز دونفره اي رو بهمون نشررون داد راچین با لبخند تشرركر 
کرد ولي من مررور از کنارش مذشررتم وبه سررمت میز رفتم مارسررن دیگه اي 
شستم راچین  صندلي ن شید روي  صندلي رو برام عقب ک سمتم اومد و سریع به 

رسن تشكر کرد با دور شدن مارسن اخمي به من کرد ومفت هم نشست واز ما
میمیري یه تشكر ازشون بكني ؟ نوکرت نیستن که ! لبخند کجي زدم ومفتم -: 
نوکر من نیستن ولي براي این کار پول مي میرن ططط راچین اخمي کرد ومفت : -: 
ستن- س  ون به این کار نیاز دارن ومثل تو از ناف یه خانواده ي پولدار نی ر ططط 

کار خانم اونا هم براي خودشون غرور دارن وصد البته به نظر من غرور اونا مي 
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شما ططط  ست ططط -ارزه به غرور بي خود  منم نظرمو خودمو -نظرت برام مهم نی
به دیگران احترام  ید  با یاي بیرون  با من م مه رو مفتم ططط وقتي  نگفتم ،نظر ه

ند زدم ومفتم :  ید ؟-بذاري طططط پوخ ید طططط  ون دلم نمي خواد -؟؟ با با اره 
کناریه ادم از خودرايرري باشررم پس مجبور میشررم همه  یزو بهم بریزم طططط 
همون موقع مارسررن با منویي اومد به سررمتمون دوچ شررد ویه منو رو به من 
سفارش بدیم نگاه  ستاد تا غذارو  ومنوي دیگه اي رو هم به راچین داد ومنتظر ای

مي مو با سوس مخصوص طططط راچینم مفت : -م ومفتم : سرسري به منو انداخت
دیگه -منم همینو مي خورم ططط مارسن در حالي که یادداشت مي کرد مفت : -

ید ؟ راچین   -با همه ي مخلفات طط ممنون میشررم ططط مارسررن – ي میل دار
خواهش مي کنم قبل از اینكه مارسن بره راچین با پاشنه ي پا کوبید روي پام وبا 

ممنونم ططط مارسن که پسر -برام خنو نشون کشید ومن به ا بار مفتم :   شم
به نظرم حرف راچین غیر مننقي بود  فت طططط  ند کو كي زد ور  وني بود لبخ
خوب بابت این کار پول مي مرفتن دیگه ! بعد از نیم سرراعت که بین منو راچین 

بدون هیچ حرفي غذامونو ها رو اوردن وما  خوردیم  سرركوت منلق بود غذا 
شتي دون  خودمو از توي  سر انگ ساب  سابو اوردن با یه ح صورت ح وقتي 

كس اینا  یه ؟ خیلي ریل-کیفم در اوردم ومقابل راچین مذاشتم با تعجب مفت 
اره دون  ، -دون  ؟؟؟ -دون  منه طططط  شرماشرو ریز کرد ومفت : -مفتم : 

یدم طط که ازت پول نمي خوام وخرو خودمو خودم م هت مفتم  ط اینم براي ب
سخره ام کرد ومفت :  اون وقت بریم خونمون -دون  ناهارمه طططط با نگاهش م

اون  اهم خرو - ي کار مي کني ؟؟؟ به پشررتي صررندلي تكیه کردم ومفتم : 
نداخت ومفت :  باچ ا افرین  ه دختر -خودمو خودم مي دم طططط ابروهاشررو 
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خونه ي کامي هم بهت  خوبي ولي متاسررفم که این ا ازه رو بهت نمي دم طططط
سئولیتت بامنه ططط  سف-مفتم این  ند وقت م سئولیت پذیر ولي متا م اوه اقاي م

 ون من یه دختر ازاد وم*س*تقلم طططط راچین بدونه تو ه به دون  من همه ي 
سمت در رفت ططط با  شد وبه  شت واز  ا بلند  ساب مذا صورت ح پولو چي 

شتم ودنبالش رفتم ططط  صبانیتحرص پولمو بردا ستم با ع ش شین که ن  توي ما
این کارا  یه ؟؟؟؟ راچین یه  ور خیلي -پولو روي داشررپرت مذاشررتم ومفتم : 

از دختراي مررور ،خودخواهو از خودرايرري مثل -بدي بهم نگاه کرد ومفت : 
تو بیزارم ططططططط وبعد هم راه افتاد منم با بهت صرراف سررر ام نشررسررتم  را 

اختمون نگه داشت وبدونه اینكه به من نگاه کنه اینجوري کرد ؟؟؟  لوي یه س
اینجا مزون لباس عروسه ،باید از  ند هفته قبل سفارش بدي تا برات -مفت : 

از ایتالیا بیارن ططط پیاده شررو ططط بدون هیچ حرفي از ماشررین پیاده شرردم ودنبال 
راچین  ان -راچین راه افتادم ،راچین زن  درو زد صرررداي زني پر عشررو مفت : 

باز کرد حرصررم مرفت تو که دیدي اینه حاچ راچین ت ویي ؟؟؟ وبعد هم درو 
 ان مفتنت  ي بود ؟؟؟ اه اه اه پسره ي بیشعور از عشوه خرکي خوشش میاد 
ولي از غرور بیزاره ؟؟؟ احمق من اخه کجام مرروره ؟؟؟ همراه راچین سرروار 

ك رم با موزیاسانسور شدیم وراچین دکمه ي طبقه ي پنجمو فشار داد واسانسو
شدیم راچین  سور پیاده  سان مالیمي حرکت کرد به طبقه ي پنجم که رسیدیم از ا
زن  واحدو زد که سررریع در باز شررد ودختره ریزه میزه اي با موهاي فندقي که 
باچي سرش  مع کرده بود وارایش غلیظ وپیراهن دکولته ي یاسي که به زور تا 

شنه ده  سید وکفش پا شكي  لوي در ظاهر پایین ب*ا*س*نش میر سانتي م
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شروع  سبه پرید به مردن راچین و شد وبا دیدن راچین مثل اهن که به اهنربا میچ
کرد به ماچ کردن صررورت راچین خندم مرفته بود از حالت دختره بي تو ه به 
اوناوارد مزون شدم همه  اپر بود از لباس عروس ها مونا مون ططط یه زن قدبلند 

اون دختر نداشررت  لو اومد وبا یه لبخند کو ولو  وچغري که دسررته کمي از
هسررتي مردنه راچینو ول کن دختر فكر کنم مردنش شرركسررت ططط ریز -مفت : 

خندیدم زن که متو ه خنده ي من شررد لبخند عمیقي زد ودسررتشررو  لوم دراز 
سوسن -کرد ومفت :  شه ططط  سرش با ست یه خانم انقدر بي خیال هم خوب نی

ست ملیحه ، مام ستم دو ست دادم وبي تو ه به راچین ه سن د سو انه راچینططط با
خوشبختم سوسن  ون آفتاب هستم ططط -وهستي که به سمتم میومدن مفتم : 

ست ،مهم قلب راچینه که براي منه طططط وبا تحقیر  يمن این  یزا برام مهم نی در 
ساس  شدت چغر اح سرومردن از من کوتاه تر بود وبه  ستي نگاه کردم یه  به ه

دم با فوت من پخش زمین میشرره ططط راچین با لبخند دسررت ازادشررو دور مي کر
راسررت میگه سرروسررن  ون طططط سرروسررن خندید -کمر من انداخت ومفت : 

وهستي پشت  شمي نازچ کرد ودست راچینو ول کرد با حالت  ندشي خودمو 
سب ططط پیف پیف -از راچین دور کردم و وري که اونا نفهمن مفتم :  به من نچ

ي ط بعد هم در مقابل نگاه پر تعجبش براش زبون در اوردم ططط سرروسررن بو مید
 ون مارو راهنمایي کرد طرف میزش و ند تا ژرنال بهمون نشررون داد مدچي 
تكه ایتالیا بود وباید سررفارش میدادیم تابرامون بفرسررتن نگاهي به راچین کردم 

مي  بودم تعجببه نظرت کدوما بهتره ؟ با تعجب بهم نگاه کرد منم -ومفتم : 
کردم بعد این همه دعوا تازه نظرشم مي خواستم ططط البته این یكي از مشكالت 
من بود که به تنهایي نمي تونستم لباس انتخاب کنم !راچین به لباس سفید ساده 
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ودکلته اي اشرراره کرد که یه کمربند نسرربتا پهن ومشرركي روش مي خورد ویه 
ن این قشررنگه ططط خودمم خوشررم به نظر م- وري خاصررش کرده بود ومفت : 

باشرره ططط پس همین ططط سرروسررن  ون نگاهي به -اومد لبخندي زدم ومفتم : 
شم ما -لباس انداخت وبا لبخند وهیجان مفت :  واقعا انتخابتون عالیه طططط کف

ون بله ممن-سوارش بدیم ؟ راچین به من نگاه کرد منم سري تكون دادم ومفت : 
سررت ودرحالي که با لپتاپه روي میزش ور مي شررم ططط سرروسررن پشررت میزنشرر

خواهش مي کنم خانمي طططط سرروسررن مامان هسررتي بود وبر -میرفت مفت : 
عكس دختر عنقش از اون خوشررم اومده بود ططط بعد از سررفارش لباس ودادن 
سایز لباسام وبدنم از سوسن وهستي خداحافظي کردیم ودوباره سوار ماشین 

و ژا تابقیه ي خریدامونو بكنیم ططط راچین ماشینششدیم وراه افتادیم به سمت پاسا
توي پارکینك پاسرراژ پارچ کرد وهمراه هم به داخل پاسرراژ رفتیم ط اطرافو نگاه 
کردم وبعد به راچین  شم دوختم که داشت م*س*تقیم به انتهاي پاساژ میرفت 

میریم -کجا مي ریم ؟ نیم نگاهي بهم انداخت ومفت : -اروم ازش پرسرریدم : 
شونه ي فهمیدن تكون دادم مراز سري به ن شلوار ططط  ستم ططط براي کتو  ه ي دو

ودنبال راچینراه افتادم راچین در مرازه ي بزرمي رو باز کرد وکنار ایسررتاد تا من برم 
شد واروم مفت :  سرم وارد  شت  شدم راچینم پ خواهش مي کنم -تو وارد مرازه 

شت با طططط من  نگاهش کردم راچین بي تو ه به من به ط سري رفت که دا رف پ
لبخند این طرف میومد به هم که رسیدن باهم دست دادن وسالم کردن پسر با 

از این طرفا ؟ راه مم کردي ؟ راچین با شیننت مفت -لبخند رو به راچین مفت : 
سر با خنده زد به کتف راچین ومفت : -:  -منكه راهمو همیشه مم مي کنم ططط پ
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یاري ططط ؟ راچین تاهي در  نه -کم ن كث کو عد از م باش طططط ب یارم منمئن  نم
افتاب نامزدم ططط براي عروسرریم اومدم یه -حالي که منو نشررون مي داد مفت : 

به من زد ومفت :  -دسرررت لباس سررفارشرري بگیرم طططط علي لبخند منگي 
پس فریال  ي ؟ مگه قرار نبود -خوشرربختم ططط بعد رو کرد به راچین ومفت : 

نه ،بهم خورد اچنم -چین بي خیال شررونه باچ نداخت ومفت : ازدواو کنید ؟ را
فت :  گاه کرد وم نه بهم ن تا تاب ازدواو کنم ططط علي دوسرر با اف  براتون-قراره 

ممنونم ططط یعني فریال دختر عموي راچین بود -ارزوي خوشرربختي مي کنم ططط 
 دم علي؟؟؟؟؟ بي خیال شررونه هامو باچ انداختم ودنبال علي وراچین راه افتا

 دیدترین وخاص ترین -دوتا ژرنال کت وشررلوار  لومون مذاشررت ومفت : 
شتر ندارم  شون تو ویترین ولي یه رفیق که بی کارامه قرار بود  ند ماه دیگه بزارم
یارم ططط هر دومون تشرركر کردیم  ید براتون م ید ند کدومو پسرر ید هر  طططط ببین

شدیم بعد از  ند دقیقه علي مفت :  شرمنده من اچن ب-ومشرول دیدن  چه ها 
راحت باش ططط علي -میرم وزود بر مي مردم ططط راچین سررري تكون داد ومفت : 

که رفت باز ما مشرررول دیدن لباسررا شرردیم راچین بعد از یه ربع بهم نگاه کرد 
نظرت  یه ؟خوشررم اومد داشررت  بران مي کرد من سررلیقه ي اونو -ومفت : 

د به مدلي که کتو شلوار سفید پوشیده خواستم حاچ اونم سلیقه ي منو مي خوا
شاره کردم ومفتم :  شكي باریك ا سفید هم زیرش بایه کروات م من -بود وبلیز 

از این خوشم اومده خیلي به مدله میاد بعد هم به لباس من مي خوره طططط سري 
اره خوبه ططط ولي بیشتر از مدله به من میاد ططط یه تاي ابرومو -تكون داد ومفت : 

به تو ؟؟؟؟ اون وقت  را ؟؟؟ خیلي -انداختم وبهش نگاه کردم ومفتم : باچ 
شمام نگاه کرد ومفت :  شگل ترم هم خوش تیپ تر - دي به    ون هم خو
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یل مي میري ! راچین -طططط خنده ي کوتاهي کردم ومفتم :  اوه  قدر خودتو تحو
 خودت ببین ططط من راسررت مي-از  ا بلند شررد و لوم ژسررت مرفت ومفت : 

-مم دیگه ططط ! خدایي خوش تیپ بود از حالتي که مرفته بود خندیدم ومفتم : 
شاید سر انگشت خوشتیپ باشي ولي به هیچ و ه خوشگل نیستي ططط ! راچین 

ست مفت :  ش صندلي مي ن من به همینم از زبونه -خندید ودر حالي که روي 
مه من خود خواهم -توي خودخواه رايرریم ططط  دي شررردم ومفتم :  توهم ا

 اعتماد به-اعتماد به نفسررت باچس ططط ابروهاشررو برام باچ انداخت ومفت : 
سنه ! لبخند کجي زدم ومفتم :  سان یه ح  اره ولي نه دیگه کاشبش-نفس توي ان

خوب پسرررو -!!!!! تا رفت  وابمو بده علي لبخند به لب نزدیك شررد وفت : 
شو شلوارو ن شبخت  ي کار کردید ؟ راچین کتو  ینو ا-ن داد ومفت : دختره خو

-بیار علي  ان طط علي سررر تكون داد ودر حالي که شررماره مي مرفت مفت : 
-بهترین انتخابو کردید ططط اروم  وري که فق  خودمو راچین بشررنویم مفتم : 

جب  ندید وعلي متع ماسرررت من ترشررره ؟! راچین خ گه  قالي می کدوم ب خه  ا
مان به نشررونه ي نه سررر  یزي شررده ؟ منو راچن هم ز-نگاهمون کرد ومفت : 

شلوار  لومون  شامرداي علي با کتو  تكون دادیم طططط بعد از ند دقیقه یكي از 
شاي بقیه  شرول تما شلوارو مرفت ورفت توي اتاق پرو منم م ستاد راچین کتو  ای
ستم درست  شتم نمي دون سمت اتاق پرو برم صداي راچین به  شدم با  سا  ي لبا

بود وواقعا بهش میومد خودمو زدم به اون مي بینم یا نه خیلي خوشررتیپ شررده 
ست طططط علي ریز ریز مي خندید وراچین با حرص مفت : -راه ومفتم :  اي بد نی

سردي زدم ومفتم : - شنوه طططط لبخند خون شنوه -خدا از دلت ب خدا نكنه ، امه ب
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که کال از افرینش تو پشیمون میشه ططط ! راچین دوباره خونسردیشو به دست اورد 
شه  ون با افرینش من همه ي دخترا بي -:  ومفت شیمون می اونو که مي دونم پ

 شمو قلب میشن وکار بقیه ي پسرا هم کساد میشه وبعد هم دوباره رفت توي 
ارزو بر -اتاق ودرو بست منم با صداي نسبتا بلندي از پشت دراتاق پرو مفتم : 

منظورت -:   وانان عیب نیسررت طططط راچین هم با تخسرري از توي اتاق مفت
با تعجب بهش  با این حرف راچین علي بلند بلند زد زیر خنده ومن  خودتي ؟ 

شما دوتا  قدر  البید درست مثل موشو مربه طططط  ه -نگاه کردم که مفت : 
 وري مي تونید باهم زندمي کنید ؟  هره ي ناراحت به خودم مرفتم ومفتم : 

بامو تهدید - با به زور مرفت  به مربه نمي دوني که منو  کرد ططط ومرنه منو  ه 
هه ططط این تو بودي - ماعت ؟! همون موقع راچین از اتاق پر در اومد ومفت : 

عمرا -که به دستو پام افتادي بگیرمت موش کو ولو ططط اداشو در اوردم ومفتم : 
 را عزیزم  را طططط بعد از کلي کلكل راچین پول کت وشررلوارو حسرراب -طططط 

افظي با علي در حالي که لبخند روي لب دوتامون بود از کرد وبعد از خداح
مرازه اومدیم بیرون هنوز  ند قدم بیشررتر نرفته بودیم که موشرریم زن  خورد با 
بدختي از ته کیفم درش اوردم با دیدن شررماره ي روي موشرریم قلبم اومد توي 
 دهنم سررر  ام ایسررتادم راچین با تعجب بهم نگاه مي کرد ، اب دهنمو به زور

- الو ؟-قورت دادم ودکمه ي وصلو زدم موشي رو به موشم  سبوندم ومفتم : 
صداي فریاد امید لرزه به تنم انداخت وتمام موهاي بدنم  افتااااااااااااااااااا بببب 

صداي خفه اي مفتم :  شدبا  شد : -سیخ  صداي فریاد امید بلند تر  - انم ؟ 
داي من نكنه فهمیده ؟ عرق  راااا افتاب ؟؟؟  راااا ؟؟؟  ي  را؟؟ واي خ

سینم مي کوبید  سه ي  سرد همه ي تنمو پوشونده بود وقلبم تاچپ تاچپ به قف
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ااا این بود خودم مي تونما- ي  را ؟؟؟ امید با داد مفت : -با تته پته مفتم : 
؟؟؟؟ امید نیا من هسررتم ططط؟؟؟ واقعا قلبم داشررت میومد توي حلقم برر 

شده ؟  را اینجوري مي کني اخه ؟ امید  ان  -کردم ومفتم :  شده -ي   ي 
؟ حاچ داري مي مي  ي شررده ؟ افتاب  را از خونه زدي بیرون ؟ خودت مي 
دوني که من از این کارا بیزارم ؟ خیالم راحت شررد ولي هنوز برر داشررتم کم 

منم بیزارم ططط امید -پیش میومد که امید باهام دعوا کنه با صررداي خفه مفتم : 
پس  را اینكارو کردي ؟ نگاهم به  هره ي کنجكاو راچین -ه بود : ارومتر شررد

 ون نمي خواسررتم از دسررتت بدم ططط همه ي راه هارو -خشررك شررد ومفتم : 
 ون اینده مون بسررته به - را نذاشررتي برمردم ؟ -امتحان کردم ولي نشررد ططط 

م دافتابم ططط هنوز دیر طططط وسرر  حرفش پری-همینه طططط امید ملتمس مفت : 
فه -ومفتم :  ید کال مه  یز تموم شرررده ططط ام ید طط فعال ه خواهش مي کنم ام
شي ها ططط -مفت :  شه هر  ي تو بگي طط ولي افتاب مواظب خودت با شه با با

شه طط توهم همین طور ططط - شتي بهم زن  -با ستم نگرانم نباش طط کاري دا ه
خدافظ ططط -خدافظط  نه عزیزم ططط-باشرره ططط باید برم کاري نداري ؟ -بزن ططط 

به راچین مفتم :  باره راه افتادم ططط راچینم -برهررمو قورت دادم ورو بریم ططط ودو
پشررت سرررم راه افتاد از این ویژمیش خوشررم اومد از قیافش معلوم بود داره از 
کنجكاوي میمیره ولي به روي خودش نیاورد طططط سوار ماشین شدیم که دوباره 

-الو ؟ -با حرص تماسررو وصررل کردم ومفتم : موشرریم زن  خورد کامي بود 
سالم ططط افتاب! همه  یزو به امید مفتم خیلي عصباني شد مفتم بهت بگم یه 

شي ططط  شوکه ن سالااام ططط کامي فكر نمي کني یه کم زودزن  -وقت زن  زد 
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شد طط من قنع مي کنم ممكنه -زدي ؟  صباني  نه افتاب نمي دوني که  قدر ع
نمي خواد زحمت بكشرري شررما ططط -ه ططط با حرص مفتم : اچن بهت زن  بزن

کامي  ان شررما - قدر زود ؟ -بله ططط -زن  زد ؟؟؟ -کامي با بهت مفت : 
زود زن  زدي ! امید ده دقیقه ي پیش زن  زد طططط کامي مسخره خندید ومفت: 

باره خندید ومفت : -واقعا ططط - کجایي حاچ ؟ نگاهي به راچین که -بله ططط دو
ط با راچین اومدیم بیرون براي خرید طط-فكر رانندمي مي کرد انداختم ومفتم : مت
سم ططط وبعد در حالي که از - سون طط منم برم به کارام بر سالم بر شه ،  اهان با

ببخش که زود بهت خبر دادم ططط اداشررو در اوردم -خنده ریسرره میرفت مفت : 
خدافظ ططط یعنیا من باید - نمكدون ططط خدافظ طط باز خندید ومفت :-ومفتم : 

مواظب باشم یه وقت این دوستاي نابره ام رو ندزدن یكي از یكي خوشحال تر 
به راچین کردم ومفتم :  باره -! کالفه بودم ، رو کامي سررالم رسرروندططط راچین دو

سالمت باشه ططط - دي شده بود در حالي که رو به رو رونگاه مي کرد مفت : 
با کجا دیگه باید بریم ؟ حوصررله ي این -ره مفت : بعد از مكث کوتاهي دو

شتم براي همین کالفه مفتم :  صال ندا سته ام ططط لنفا بریم خونه -یكي رو ا خ
ططط سررري تكون داد وتوي اولین دور برمردون پیچید طط منو راچین با غیر ومثل 
شمن خوني بهم زل زدیم ولي  یزي نگفتیم وبچه ها دوباره بحث قبلي  دوتا د

ش کشیدن نیم ساعت توي اتاق داشتیم بحث مي کردیم که  ي کار کنیم رو پی
قرار بر این شد که من  واب بله رو بدم بعد راچین هم وقتي میره خونه روي مخ 
مامان و باباش کار کنه عروسي رو زود تر راه بندازن طططط همراه راچین ودر حالي 

پا تا  پایین رفتیم  به هم  پ مي بسررتیم از پله ها  به سرررالن پذیرایيکه   مونو 
مذاشررتیم نیشررمونو الكي باز کردیم ولي  شررمامون براي هم خنو نشررون مي 
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کشید دوباره سر  اهامون نشستیم مامان راچین با لبخند به من نگاه کرد ومفت 
: 

 
  ي شد دخترم دهنمونو شیرین کنیم یانه ؟؟؟-
 

بابا نگاه کردم که دیدم بهم اخم کرد که یعني حواسررتو  مع کن ! منم در  به 
 حالي که الكي خودمو خجالت زده نشون میدادم مفتم :

 
 بله طططط-
 

مامان راچین به همراه رعنا بلند شرردن تا منو بب*و*سررن به ا بار بلند شرردم 
سید  شونیمو ب*و* سي کردم وبعد هم پدر راچین پدرانه پی شون روب*و* وباها

ستانه شوهررعنا به تبریك دو ه اي ، کوتاه ومودبان وارزوي خوشبختي برام کرد و
بسررنده کرد طططط وبعد هم به دسررتور مامان ظرف شرریریني رو مردوندم ودوباره 
شدن ومفتن براي  ساعتي خانوده ي کامروا بلند  ستم ططططبعد از  ش کنار مامان ن
عد از اونا  ها هم ب باهامون تماس مي میرن وبعد هم رفتن ططط بچه  مهربرون 

شون به نیكي م شب  مع مي کنم رفتن قبل از رفتن سایال رو ام فتم ، همه ي و
فق  امه زحمتي نیسررت فردا بیا ببر ططط اونم قبول کرد قبل از اینكه از پله ها برم 
باچ بابا صدام کرد به ا بار به سمتش برمشتم در حالي که پیپ مي کشید مفت 

: 
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سره - شینون اومدي پایین ططط خانواده ي خوبین پ کار خوبي کردي که از خر 

 هم بهتر از اونا ططط من منمئنم که خوشبخت میشي
 

به  هره ي خونسرد بابا نگاه کردم ودر حالي که با حرص لپمو از درون ماز مي 
شبختي میزنه ططط ؟ با  مرفتم فق  نگاهش کردم ططط بدبختم کرده حاچ دم از خو

 سرعت بر مشتم وبه سمت پله ها رفتم که صداي بابا متوقفم کرد :
 
 طط من منمئنم خیلي زود امیدو فراموش مي کني طططآفتاب ط-
 

بي تو ه به بابا از پله ها رفتم باچ سریع لباسمو در اوردم وبه  الباسي اویزون 
کردم و لباس توخونه ایمو پوشرریدم بعد هم صررورتمو با شرریر پاچ کن پاچ کردم 
ستم  شم دوختم من  نور مي تون وخودمو روي تخت پرت کردم وبه اطرفم  

ستم با مهر از  ش شدم از  ام مقابل میتارم ن اینا دل بكنم ؟؟؟ برر کردم بلند 
 روش دست کشیدم ومفتم :

 
شه من تو یكي رو نمي دم از پایه  داش کردم - شه ، بذار ب هر  ي مي خواد ب

 روي صندلیم نشستم میتارمو دست مرفتم وبا یاد امیدبرر کردمو خندیدم :
 

 ت باشم دا کردن منو از تو نذاشتن عاشق
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 فق  خواستن که بی عشقت دوباره سردو تنها شم
 

 عشقم بگیرم من توی دستام٬نذاشتن دستاتو
 

 نذاشتن نقشی از رویات بمونه توی فرداهام
 

 تورو دور کردن از  شمام تورو از یاد من بردن
 

 منی که بی تو میمردم٬منو از تو  دا کردن
 

 مذاشتن فاصله با ما بمونه تا  دا باشیم
 

 تورو از من مرفتن تا فق  تو قصه ها باشیم
 

 همه شبها بدون تو با رویای تو سر کردم
 

 تورو از من مرفتن باز دلم رو در به در کردن
 

 نذاشتن تا ابد با تو بمونم راحتو خوشبخت
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  دایی مارو پرپر کرد میون ما نشسته سخت
 

 تورو از من  دا کردن به تبعید یه  ای دور
 

 نیام دوباره خالیو بی نورتو رفتیو شده د
 

 تو رفتیو بدون تو شدم تنها تو این آوار
 

 باید باور کنم انگار٬آره مارو  دا کردن
 

 مي خوندمو مریه مي کردم طططط امیدم دیدي  دا کردن منو از تو ؟؟؟؟
 
بد بختي ويررجه زدن همه ي یادماریاي امیدو  مع کردم از توي اتاقم طططط  با

سیدم  شتم مي ب*و* ستم بر میدا شي قیمتي ومقدس بادود هر کدومو مثل یه 
وتوي  عبه میذاشتم ططط ساعت پن  صبب بود که سه تا کارتن بزرگ ویه  عبه 

زچیني سایل تویولون روي هم وکنار در اتاق مذاشته بودم کتاب خونم وبیشتر و
اتاقم حتي دسررتبند مورد عالقم همه وهمه توي  عبه ها بود اتاقم نسرربتا خالي 
شده بود به این فكر مي کردم که باید وسایل قبلي اتاقمو بیارم وبزارم سر  اش 
میتارمو هم برداشررتم وتوي کمدم قایم کردم که از  شررم بابا دور بمونه طططط 

سام افتاد دو تا صوص منو امید  نگاهم به البوم عك البوم عكس بزرگ یكیش مخ
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بود والبوم کودکیام که بازم امید توش بود ططط میون مریه خندم مرفت وزیر لب 
 زمزمه کردم :

 
شت کنم  ون تو توي همه ي دوره هاي - امیدم امه بخوام بازم نمي تونم فرامو

 زندمي من بودي وهستي وخواهي بود طططط
 

وم ها رو هم به  عبه ها ايافه کردم فق  میموند با لبخند اشكمو پاچ کردم والب
خود امید که بهش بگیم من از خونه ي بابا اینا در اومدم اونم که کار من نبود 
وکار کامي بود طططط انقدر خسته بودم که سرم نرسیده به بالشت خوابم برد ططط با 

 صداي زن  موبایلم از خواب بیدار شدم وبا صداي خواب الویي مفتم :
 

یه ماهو نیم مثل برقو باد مذشت وما همش مشرول خرید عروسي وکامل کردن 
 هیزیه بودیم البته بدونه راچین ،از بعد اون روزکه براي ازمایش وسفارش لباسا 
رفتیم شرراید دویا سرره بار دیگه راچینو دیدم اونم به خاطر دعوت خانواده ها بود 

 ي بیشتر به تارخ عروسي نمي دونم  را ولي اصال نمي خواستم ببینمش هر 
سم راچین عذاب و دان  شدم وبا هربار اوردن ا شدیم من بدتر مي  نزدیك مي 
مي مرفتم حتي براي انتخاب کارت عروسرري هم نرفتم ، ازیه طرف برام مهم 
ستم راچینو ببینم ، اونم یه  ورایي مثل من بود  نبود واز طرف دیگه هم نمي خوا

اسررفند بود روز عروسرري من ،  29دن هم ! فردا ططط دوتامون فراري بودیم از دی
روزي که بر خالف سراچي قبل بهش حس خاصري داشرتم یه حس عجیب یه 
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صور مي کردم  شني رو که ت سوند یه  یزي که اینده ي رو  یزي که منو مي تر
مبهم مي کرد ططط دلم بد ور هواي عمو حسررینو کرده بود بي تو ه به مامان که 

دم وبه طبقه ي پایین رفتم عمه فخري ومامان روي صرردام مي کرد لباس پوشرری
مبال ي توي هال نشسته بودن مهتابم توي اشپزخونه بود مامان با دیدنم مفت : 

سر تا پام - صدات مي کردم ؟ عمه فخري نگاهي به  کجابودي دختر این همه 
شالو کاله کردي !؟ دیروز -انداخت وبا لحن بدي مفت :  کجا عروس خانم ؟ 

روسي من اومده بود ططط مثل خودش با نگاهي پر از غرور بهش نگاه به خاطر ع
 وابارو قبال پس دادم عمه خانم ! مامان برام  شررم وابرو اومد -کردم ومفتم : 

-افتاااااب ططط بي تو ه به عمه فخري ودعواي مامان مفتم : -وبا تشررر مفت : 
ست کي برمردم ططط وبا  ساختمون مامان دارم میرم بیرون طط معلوم نی سرعت از 

خارو شرردم داشررتم سرروار ماشررین مي شرردم که صررداي مهتاب متوقفم کرد با 
سمتم دوید وبا نگراني مفت :  کجا مي ري ؟ با غم نگاهش کردم -سرعت به 

-دلم مرفته ،مي خوام برم پیش عمو حسین ططط مهتاب سریع مفت : -ومفتم : 
تنها باشررم ططط اونم غمگین نه خواهري ططط مي خوام -منم میام ططط تند مفتم : 

باشه هر  ور راحتي ططط مواظب خودت باش ططط سري به -نگاهم کرد ومفت : 
نشونه ي تفهیم تكون دادم وسوار ماشین شدم تك بوقي براي مهتاب زدم واز در 
حیاط بیرون اومدم ،حالم خیلي بد بود ططط اچن باید خوش حال مي بودم  ون 

یدم ولي هدفم مي رسرر به  گار فردا روز قتلم بود  داشررتم  حت بودم ان نارا
،پوزخندي روي لبم نشررسررت امه قرار بود واقعا ازدواو کنم  ي کار مي کردم 

خدایا !  ي مي شد فردا عروسي منو -؟؟؟ اهي کشیدم وبه خدا با مله مفتم : 
امید بود ططط من امیدمو مي خوام طططط !!! ماشررینمو  لوي خونه ي عمو حسررین 
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م از ماشین پیاده شدم وزن  درو فشار دادم صداي مهربون عمو پارچ کردم ،ارو
شك مي مفت :  سین بعد از  ند دقیقه توي ایفون پیچید که با  اب، بابا افت-ح

ته ططط الب-بله طط درو باز مي کنید ؟ -تویي ؟؟؟ سرررمو پایین انداختم ومفتم : 
سمت داخل هل د شد در اهنیو به  صداي تیكي باز  ادم ووارد وبعد در خونه با 

حیاط شرردم درو بسررتم واروم اروم به سررمت سرراختمون رفتم به سرراختمون که 
رسرریدم سرررمو باچ مرفتم عمو حسررین با همون  هره ي مهربون و شررماي 
غمگین به من زل زده بود نمي دونم  ي شد که یه دفعه با سرعت از پله ها باچ 

ازش کرد ومفت : رفتم وخودمو توي برل عمو انداختم عمو با محبت سرررمو نو
سررالم عمو  ون ططط خوش اومدي ططط ! شرررمنده از اغوش پر مهر عمو بیرون -

شرمنده ططط سالم طططط عمو خندید ودر حالي که دست منومرفته -اومدم ومفتم : 
شید مفت:  ساختمون مي ک شرمنده عمو  ان ططط  ه -بودو به داخل  شمنت  د

شرمنده تر  سرمو پایین انداختم ومفتم : عجب از این طرفا ؟؟؟ بیا تو ططط  شدم 
ببخشد در میر بودم ططط عمونفس عمیقي کشید که ناراحتیشو پنهان کنه ومفت -
عیب نداره ططط حاچ بشررین تا برم برات یه  اییه عمو حسرریني بیارم ططط در -: 

بل میشررسررتم مفتم :  که روي م ممنونم ططط عمو حسررین رفت توي -حالي 
شپزخونه وبعد از  ند دقیقه سیني  اي رو روي میز  ا شت ودر حالي که  بر م

از مامان وبابات  ه خبر ؟ خوبن ؟ وبعد رو به روم -مقابلم میذاشررت مفت : 
سرمو تكون دادم ومفتم :  ست  ش سین -ن سونن ططط عمو ح سالم میر بله خوبن 

افتاب  را انقدر مرفته اي ططط؟ دیگه نتونسررتم -بعد از مكث کوتاهي مفت : 
پاش خودم کنترل کنم ب پاش زانو زدم وسرررمو روي  ند شررردم ورفتم  لوي  ل
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شتم در حالي که مریه مي کردم مفتم :  سین دلتنگم طط دلتن  ططط -مذا عمو ح
دارم از دوریش مي میرم ططط عمو نمي خوام این ازدواو صرروري رو ،عمو من 
حتي این اکسرریژنو بي امید نمي خوام  ه برسرره به زندمي !طططط عمو مي خوام 

همه  یز طط مي خوام بگم براي امیدم طط من فق  براي امیدم ططط ! عمو  بزنم زیر
مي دونم دخترم ططط مي دونم ططط اروم باش طططط -حسین با صداي لرزون مفت : 

توهمیشه عزیز دل امید مي موني منمئن باش ططا مریه به عمو نگاه کردم ومفتم 
افتاب  ان ، تو این - بهم بریزم عروسي رو ؟؟؟ عمو سرمو ناز کرد ومفت :-: 

کارو نمي کني  ون به خاطر خودت ، غرور اون پسرررو خورد مي کني ،ابروي 
باباتو مي بري وهمین طور خانواده ي اونو طططط از اول تصررمیمتون اشررتباه بود 

ست ططط باید تا تهش بري بابدبختي مفتم :  شتي نی پس -ولي اچن دیگه راه بر م
زندمي طط -ن به نقنه اي خیره شد ومفت : من  ي ؟  ي کار کنم ؟ عمو حسی

همون کاري که از اول قرار بود بكني ططط لبخند محوي روي لب عمو نشررسررت 
به من نگاه کرد ومفت :  یاي غم بود  افتاب  ان تو مو -ولي هنوز نگاهش در

مي بینیو من پیچش مو ططط زندمي کن دخترم که با هر قدم ما قسررمت ترییر مي 
شته شت نو سرنو شه ططط کاریش  کنه و شته می شت توهم داره نو سرنو شه طططط  می

نمیشرره کرد ططط انتخاب خودت بوده ططط سرررموبا ناراحتي پایین انداختم عمو با 
سید ومفت :  شبخت -محبت موهامو ب*و* ستي خو دعا مي کنم هر ا که ه

باشي ططط این حقته به شرطي که خودتم به خواي ططط با حالت منگي به عمو زل 
که  که پیش عمو بودم زدم  عت  ند ا عد از   ند زد طططط ب به روم لبخ باره  دو

شب بود که رسیدم خونه بابا با  ساعت نه  خداحافظي کردم وبه خونه بر مشتم 
کجا بودي تا این وقت شررب ؟ با دلخوري -عصرربانیت  لومو مرفت ومفت : 
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شتم از این اخرین روز لذت ببرم ؟؟؟ از ا-بهش نگاه کردم ومفتم :  ن یحق ندا
به بعد به خواسررت شررما زندمي مي کنم نمي تونید این یه روزو به من ببینید ؟ 

-خودت انتخاب کردي ! با حرص مفتم : -بابا ناراحت شررد وبا اخم مفت : 
اره ولي بین دوراهي که شررما  لوم مذاشررتي مجبور شرردم بدو از بدتر انتخاب 

بدون تو ه به بقیه به اتاقم رفتم هر کدوم  از لباسرررامو یه  ا پرت کنم طططط ! و
یه سررئوال  بد ططط  بد بود خیلي  حالم  نداختم طططط  خت ا کردم وخودمو روي ت
داشت توي شهنم رژه مي رفت "مگه من اچن نباید خوش حال باشم ؟ پس  م 
شدم وکیفمو از روي  صداي زن  مبایلم از روي تخت بلند  شده بود ؟"ططط با 

در اوردم با دیدن شررماره ي امیدم  زمین بر داشررتم موشرریمو از  یب کنار کیفم
؟  الو-دلم فشرده شد همونجا روي زمین نشستم وتماسو وصل کردم ومفتم : 

سررالم افتابم ططط خوبي ؟ -صررداي خفه ولرزون امید  ن  به دلم انداخت : 
سررالم طططط ممنونم تو خوبي ؟ لرزش صررداي امید بیشررتر شررد -اروم مفتم : 

  را ؟ یزي شررده ؟-تم ! با نگراني مفتم : نه ططط افتاب ! خوب نیسرر-ومفت: 
نمي دونم حالم بده افتاب نگرانم طط مي ترسررم طط همه ي -امید به مریه افتاد : 

و ودم از ترس از دست دادنت فریاد مي کشه طططط افتابم اونجا اتفاقي افتاده که 
 امن بي خبرم ؟  ان امید بگو ؟ دارم میمیرم ططط موهاي تنم سیخ شد ، این حرف

یعني  ي ؟ خداااا  را ؟  را امید باید از اون سررر دنیا مریه کنه براي اتفاقاتي 
صله ؟ منم مریه م  شمش میوفته ؟؟؟  را انقدر فا سر دنیا وبه دور از   که این 

نه امیدم اینجا همه  یز خوبه ططط خوبه خوب ططط به -مرفت وبا هق هق مفتم : 
و پس ت-ویي استاد شده بودم طططط خودم فحش میدادم این  ند وقت تو دروغ م
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-به خاطر مریه ي تو ططط - را مریه مي کني ؟ خنده ي تلخي کردم ومفتم : 
قربون اون دل مهربونت بشررم که ناراحتش کردم ططط ولي افتاب واقعا نمي دونم 

ندیدم ومفتم :  که اشرررك مي ریختم تلخ خ حالي  قدر نگرانم ططط در  - را ان
ه  یز امنو امانه ططط وتو دلم مفتم :به  ز دل عاشق منو نگران نباش ططط اینجا هم
منمئنه منمئن ططط ولي عزیزم نا منمئن -منمئن ططط -تو ططط امید اروم مفت : 

افتاب دلم براي برل کردنت -ططط اینجا هیچي خوب نیسرررت ططط کاش بودي ! 
براي اون  شررماي مشرركي تخسررت تنگه ططط لحظه شررماري مي کنم که این 

منم همین طور ططط دیگه نمي تونستم ادامه - ه زود تر تموم بشه ططط دوسال هر
امید ان ببخش یه کاري برام پیش اومده باید برم ططط -بدم براي همین مفتم : 

حتما توهم همین طور دیگه خودتو -باشرره عزیزم ططط مراقب خودت باش ططط -
طط ! امید خندید بي خود ناراحت نكن طط من خوبم ، بهتر از هر وقت دیگه اي طط

فت :  کارت برس طط -وم به  عاشررق من نمیره ططط برو  فا تو موش دل  این حر
خدافظ ططط تلفنو قنع کردم ومریم شررردت مرفت متكامو از روي -خدافظ ططط 

تختم کشرریدم وبا حرص بهش میزدم وبه زمینو زمان فحش میدادم ،به کي مي 
ید مي با به کي  به کي مي مف مفتم نمي خوام این زندمي لعنتیو ؟  تم مفتم ؟ 

سرسره بازي  صورتم  شكام روي  شدن؟؟؟ا شقیه ومجازاتم ز رکش   رمم عا
شه مهربون امیدو مي  شماي همی سختي باچ میومد دلم   سم به  مي کردن نف
خواسررت دلم مرماي نگاه امیدو مي خواسررت ،دلم اغوش منمئن امیدو مي 

شدم با پ ستمو به لبه ي تخت مرفتم وبلند  ست ططط د سمخوا ت اي لرزون به 
تارمو در  باز کردم و لوش زانو زدم دسررتمو  لو بردم ومی کمدم رفتم درشررو 
اوردم لمسش کردم نازش کردم واشك ریختم ططط دستم نا خوداماه روي سیماي 
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میتار لرزید بي خیال بابا وپنهان کاري شردم وسررعت حرکت دسرتامو بیشرتر 
صداي لرزون ومرفته اي خوندم براي ق لب خودم خوندم براي امیدم : کردم وبا 

 ي تو  شاته که تورو انقدر عزیز مي کنه این فاصله داره منو بي تو مریر مي 
که  مه ولي نترس، من  تار توام رفتن ه گات نمي کنم یعني مرف كه ن نه این ک
طرفدار توام هر ي سرم شلوغ شد، رو قلب من اثر نداشت بدون تو دنیاي من 

یشرره حدس زد با این غرور لعنتي هیچ وقت انگار تماشررامر نداشررت منو نم
نخواسررتم ببینیم تو لحظه ي ناراحتي "اهن  طرفدارازشررامهرعقیلي" دسررتمو 
روي سیماي میتار نگه داشتم ونفس عمیقي کشیدم اشكامو پاچ کردم ونگاهمو 

قول مي دوم تا اخرش مال تو بمونم طططط بعد -به حلقه ي امید دوختم ومفتم : 
کرختي از  ام بلند شدم وبه طرف دستشویي رفتم ططط توي اینه از  ند دقیقه با 

سردو باز کردم  شیر اب  شده بود  شمام پف کرده وقرمز  به خودم نگاه کردم  
مشتمو پر از اب کردم وبه صورتم پاشیدم اب سرد سرد بود  ند دفعه باز تكرار 

شیدم ه سخي نفس ک ستمو به دیوار مرفتم وبه  سم باچ نمیومد د دلم  مکردم نف
مي خواست ساعتا نگذره وبه فردا نرسم هم مي خواستم ساعتا زود بگذره وتا 
شده بود  شه ،این  ند وقت زندمیم پر شده با شم باز مي کنم همه  یز تموم   
از دوراهي دیگه خوب و بدو نمي تونسررتم ازهم تشررخیص بدم طططط با تكوناي 

با حرص مفتم :  یاد ططط مامان با ولم کن ! خوابم م-دسررتي  ابه  ا شررردم و
شید ومفت :  سرم ک شو به  ست شنگم ططط -مهربوني د شو ق افتابي دخترم ططط پا

راچین پایین منتظره ططط اخه عروسم انقدر خوابالووو ؟؟؟ نفسم توي سینه حبس 
سو به فحش  شار دادم وتوي دلم این روز نح شممو با حرص روي هم ف شد  
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رین روز زندمیت کیه ؟ با تمام کشرریدم امه یه روز بهم مي مفتن نفرین شررده ت
طططط با کمك مامان از  ام بلند شرردم 90اسررفند سررال 29و ودم فریاد میزدم 

شمام انداخت ودر حالي که نچ نچ مي کرد مفت :  سعي -مامان نگاهي به  
کن  لو عمه فخري خوش اخالق باشي نمي خوام پشت سرت حرف درست 

باشه تكون دادم وپریدم توي کنن خودت که مي شناسیش ؟ سرمو به نشونه ي 
حموم یه دوش سریع مرفتم واومدم بیرون لباسامو پوشیدم ووسایلمو برداشتمو 
رفتم پایین راچین وعمه فخري روي مبال نشررسررته بودن از حالت راچین خندم 
مرفت منمئن بودم امه دسررتش بود عمه فخري رو خفه مي کرد ، نفس عمیقي 

یین رفتم از اچن نقش بازي کردنامون هم کشرریدم وپله هاي باقي مونده رو پا
ین سالم ططط راچ-شروع میشد ططط لبخند الكي زدم وبا صداي مثال شادي مفتم : 

ست  شد وبا لبخند پهني  وابمو داد منمئنم مي خواد از د شحال  بادیدنم خو
به -فخر فروشرري هاي عمه فخري فرار کنه ططط عمه لبخند کجي زد ومفت : 

ما شما رو دیدیم طط راستي دیشب  ت بود که مریه مي  افتاب خانم  ه عجب
کردي نكنه یاد اون پسررره ي احمق افتاده بودي ؟ رن  مامان پرید وبا ناراحتي 

فخري خانم طط مي دونسررتم مامان فكر مي کنه راچین نمي دونه واچن -مفت : 
داره حرص مي خوره براي يرررایع کردن عمه فخري به سررمت راچین رفتم که 

مامان راچین همه  یزو مي دونه ططط حاچ حتي - دي شررده بود ومفتم :  دوباره
-راچینم با تعجب به من نگاه مي کرد دسررتمو دور بازوش حلقه کردم ومفتم : 

مامان راچین انقدر برام عزیزه که نمي خواستم از اول، زندمیمون بر پایه ي دروغ 
د مامان ساده ي منم باور باشه طط راچین یه نیشخند به  هره ي بهت زده ي عمه ز

کرد ولبخند مهربوني بهم زد، هواي خونه برام خفقان اور بود رو کردم به راچین 
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ستانه اي بهم زد ومفت : -ومفتم :  عزیزم بریم ؟ دیر میشه ها ؟ راچین لبخند دو
سري از - سر سرمو تكون دادم وراچین بایه خداحافظي  شین منتظرتم ططط  تو ما

و ه به عمه دسررت مامانو مرفتموبردم توي اشررپزخونه خونه رفت بیرون بي ت
عمو حسررین حق داشررته که نیاد این پتیاره رو بگیره ططط مامان با تشررر -ومفتم : 
 افتاب-افتاب ططط منم سرراکت شرردم بعد خودش با مهربوني مفت : -مفت : 

شه از خر  صال باورم نمی شي ططط ا شه که توهمه  یزو به راچین مفته با باورم نمی
-ون پایین اومدي، افرین دخترم با ناراحتي به لبخندش نگاه کردم ومفتم : شین

ستید ططط پس باید خودمو باهاش وقف بدم ططط مامان تا  شما خوا این زندمیه که 
ا  یزي لنف-خواست  یزي بگه دستمو به نشونه ي سكوت باچ اوردم ومفتم : 

 برداره وببره ططط ! ماماننگید ططط فق  به مهتاب بگید امانتي منو از توي کمدم 
فت :  جب م که از اشررپزخونه -تع تارم بود ! درحالي  مانتي ؟؟؟ منظورم می ا

مدم مفتم :  مه -بیرون میو كه از ع نه این بدو خدا فظ ططط  نه ،  خودش مي دو
خدافظي کنم از خونه زدم بیرون ططط راچین کنار ماشررین ایسررتاده بود وسررایلو از 

ستم مرفت ومن مفت :  شدم خواهش م-د ست که معنل  صال مهم نی ي کنم ا
طططط ! خنده ام مرفته بود ولي سررعي کردم مررور باشررم براي همین بدونه هیچ 
حرفي سوار ماشین شدم داشتم کمر بندمو مي بستم که راچینم سوار ماشین شد 

اسررمو لب-وبعد از بسررتن کمر بندش راه افتاد توي مسرریر بودیم که پرسرریدم : 
و رو نه، ت-دودیشوروي  شمش  ابه  ا کرد ومفت :  مرفتي ؟؟؟ راچین عینك

ارکسررتر  ي ؟ کامي مي -بذارم میرم مي میرم طططط سرررمو تكون دادم ومفتم : 
شد !  سل  ست بیاد براي -مفت قبلیا کن شون نمي تون اره ططط یكي از خواننده ها
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باره نگران به راچین نگاه کردم ومفتم - : همین به یه مروه دیگه مفتم بیاد ططط دو
نگران نباش همه  یز خیلي -اسررترس دارم ططط ! لبخند کو یكي زد ومفت : 

زود میگذره ططط نفس عمیقي کشیدم سرمو به شیشه ي ماشین تكیه دادم ومفتم 
با اینكه مي دونم این ازدواو صوریه ولي هر کاري مي کنم اروم نمیشم طططط -: 

 طط هي  راغ میزنه تو روزاه خوب بیا برو دیگه ط-راچین یه دفعه عصرربي مفت : 
که  باري  ند  گاه کردم توي این   به  هره ي درهمش ن جب  با تع روشررن ططط 
باهاش بیرون رفتم این اولین باري بود که براي رانندمي دادو بیداد مي کرد ادم 
با ادبي نبود ولي توي این  ند دفعه به این پي بردم که به حقو الناس  صرربور و

ستم اون بود خیلي معتقده برعكس من که  سلم خودم مي دون همه  یزو حق م
مه هواي خودمو  بازار ا یاي دزد كه توي این دن یه داشررتم اونم این یه نظر ! من 
نداشته باشم باد کالمو میبره ططط  لوي ارایشگاه ایستاد وبا اخماي توهم مفت 

تا دوساعت دیگه لباستو میارم برات ططط باشه اي مفتم واز ماشین پیاده شدم -: 
ستم داد بدونه او صندق عقب در اورد وبه د سایلمو از  شد وو سریع پیاده  نم 

تشرركر وخداحافظي به طرف ارایشررگاه رفتم زنگو فشررار دادم قرار بود طرفاي 
ظهر مهتاب وملنارم بیان اینجا ططط نیكي وغزل هم یه ارایشگاه دیگه وقت مرفته 

 ین درست دوساعت بعدبودن ططط در ارایشگاه باز شد ومن سریع رفتم تو ططط راچ
لباسررمو اورد، ارایشررگر ارایش چیتي برام کرد، که دختراهم با ناهار من اومدن 
بعد از کلي تعریف از ارایشم وسناي ناهار خوردن بودم که ارایشگردستور داد 
تا لباسو بپوشم واون موهامو برام بپیچه لباسمو با کمك شامرد اریشگر پوشیدم 

  وایسررتاده بود کفشرراي پاشررنه بلند وسررفیدمو که واقعا توي تنم خویلي قشررن
روش یه نوار مشكي مثل کمربند لباسم بود رو پا کردم ، لباسم یه دونه دستكش 
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تورمشرركي تا روي مچ دسررتم داشررت که انگشررتام ازش بیرون بود وباید توي 
دست  پم مي کردم ودست راستم دستكش نداشت لباسمو پوشیدم وبه اتاق 

 لباس-رایشررگر با دیدن لباسررم لبخند زد ومفت : مخصرروص عروس رفتم ا
قشررنگي داري ططط تشرركر کردم واونم مشرررول به کار شررد دختر دیگه اي هم 
سفید طراحي  شكي که روش با  شروع به چچ زدن کرد چچ م ستمو مرفت و د
شده بود طبعد از  ند ساعت که رو موهام کار کرد با لبخند ژکوندي ازم فاصله 

شد مبارچ باشه ططط منم لبخندي مثل خودش زدم وتشكر  تموم-مرفت ومفت : 
کردم که ارایشررگر رفت بیرون خودمو توي ایینه دید زدم موهامو باچي سرررم 
 مع کرده بود یه تیكه از پایین موهام که بافت افریقایي بود رها بود پشت سرم 
، وموهاي  لومو هم ک  ریخته بود توي صررورتم روهم رفته خوب بود پري 

یي یا فرشته ي اسموني نبودم ولي خوب ، خوب بودم وصد البته از همه ي دریا
-عروسررا زیبا تر !!!!! بعد از  ند دقیقه ارایشررگر دوباره اومد توي اتاق ومفت : 
سري تكون دادم ومفتم :  شتن ببیننت بگم بیان تو ؟؟؟  شونو ک ستات خود -دو

ار ته بود که مهتاب وملنممنون میشم ططط ارایشگر هنوز پاشو از اتاق بیرون نذاش
شدن مهتاب با  شك  شون خ شون با دیدن من تو  ا پریدن توي اتاق هر دوتا 

مگه داري میري ختم که مشكي پوشیدي ؟ این دیگه  ه لباسیه -بهت مفت : 
ست خیلي-ططط؟ بر عكس مهتاب ملنار بود که با هیجان مفت :   واي افتاب لبا

اي به  -شون نگاه کردم ومفتم : قشنگه طط با حرص به صورت هاي ارایش شد
اینكه ببینید موهام وارایشم خوب شده به لباسم میر دادید ؟؟؟ ملنار با هیجان 

سمتم اومد ومفت :  شتي ! حاچ یه  رخ بزن طططط از -به  تو هر کاري کني باز ز
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حیف که مي ترسررم موهات خراب بشرره ومرنه حسررابتو -چي دندونام مفتم : 
بي تو ه به حرف من مشرول برسي لباسم شد مهتاب  لو میرسیدم طططط ملنار 

قه اره ،سلی-راچین دیده  ي انتخاب کردي ؟؟؟ خونسرد مفتم : -اومد ومفت : 
خدارو شرركر  فتتون مثل هم از -ي هردومونه طططط ملنار زد زیر خنده ومفت : 

ستم که مهتاب با خن شه ططط به ملنار  پ ب ه دنژاد خرید ططط بهم میاید مبارچ با
فكر کن عمه فخري لباسررتو ببینه همونجا سرركته مي کنه طططط منم -مفت : 

ااااا افتاب پرونشیااااا-خندیدم که ملنار  دي شد وبا محبت برلم کرد ومفت : 
طططط ولي خیلي خوشررگل شررردي طططط بین خودمون بمونه تو از مهتاب خیلي 

شید منم در حالي که مي  شگل تري ططط مهتاب با حرص  یب ک خندیدم با خو
مي دونم طططط از توهم خیلي خوشگلترم دماغ عملي من ! ملنار -پرویي مفتم : 

پرو نشو دیگه ططط هر  ي باشي به پاي زیبایي افسانه -محكم پشتم زد ومفت : 
شو در اوردم وبعد از ملنار مهتابو برلم کردم همین که  سي ططط ادا اي من نمي ر

شگر عروس خانم اقاي داماد -ا اومد ومفت : از برل هم در اومدیم یكي از ارای
تشررریف اوردن ططط ملنار ومهتاب منو به بیرونه اتاق هل دادن  لو رفتم که مهتا 
سرریع رفت درو باز کرد قشرن  روبه روي در بود راچین سررشرو که باچ مرفت 
 شماش توي شماي من قفل شد واخم سریعي روي پیشونیش نشست ،حتما 

شم خوشش نیومده  سرت از ارای شده بود با ح ست ط خیلي خوشتیپ  ، مهم نی
اهي کشیدم وتوي دلم مفتم : ي میشد اچن امید  لوي در منتظرم بود ؟؟؟ با 
صررداي دسررتو هلهله به خودم اومدم راچین حاچ  لوم ایسررتاده بود وفیلم بردار 
هم پشت سرش همه با لبخند نگاهمون مي کردن مهتاب وملنار که داشتن خر 

ر کي نمي دونسرت اینا که مي دونسرتن همه  یز صروریه !!! با شوق مي شرد ه
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شدم  سردم به خودم اومدم وبه راچین خیره  ستاي راچین روي بازو هاي  مرماي د
که سرشو خم کرد طرف سرم با اینكه کفشم پاشنه دار بود ولي بازبه زورقدم تا 
 مردنش میرسررید دسررته مل رز سررفیدمو به طرفم مرفت اروم از دسررتش مرفتم

صل کردن بدنم -ومفتم :  شونیم انگار بهم برق و ممنونم ططط با تماس لبش با پی
لرزه شرره نامحسرروسرري کرد که از  شررم راچین دور نموند اخمش بیشررتر شررد 

اقاي داماد اخمتونو باز کنید ططط راچین -وپشررتشررو به من کرد فیلم بردار مفت : 
ابو شررنل افت-مفت : وقت زیادي نداریم وبعد رو کرد به ملنار و- دي مفت : 

-بیار ططط ملنار می  به من نگاه کرد منم نگاه متعجبمو به راچین دوختم ومفتم : 
یعني  ي شنل نداشت -لباسم شنل نداشت ططط حاچ راچین تعجب کرده بود : 

خوب نداشررت دیگه طططط راچین بهم اخم کرد که ارایشررگر خونسرررد -ططط؟؟؟ 
ز خارو سررفارش میدن هیچ کدوم شررنل اقاي داماد لباسررایي رو که ا-مفت : 

نداره ،بیشتریا که شنل نمیندازن بعهیاهم که میندازن خودشون  دا مي میرن 
ده حاچ که  یزي نش-طططط راچین شقیقه هاشو فشار داد ملنار با مالیمت مفت : 

، یه راست سوار ماشین میشیم ،عروسیم که قاطیه پس نباید برات مهم باشه ططط 
صبي مف شنان ططط ولي توي -ت : راچین ع سي همه ا ست ططط تو عرو اونا مهم نی

ست بهش بگم اخه تورو  خیابون پراز نگاه هیزو دله اس ططط!  قدر دلم مي خوا
سننه ولي دیدم  لوي ارایشگروفیلم بردار زشته براي همین ساکت شدم ،راچین 

سر  وني بود ومفت :  شینو داد به فیلم بردار که پ شینو لنفا برو م-سویچ ما ا
بیار دم ارایشررگاه سررقفشررم ببند ططط پسررر سررري تكون داد ورفت وزنه به  اش 
شررروع به فیلم برداري کرد که  پ برید راسررت برید وططط به طبقه ي پایین که 
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سرعت به طرف  شونه هاي ل*خ*تم حلقه کرد وبا  شو دور  ست سیدیم راچین د ر
سریع کمكم کرد تا  شم  شین رفت درو برام باز کرد وخود شینما شینم توي ما  ب

شین دودي بود  شه هاي ما شی شكر  شینو اروم اروم حرکت میداد خدارو  طططط ما
وتوي ماشررین معلوم نبود هر کس از برل ما رد میشررد برامون بوق میزد  قدر 

یدم :  كارن !!!! از راچین پرسرر جا داریم میریم ؟ نفس عمیقي -مردم بی اچن ک
سررمون از اون  ا میریم باغ طططط به اچن میریم اتلیه براي عك-کشررید ومفت : 

نشونه ي تفهیم سرمو تكون دادم ،به اتلیه که رسیدیم راچین ماشینو پارچ کرد وبا 
هم پیاده شرردیم ووارد اتلیه شرردیم عكاس که دختر  وني بود اتاقي رو بهمون 

شررمابرید اونجا ماهم اچن میایم با کمك راچین وارد اتاق -نشررون داد ومفت : 
واي کي میشه این مراسم تموم بشه ؟! -رو مبل انداختم ومفتم :  شدیم خودمو

نكه همه ي میز وصررندلیاي -خسررتم طططط راچین با تمسررخر نگام کرد ومفت : 
عروسرري رو تنهایي بلند کردي و یدي براي همین خسررته اي ! دماغمو دسررته 

ایششششششششش ططط راچین زد زیر خنده -کردم وبا حالت  ندشي مفتم : 
تعجب بهش نگاه کردم مقابلم ایسررتاده بود دوتا دسررتاشررو کرده بود تو  ومن با

 یب شررلوارش ومي خندید با تاسررف براش سررري تكون دادم وتوي دلم مفتم 
: ون قابلي بود ،ولي حیف که زود دیونه شرررد ططط با باز شررردن در اتاق راچین 

با ل به در نگاه کرد عكاس وفیلم بردار  با لبخند   بخندخنده شررو  مع کرد و
شدن خانمه مفت :  شید که وقت نداریم ططط از روي مبل بلند -وارد زود اماده با

ستاي مختلف ططط زن نگاهي به من  ستادم ططط بعد از کلي ژ شدم وکنار راچین ای
فت :  ماد -کرد ومتفكر م قاي دا مادططط ا قاي دا به ا خانم پشررتتو بكن  عروس 

ش ست ستاتونو روي کمر عروس خانم بذارید راچین د شت روي کمر من د و مذا
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اقاي داماد نگفتم که اشرراره کن بهش برو -ططط که صررداي عكاس بلند شررد : 
سبید  شت بهم   ستاتو بذار دور کمرش راچین از پ سب به عروس خانم ود بچ

ستاش کمرمو مرفت ططط که دوباره عكاس نظریه داد :  سرتونو -وباد اقاي داماد 
سمت مردن عروس خانم خم کنید ططط عروس  ستتونو بكنید به  شماهم د خانم 

به دوربین نگاه کنید ط با حرص به راچین مفتم :  این -توي موهاي اقاي داماد و
سا چزمه ؟؟؟ راچین سي به تنها  یزي که اهمیت میده ،  -عك مامانم توي عرو

عكس عروس وداماده ططط با صررداي منتظر عكاس ما ژسررت مرفتیم نفس داغ 
دن وقلقلكم میشررد براي همین ناخوداماه راچین روي مردنم باعث مورمور شرر

واي عالي شد ططط حاچ  - شمام خمار شد ولبخند اومد روي لبم ططططط عكاس
ید همو مي  که دار ید  بد ماد ونشررون  قاي دا مت ا خانم بر مرد سرر عروس 

ماي مرد شرررده مفتیم :  با  شرر مان  ید ططط منو راچین هم ز -ب*و*سرر
نداره ططط این عكس براي البوم نه -نهههههههههههططط عكاس خونسرررد مفت : 

حتما باید باشرره ططط من با ترس به  هره ي بهت زده ي راچین نگاه کردم که بعد 
راستش ماخانواده هامون به این مساچل خیلي میر -از  ند لحظه سریع مفت : 

ها البوم  بل از عقد هم دیگرو بب*و*سرریم بعدش هم بچه  ید ق با که ن میدن 
سیمونو مي بینن یه  و شماي  هارتا عرو رایي بد اموزي داره طططط ! عكاس با  

شررده به راچین نگاه کرد منم بدتر از اون امه خانواده هامون میر بودن عروسرري 
قاطیمون کجا بود اون وقت؟؟؟؟ بچه هاي این دوره زمونه بگي "ف" تا فرحزاد 
شه ططط شون ن سر  پیاده میرن وبر مي مردن مثل ما نبودن که هیچي از این  یزا 

يایعي زدم ومفتم :  سریع لبخند  س-عكاس تا رفت حرف بزنه من  ت راچین را

http://www.roman4u.ir/


 213 من یآفتاب یشب ها

میگه ططط بعد نگاه به ساعت انداختم پن  ونیم بود ، روکردم به راچین وهول مفتم 
راچین  ان ططط ساعتو نگاه ، دیر شده بیا بریم ططط راچینم مثل من سریع مفت : -: 
سمت بیرون اتاق اره اره ططط خوب دم باغ مي بینمتون ططط - ستمو مرفت وبه  ود

شن حرکت کرد  شدیم تا ما شین  سوار ما سریع از اتلیه زدیم بیرون و شید ططط  ک
فت :  نده م با خ نده راچین  ماد از - فتمون زدیم زیر خ یده بودم عروس ودا د

دست مهمونا فرار مي کنن ولي ندیم از دست عكاس فرار کنن ططط!! حاچ خنده 
شده  ستي این حرفا رو-بود مفتم : م به لبخند تبدیل  ستثناییم طططط را از  ما کال ا

واچ خودمم نمي دونم ،تنها -کجات در اوردي زدي ؟؟؟ راچین خندید ومفت : 
 یزي بود که به شهنم رسید ططط فكر کنم به سالمت عقلمون شك کنن ططط نفس 

ططط  ماینا مهم نیسررت مهم اینه که فرار کردی-عمیقي کشرریدم وبا لبخند مفتم : 
من عاشق هیجانم طططط سرمو به نشونه ي تایید -راچین لبخند عمیقي زد ومفت : 

هیجانو دوست دارم به شرطي که ریسك ندارشته باشه ططط -تكون دادم ومفتم : 
نمي -اتفاقا این ریسكه که باعث هیجان میشه ططط شونمو باچ انداختم ومفتم: -

اچن -نكردم ططط خندید ومفت :  دونم ططط ولي من هیچ وقت تو زندمیم ریسررك
شت  سكه ططط حرفش برام خیلي ایهام دا ستي خودش بزرمترین ری ش که اینجا ن

این بازي اولین -ولي من  یزي رو که مي خواسررتم برداشرررت کردم ومفتم : 
-ریسكي بود که توي زندمیم کردم ططط حالت صورت راچین  دي شد ومفت : 

من همدسررتتم یا رقیبت ؟؟؟ منمئن پس به  شررم بازي بهش نگاه مي کني ؟ 
منمئنم که شررریكمي طط رقیب من باباس ططط ! زیر لب  یزي زمزمه -مفتم : 

کرد که نفهمیدم کنجكاوي هم براي فهمیدنش نكردم ططط به باغ که رسرریدیم 
همه توي باغ منتظرمون بود ،راچین ماشررینو پارچ کرد وسررریع پیاد شررد واومد 
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ا پیاده ي شدن من هلهله ها دوباره سر مرفته شد سمت من ودرو برام باز کرد ب
ماشین فیلم بردارم همون موقع رسید سریع پیاده شدن وشروع به فیلم برداري 
ودستور دادن کردن ططط منو راچین دست تو دست هم وبا لخند وارد سالن شدیم 
ططط ویه راست به سمت اتاق عقد رفتیم وسر اهاموننشستیم ، باورود عاقد همه 

سین خورد که با یه دنبا غم به من نگاه ساک شدن ومن تازه نگاهم به عمو ح ت 
مي کرد وقتي نگاه منو روي خودش دید لبخند غمگین زد وبرام سررر تكون داد 
لبخند از روي لبم رفت با یاد امید اشررك توي  شررمام  مع شررد سرررمو باچ 

سكو صداي عاقد که همه رو به  شكم پایین نریزه ططط با   ت دعوت ميمرفتم تا ا
کرد همه  ارو دوباره سكوت فرامرفت مامان با اشك قران رو دستم داد ومفت 

براي خوشبختیت دعا کن ططط ! عاقد شروع کرد به خواندن : بسم الله رحمان -: 
ند محوي روي لبش بود  که لبخ به راچین خورد  گاهم  نه ن رحیم طط از توي ایی

اصال بازیگر خوبي نبودم  بهش حسودي کردم ، خوب نقش بازي مي کرد ،من
این اولین باري بود که به نقص خودم اعتراف مي کردم قران رو باز کردم ولي نه 
سا که نیت مي کنن وچي قرانو باز مي کنن من فق  وفق  توي  مثل بقیه ي عرو
دلم یه خدا مفتم وسوري حمدو خوندم ططط دعام تموم شده بود ولي عاقد هنوز 

حرفایي که میزد سررر در نمیاوردم به همه نگاه مي داشررت مي خوند اصررال از 
یه نقنه اي خیره موند کامي وغزل وملنارکنار هم ایسررتاده  کردم که نگاهم رو
ستم ببینم  صله هم مي تون سترس مي بارید از اون فا شون ا سر تا پا بودن واز 
شه وکامي هي بهش نگاه مي کرد وحرص  شنو خاموش می موشي کامي هي رو

گاهم به موشي خودمم افتاد دست ملنار بودط قلبم به شدت مي مي خورد تازه ن
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سقلمه اي که مامان بهم زد به خودم اومدم عاقد دوباره تكرار کرد :  -کوبید با 
عروس خانم وکیلم ؟؟؟  شررمام  رخید طط بین کي ؟؟؟ نمي دونم طططط !!!!به 

بخند نگام همه نگاه کردم به اشكاي رون عمو حسین طططط امید اومد  لوم وبا ل
فت :  ند زدم ومفتم: -کرد وم نان لبخ با اطمی تابم منتظرم مي موني ؟؟؟  -اف

منمئن باش ططط من فق  وفق  براي توام طططط رفت و از این خونه مذشررت ططططط 
ست لبخندش  شك صدای قلب من ، در اومد و پرم  ست باز  شك باز دل دیوونه 

ابام باش من به مواظب خودت وب-عمیق شررد پیشررونیمو ب*و*سررید ومفت : 
ستي برام تكون داد  سر تكون دادم که اون د سي رو ندارم ططط منمئن  شما ک  ز 

شق مفت :  به امید دیدار ملم ططط ودرحالي که به من نگاه مي کرد عقب -وبا ع
عقب میرفت طططبذار رها شم ، از این شباییكه هر دقیقش ترس و سیاهی ، نروو 

مرد شرركسررتنه بشررین به پای حرف من ، این ، نروو تموم حرف یه رفتنه ، غرور 
آخرین غم منه امیدم مي خوام به پات بشینم پس مجبورم ططط نگاهم روي کامي 
که خودش برر کرده بود ولي داشرررت عمو رو اروم مي کرد ططط غزل  ند  مو
وملناربابرر وصررورتایي سرررخ بهم نگاه مي کردن ططط  ي مي شررد بهم مي 

ام در بزنم ببینی بااااااز ، منمو منمو میخوام ریختم این عروسرري رو ؟؟؟ میخو
بهت بگم ،  ا مذاشررتم دلمو دلموووو مهتاب توي اغوش نیكي يررجه میزد 
شك میریخت ططط امید ! بهم بریزم ؟؟؟ میخوام  سته بود وا شو ب شما ونیكي  
بدونن ططط  مه  بذااااااااار ه یه ت کنم فردامو  یا رو میخوام تنب سرررزنش کنم دن

مو به بابا نگاه کردم هم ناراحت بود هم نگران ططط  را این کارو غممو غممو غم
ست  شقم ططط وا شم دورت بگردم ، عزیزم ع کردي با منو امید ؟؟؟ بذار پروانه 
بترسررم از روزی که منو نداریوطططط با سررقلمه مامان بهش نگاه کردم اشرررك 
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شد  سرم اکو مي  صداي عاقد توي  -: میریخت وتو نگاهش التماس بود طططط 
وکیلم ؟؟؟؟ نگاه راچین نگران بود وزیر لب اسممو زمزمه مي کرد ططط هول بودم 
ططط  ي مي مفتم ؟؟؟ امییییید ! ببخش از  یزایی که من نداشتموتو عشق واسه 
تو کم مذاشررتم آخه لحظه های من ، پر غم بود، بودنم با تو خیلی کم بود قنره 

صداي  صورتم پس زدم وبا  شكمو اروم از روي  بله طططط نفس -لرزون مفتم : ا
ستو  یرو هلهله کردن ولي من  شروع به د شد وهمه  شده ي همه ازاد  حبس 
خفه بودم ططط دلم فریاد مي خواسرررت ططط  یب مي خواسرررت ططط  ه کردم من 
؟؟؟؟ کاشكی میشد دنیا مال من بود زمین و آسمون مال من بود و قدرت خدا 

 یییییییییییدم طططط امیدم ططط برمرد ططط برمردمال من بود ، که نری یو که نری و امی
طططط یا برمیگردی دسررتاتو میگیرم ، یا خدا میشررم و دنیاتو میگیرم یا انقدر در 
باره  له ي دو با صرررداي هله گه ای ببینم  با کس دی نه نمیتونم  هه ،  میزنم که

 هفهمیدم راچینم بله داد ططط نفسم باچ نمیومد کامي از مریه صورتش خیس بود ب
شك یه مرد ططط  ه  سخت بود دیدن ا سینو از اتاق بیرون برد ططط  ه  زور عمو ح
سین مهربونم ططط همه  یزتوي بهت وبي تو ه ي من  شوخ ،  ه عمو ح کامي 
تموم شرررد به خودم که اومدم منو راچین تنها توي اتاق عقد بودیم بي تو ه به 

شك ریختم ا شك ریختم بي تو ه به افتاب مررور ا سم براچین ا اچ نقدر که نف
نمیومد ، سخته خدا ططط خیلي سخته ططط راچین با ناراحتي  لوم ایستاد وتوي یه 
حرکت منو توي اغوشررش کشررید ططط نیاز داشررتم به یه اغوش مرم ططط به یه تكیه 
به  اي احسررراس پیروزي  گه برام غرورم مهم نبود ططط من  ماه محكم ططط دی

ساس یه ست مي کردم ططط اح شك ساس  مرده ططط راچین در حالي که موهامو  اح
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افتاب ططط متاسررفم ،باور کن تا توان دارم کمكت کنم که -نوازش میداد مفت : 
من -به خواسررتت برسرري طط قول مي دم ططط از اغوشررش اومدم بیرون ومفتم : 

یعني  ي ؟؟؟ صررداي در مانع -خیانت کارم ؟؟ متعجب نگاهم کرد ومفت : 
اغوش راچین در اومدم وراچین با لحن مالیمي  از  واب دادنم شرررد سررریع از

سرش کامي وارد اتاق -مفت :  شت  سین وپ شد وعمو ح بفرمایید ططط در باز 
شرردن بادیدن عمو پایین دامنمو باچ مرفتم وبه سررمتش دویدم درسررت مثل 
بچگیام ، عمو اغوشش رو برام باز کرد ومن دوباره همون افتاب کو ولوي عمو 

بردم ومثل بچگي شكایت کردم ططط ولي این بار شكایت  شدم وبه اغوشش پناه
شكایت بابارو کردم ططط !!! با هق هق مفتم :  سیني ططط -امیدمو نكردم ،  عمو ح

ید ي  بازي کرد طط د با سرررنوشررتم  یدي  یدي  ه بالیي سرررم اورد طط د د
خودخواهیش اینده ي منو تباه کرد ؟؟ امه امید منو نخواد  ي ؟؟ من  ي کار 

سینم میلرزید منو محكم کنم طط شونه هاي عمو ح ط؟؟؟ عمو من مي میرم طططط 
شار داد ومفت :  سي -به خودش ف اره عزیزم ططط اره طط یه روز فكر مي کردم عرو

شاد ترم  ون افتابم عروس قشن  منو پسرمه ولي امروز  تو که شد من از همه 
کامروا شررراد تر از قاي  جا ططط من غمگین تر از همم ططط و ا با  این مه بود ططط  ه

پامو به زمین کوبیدم ومفتم:  نه خیرم من عروس -اعتراض ازش  دا شررردم و
مثل بچگیت -شررمام ططط عمو در حالي که اشررك مي ریخت خندید ومفت : 

نه  مدي  لوم ومي مفتي من عروسررتم  فه ي تخس میو یا با برر وق شررردي 
یه طط شرررع نگار)دختر خاله ي امید ( ططط ولي عمو  ون این بازي نیسررت زندم

،خدا وپیرمرو قانون مي من تو عروس ایني ! وراچینو نشررون داد با بهت به عمو 
شو مرفت ومفت : -نگاه کردم ومفتم :  ست سمت راچین رفت ود عمو ططط عمو به 
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 ان عمو طط دسررت منو هم مرفت وتوي دسررت راچین مذاشررت ودر مقابل -
شماي بهت زده ي من به راچین نگاه کرد وخیلي  دي مف شبختش -ت :   خو

کن ططط فكر صرروري بودن ازدوا و از سرررت بیرون کن افتاب زنته طط مواظبش 
باش حتي امه خودشرم خواسرت ولش نكن ططط افتاب حقه تِوط ططط نه هیچ کس 
دیگه طط اچن که اینجا وایستادید یعني خدا خواسته شما مال هم باشید ططط وبعد 

یس طالیي رو تو دسررت من در مقابل  شررماي بهت زده ي من  عبه ي سرررو
خوشرربخت باشررید ططط وسررریع از اتاق زد بیرون ططط کامي -مذاشررت ومفت : 

شت ومفت :  ست از لودمي برندا ستاد ولي باز د به -ناراحت اومد  لومون ای
شم خودش  صد شید یه در شار نیارید عمو یه  یزي مفت منمئن با خودتون ف

ه از دسررت این افتاب نچسررب قبول نداره ططط با اینكه باید از خداش هم باشرر
ست منو ول کرد ومفت :  صباني د شده طططط راچین یه دفعه وع  کامي تو-راحب 
 شم ططط -این وس  کم حرف بزن ططط کامي هم بهت زده از رفتار راچین مفت : 

شو از  یبش در اورد وبا نگاه  صداي موشي کامي بهش نگاه کردم که موشی با 
زوقتي سررر سررفره ي عقد بودید خفم کرد از امیده ططط ا-ي روي شررماره مفت :

بس زن  زد یا زن  میزد به موشي تو یا موشي من اخر هم  وابشو دادم بیچاره 
هادم ططط یعني بگم  با پیشررن حالم از خودم بهم خورد  که  یه اي مي کرد  یه مر
داشررت مي مرد دروغ نگفتم حالش بد بود ومي مفت  را افتاب  واب نمیده 

به ؟ پس  ید ؟ حالش خو پاهام لرز کامي   را من انقدر نگرانم ططط از حرفاي 
صل کردم  ستم وموشي رو از کامي مرفتم وبا برر و ش صندلي کنار در ن روي 

کدوم موري -وبه موشررم  سرربوندم که صررداي داد امید توي موشرري پیچید : 
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شماها ؟؟  را افتابه من  واب نمي ده ؟ کامي اتفاقي افتاده ؟ به خدا  ستید  ه
 امید ططط-از سرررش کم بشرره خفت مي کنم با صررداي لرزوني مفتم :  یه تار مو

امید ساکت شد صداي راچین حواسمو از تلفن پرت کرد با عصبانیت در حالي 
برو برام اب بیار لنفا طط طط -که مره ي کرواتشررو شررول مي کرد به کامي مفت : 

صداي پر شار داد ططط با  ستاش مرفت وف شو بین د شقیق ست و ش  وروي مبل ن
خوبي افتابم ؟؟؟ کجا بودي ؟؟ -برر امید حواسم دوباره معنوف اون شد : 

لده ؟؟؟ اره ؟؟ پس  را من قلبم  مه تو کامي مي  یدادي ؟؟؟   را  واب نم
اینجوري مي زنه ؟؟؟ نمي مي من میمیرم از دلوا پسي ؟؟؟ برهمو به زحمت 

ط نگران نباش خدا نكنه ططط اره تولده یكي از بچه هاس طط-قورت دادم ومفتم : 
یدا مي کردم  لوي راچین قربون  بدي پ به ططط نمي دونم  راحس  همه  یز خو

ه ؟؟؟ کسي پیشت-صدقه ي امید برم امید مكث کوتاهي کرد وبا تردید پرسید : 
عذبي ؟؟؟ صررردامو یواش - ه طور ؟ -هول کردم ومفتم :  قدر م پس  را ان

بچه ها اینجان ططط -ونه ططط کردم تا بلكه از موش هاي تیز شررده ي راچین دور بم
نمي خوام برام دست بگیرن طط نگاهم به راچین موند که با فشار بیشتر سرشو بین 

میدونم ططط درد بدیه ططط از خنده ي -دسررتاش مرفته بود ، امید خندید ومفت : 
با لبخند کو یكي مفتم :  واقعا ططط همین موقع کامي -امید منم شرراد شرردم و

ب معدني کو یكي به سمت راچین رفت صداي امید توي وارد شد وبا شیشه ا
ببخش که مزاحمت شرردم این  ند وقت حالم خیلي بده -موشررم پر شررد : 

ند تلخي زدم ومفتم :  ظب خودت -مي دونم ططط -ونگرانم ططط لبخ تابم موا اف
منم همین طور طططط -باش ططط عاشررقتم ططط لبخند عمیقي روي لبم نشررسررت : 

راچین وکامي نگاه کردم مشرررول حرف زدن بودن صرردامو   انم ؟ به-امید ططط 
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نده ي -اروم کردم ومفتم :  ید خ تا اخر عمرم فق  براي توام ططط ام بدون 
منمئنم عشررقم ططط با این حرفش لرزه به تنم افتاد -سرررم*س*تي کرد ومفتم : 

سریع مفتم :  نه عزیز دلم ططط مواظب -امید ان من باید برم کاري نداري ؟ -و
توهم همین طور خدا فظ طططط بعد از قنع تلفن نفس -باش خدافظ ططط  خودت

عمیقي کشریدم با شرنیدن صرداي امید انرژي مرفتم نفس عمیقي کشریدم وبه 
سمت کامي وراچین رفتم موشي کامیو بهش دادم وتشكر کردم ططط راچین با خیافه 

زودتر بریم پایین ؟؟؟ اروم سرررمو تكون دادم که کامي -ي  دي بهم مفت : 
رفت بیرون ، نگاهي به کروات بهم ریخته ي راچین کردم  لوي راچین ایسررتادم 
با تعجب بهم نگاه ومن در مقابل  شررماي متعجب راچین دسرررت بردم  که 
وکروات ویقه ي کتشررو درسررت کردم لبخند محوي بهش زدم اونم در پاسررخ 

ست تو این بازیم -لبخند متعجبي زد که مفتم :  ست وهمد ه نه ، مگما دوتا دو
بهتر نیسررت بریم -؟؟؟ لبخند راچین محو شررد وبا  دت نگاهم کرد ومفت : 

؟؟؟ واااا تعادل نداره ها ططط یه لحظه مي خنده یه لحظه  دیه ططط ! سرررمو به 
شتن  سالن پیش بقیه که دا ست هم به  ست در د شه تكون دادم ود شونه ي با ن

وعكاس هم با دیدن ما خودشرونو با ر*ق*ص خفه مي کردن رفتیم ،فیلم بردار 
یادشررون افتاد که باز دسررتور دادنو شررروع کنن ططط تو طول عروسرري منو راچین 
باهمه ر*ق*صیدیم وشاید دوبار به ا بار فیلم بردار باهم ر*ق*صیدیم ططط بعد 
سمتي که هم من  شدیم ورفتیم خیابون مردي ق شین  سوار ما شام  از خوردن 

شتیم راچین به خا ستش دا شب بود وهوا تاریك بود وهم راچین دو طر اینكه نیمه 
سرمون راه افتادن هواي اخر  شت  شینا هم پ سقفو باز کرد وراه افتاد همه ي ما
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اسررفند سرررد بود ولرزبه بدنم انداخت ولي اونقدر زیاد نبود که نتونم هیجانمو 
ستاده  شو کم کرد و من همین طور ای سرعت ستادم وراچین  سر ام ای خالي کنم 

شین مي  سوژه ي خوبي میر اورده توي ما سم که  صیدم وفیلمبردارو عكا ر*ق*
بودن دیگه ا ازه ي نشررسررتن بهم نداردم طططط راچین ماشررینو به سررمت ولنجك 
هدایت مي کرد وفهمیدم خونش اونجاس اخه براي  یدن  هاز نرفته بودم ططط 
شدیم وبعد از بدرقه  شین پیاده  شت وما از ما شینو  لوي برو بلندي نگه دا ما

خانواده ها وارد ساختمون شدیم راچین سوچچ ماشینو به نگهبان داد تا ماشینو ي 
رو  16ببره پارکین  وبعد هر دومون وارد اسانسور شدیم راچین دکمه ي طبقه ي 

بودیم خانمي طبقه ي  16فشرررار داد بر مون بیسرررت طبقه بود وما طبقه ي 
ه دوواحد داشت راچین شانزده رو اعالم کرد وما از اساسور پیاده شدیم هر طبق

در یكي از واحدارو باز کرد وکنار ایسررتاد تا من اول برم تو وخودش پشررتم وارد 
شید بابا ایول خونه ایول باباي خودم با  سوت ک شن کرد مخم  شد و راغارو رو

خوب افتاب -این  هاز ططط راچین از کنارم مذشررت ووارد سررالن شررد ومفت : 
م نه ي مشررترکمون خوش او به خو نه خانم  به اس  250دي خو متر ودوخوا

اتاقاشم توي اون راهروهست ططط مي توني ببیني طططط بي تو ه به صحبتاي راچین 
سیله ي دوتا پله از هم  سر زدم هال وپذیرایي به و اول از همه به هال وپذیرایي 
 دا مي شد وپشت هال اشپزخونه ي اپن بود وبرل اشپزخونه هم یه راه رو بود 

شت ک شتي بود ،یعني اتاقا براي سه تا دردا سرویس بهدا ه حتما اتاق خوابا و
سئوال و وابمو نا خوداماه  شتن ؟؟؟  ه بد !  شتي ندا سرویس بهدا شون  خود

فت :  نده م باخ به زبون اورده بودم راچین  ند  تاق براي خودش -بل  را هر ا
سرویس بهداشتي داره این براي مهموناس طططط خودمم از کارم خندم مرفته بود 
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لي بي تو ه ازش مذشررتم نكته ي مثبت دیگه اي هم که داشررت این بود که و
کف سررراختمون پارکت بود وکثیفي روش معلوم نبود ودیگه چزم نبود هر روز 
دسررتمال دسررت بگیرم وتمیزش کنم  ون تیره بود طططط به سررمت راهرویي که 

شمم به پیانوي بزرگ وقهو ي رن  ه اتوش اتاق خوابابود رفتم تازه کنار راهرو  
خورد معلوم بود خیلي مرونه  ه قدرهم  اش بد بود مردم پیانوشررونو  لوي 
شو عوض  صت  ا شت قایم کردن در اولین فر شم مي شارن اینا اوردن این پ  
مي کنم ! وارد راهرو شرردم و اولین در رو باز کردم ورفتم تو یه اتاق به رن  کرم 

ود تحریر بزرگ که روش لپتاپ ببود که یه تخت یه نفره موشرره اش بود ویه میز 
تا بزرگ بود که پر از کتاب بود از همین  یه کتاب خونه ي نسررب وکنار میز هم 
فاصله هم کتاباي خودمو تشخیص دادم وسایل اتاق همه ام دي اف بود از اتاق 
به اتاق بعدي رفتم این اتاق به رن  یاسرري بود یه تخت دونفره ي  در اومدم و

از مالي رز سفید وقرمز پر بود روبه روي تخت هم  بزرگ یاسي سفید که روش
خت هم میز  که پراز لوازم ارایش وعنر بود دوطرف ت یه میز ارایش بزرگ بود 
سي بود کناردر هم  شت که روي هر کدوم اباژر کو ك یا هاي کو كي قرار دا
سایل توش قابل  سا توي کمد بود ودر کمداهم باز بود تا و کمد دیواري بود ولبا

اشه وبرل کمد ها یه در بسته بود که حدس زدم سرویس بهداشتي اتاقه دیدن ب
طرف دیگه ي اتاق هم میتار وویولون من بود که روي پایه هاشررون بودن وبهم 
 شمك میزدن وکف اتاق هم یه قالیچه ي سفید پهن بود کال اتاق قشنگي بود 

لي که ومن خیلي ازش خوشررم اومده بود ططط به سررمت در برمشررتم راچین درحا
دسررتاش تو  یباش بود بالبخند کجي منو نگاه مي کرد به طرفش رفتم در اتاقو 
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که باز بود مرفتم وهمین  ور که مقابل راچین ایستاده بودم لبخند ژکوندي بهش 
يو بهش -زدم ومفتم :  این اتاق مال من اون یكي هم مال تو ططط وفرصت اعترا

دم که صداش از پشت در بلند شد ندادم و درو بستم وبراي اطمینان قفل هم کر
اا  را درو قفل کردي من لباسررام توي این اتاقه طططط باشرره بابا ، اتاق مال تو -: 

بذار حداقل لباسررامو بردارم خندم مرفته بود بي خیال شررونه هامو باچ انداختم 
ساتو بردار ططط دیگه -ومفتم :  سمو عوض کردم بعد تو بیا لبا صبر کن من که لبا

زش در نیومد فهمیدم که رفته کفشررامو همونجا در اوردم وبه سررمت صرردایي ا
به ي  به  ع نه  گاهم از ایی که ن نداز مي کردم  نه برا نه رفتم وخودمو توي ایی ایی
شتم پایین  سمت  عبه بر م صیري یادماري امید افتاد که کنار تخت بود به  ح

شرریدم کدامنمو باچ مرفتم وبه سررمتش رفتم به  عبه که رسرریدم نفس عمیقي 
و عبه رو از روي زمین بلند کردم ومذاشتم روي تخت خودمم نشستم و عبه 
با  به  تاد فهمیدم کاره مهتا به البوم هاي خودمو امید اف باز کردم که نگاهم  رو 
برر لبخندي زدم والبوم ها رو در اوردم ونگاه دیگه اي به  عبه انداختم پربود 

ططططططط زن  خونه که خورد منو از ملبرماي خشررك شررده ي رز سرریاه وابي ططط ط
نیكي با خسررتگي وسررایلمونو بر داشررتیم وبه طرف در مدرسرره رفتیم اون روز 
ملنار مریر شده بود ونتونسته بود بیاد همین طور خسته داشتیم میرفتیم خونه 
که صررداي بوق ماشرریني تو همونو  لب کرد ماشررین عمو حسررین بود وامید 

با لبخند مارو نگاه مي کرد وبوق میزد با دیدن شیشه ي ماشینو پایین داده بود و
امید انگار هیجان به خونم تزریق کردن با شوق به نیكي نگاه کردم اونم خندید 

سمتم -ومفت :  شو به  ست شریف اورده ططط وبعد د اوه اوه ططط مجنونتون امروز ت
فت :  یده -دراز کرد وم به من فحش م که اچن تو دلش داره  یل خوب برو  خ
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ااااا نیكي ،امید همچین -دسررت دادم ودرحالي که مي خندیدم مفتم : باهاش 
خیل خوب بابا بچه که زدن نداره ططط -ادمي نیسررت طططط نیكي خندید ومفت : 

حاچ بیا برو زیر پاش علف سرربز شررد ططط خدافظ واز همونجا با امید باي باي 
از ماشررین  کرد وامیدم  وابشررو داد با لبخند به سررمت ماشررین رفتم واونم زود

سرالم عروسرك رویا ها ططط همیشره از این لحن وحرفاش -پیاده شرد ومفت : 
سررالم امیدم ططط در حالي که در کمك راننده رو -خوشررم میومد با شوق مفتم : 

شدم با -برام باز مي کرد مفت :  سوار می مدرسه  ه طور بود ؟؟؟ در حالي که 
خنده در ماشررینو بسررت  مثل همیشرره خسررته کننده ططط امید با-حرص مفتم : 

شار داد ومفت :  شتاش ف شه کرد تو وبا خنده دماغمو بین انگ شی شو از  سر -و
-ااااا امید طططط لبخند شرریریني زد ومفت : -تنبل خانم طططط با اعتراض مفتم : 

 ان امید ؟؟؟ با این حرفش قند توي دلم اب شررد ولبخند زدم امیدم سررریع 
شد وراه افتاد ،ت شین  سوار ما شدم با تعجب اومد  شدید مل رز  ازه متو ه بوي 

اطراف رو نگاه کردم وبعد بر مشتم سمت عقب ماشین که دهنم از تعجب باز 
  ان دل امید طططط با شوق بر-امیییید طططط خندید ومفت: -موند وبا بهت مفتم : 

 تولدت مبارچ عروسكم طططط-خندید ومفت : -مال ططط -مشتم سمتش ومفتم : 
جب  قب بر مشررتم پر بود از مالي رز دهنم از تع به ع باره  نده بود دو باز مو

مشرركي وابي ططط طططططططط با صرررداي در اتاق به خودم اومدم اطرافم پر بود از 
عكساي امید به ساعت نگاه کردم یه ساعت مذشته بود اصال نفهمیدم  ي شد 

یبره مافتاب خواهش مي کنم ، من با این لباسا خوابم ن-صداي راچین بلند شد : 
سمت کمد میرفتم مفتم :  شكامو پاچ کردم وهمین طور که به  یه لحظه -طططط ا
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صرربر کن اچن درو باز مي کنم طططط حولمو برداشررتم وسررریع قفل درو باز کردم 
شتي بزرگ بود به  سرویس بهدا شكر  شتي خدارو  سرویس بهدا وپریدم توي 

 وي ایینه به اروميسختي لباسمو دراوردم وبه  الباسي حمام اویزون کردم و ل
میره هاي سرررم رو از توي موهام در اوردم خیلي دلم مي خواسرررت توي وان 
بخوابم ولي انقدر خسررته بودم که به یه دوش کوتاه اکتفا کردم حولمو پوشرریدم 
ولباس عروسرموو برداشرتم واروم از سررویس بهداشرتي اومدم بیرون که دیدم 

اتاق فق  به وسرریله ي یكي از اباژرا اتاقم پردوده وبوي سرریگار اتاقو پر کرده و
روشن بود  شمم به راچین خورد که با همون کتو شلوار روي تخت لم داده بود 
شت  شده بود وپ ستش بود ودر حالي که به عكس خیره  سا توي د ویكي از عك
صداش دومتر از  ا  شید با تعجب بهش نگاه مي کردم که با  سیگار مي ک هم 

؟ هنوز نگاهش به عكس بود وصداش ازبس سیگار این امیده ططط؟؟؟-پریدم : 
کشرریده بود دورمه بود لباس عروسررمو روي صررندلي میز ارایش مذاشررتم ودر 
سمتش رفتم وبه عكس نگاه کردم  شه به  سم به حوله بود که باز ن حالي که حوا
منو امید بودیم توي  شررن مودباي پارتیه امید ططط امید منو از پشررت برل کرده 

شونه هاي عریونم تكیه داده بود منو سرمو به سرش  سبونده  بود وسرشون به
بودم وبا لبخند به دوربین نگاه مي کردیم با یاد اون روز لبخند تلخي زدم وفق  
به سررمت کمد رفتم تا از توش لباس در بیارم که  به مفتن اره اکتفا کردم ططط و

به سرر-راچین متوقفم کرد :  جب  ید ؟؟؟ متع باهم صررمیمي بود متش خیلي 
با کي ؟؟؟ خیلي -برمشررتم هنوزم به عكس نگاه مي کرد ،متعجب پرسرریدم : 

شونیش مفت :  شدیدي رو ي پی با امید ؟؟؟ با یاد امید لبخند - دي وبا اخم 
معلومه ططط اره ططط از خیلي بیشررتر من از وقتي که خودمو -عمیقي زدم ومفتم : 
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ولي بعد دیدم دوسررت  شررناختم امید کنارم دیدم اوایل فكر مي کردم داداشررمه
ندارم به  ز من با هیچ دختر دیگه اي بازي کنه وبهشررون لبخند بزنه من همه 
مه  یدو براي خودم مي خواسررتم اونم همین طور از همون بچگي ه  یز ام
شیدم وبي خیال بقیه حرفم  ستن ما مال همیم ولي بابا ططط نفس عمیقي ک میدون

وبعد به راچین نگاه کردم اخماش شدم وبه سمت کمدم رفتم ولباسمو برداشتم 
لباسررتو عوض نمي کني ؟؟؟ -شرردید تر شررده بود بي خیال حالتش مفتم : 

سمو اونجا  شتي رفتم که لبا سرویس بهدا شم به  وبدونه اینكه منتظر  وابش با
عوض کنم تا درو بستم در اتاق هم به شدت بسته شد  وري که از ترس از ام 

 یدم پسره روانش مشكل داره ! لباسمو پوشیدمپریدم وتو دلم راچینو به فحش کش
باره به اتاق برمشررتم اولین کاري که کردم این بود که پنجره رو باز کنم تا  ودو
اتاق از دود وبوي سرریگار خالي بشرره بعد هم دونه دونه عكسررارو  مع کردم 
وتوي  عبه مذاشررتم حال نداشررتم دوباره تو البوم بچینمشررون و عبه رو هم 

شتم زیر ت شید که به خواب مذا شیدم وبه ثانیه نك خت واروم روي تخت دراز ک
عمیقي فرو رفتم طططط با صررداي در خونه توي  ام  ابه  ا شرردم که صررداي 

افتاب پاشررو ططط د پاشررو لعنتي مامانم ومامانت -حراسررون راچین اتاقو پر کرد : 
به  هدارن میان باچ ططط با حرف راچین سیخ سر  ام نشستم وبا  شماي مرد شد

راچین که باهمون بلیز وشلوار دیشب بود وکرواتشم شل وک  به مردنش اویزون 
ي  ي مي م-واقعني ؟؟؟ راچین هول وعصرربي مفت : -بود نگاه کردم ومفتم : 

تو ؟؟ اره !!! همون موقع زن  در خونه هم زده شد راچین هول به سمت در دوید 
سمتم همی شت  صداش کردم بر م ن طور که از کنارش از تخت پریدم پایین و
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برو لباستو عوض کن من درو باز مي کنم ططط راچین نگاهي -رد مي شدم مفتم : 
شونیش زد ومفت :  س-به خودش کرد ویكي به پی مت واییییییییي ططط تا اومد به 

اتاق بدوه پاش لیز خورد وافتاد زمین ططط نمي دونسررتم بخنده یا برم کمكش یا 
شد ومفت : درو باز کنم !! دوباره زن  د صبي بلند  ن درو باز ک-روزدن راچین ع

با خنده مفتم :  ید  تاق دو به ا پات نره تو -دیگه ططط و باش شررسرررت  مواظب 
ست با خنده درو باز کردم  شمت طططط راچین از توي اتاق ادامو در اورد ودروب  
ططط که با مامان ومامان راچین روبه رو شدم دوتا شون لبخند به لب داشتن سالم 

با حرص مفت :  کردم این  ه -که مامان با دیدن من یكي زد تو صررورتش و
سررالم به روي ماهت عزیزم ططط -قیافه اي ططط مامان راچین لبخند به لب مفت : 

به مامان مفت :  نداره که خواب بودن طططط زهره -وبعد رو ناراحتي  زهره  ون 
شتم ؟؟؟ مامان راچین با  شدن که من خبر ندا صمیمي  لبخند به  ون ؟؟؟ کي 

شدم واز  لوي -من مفت :  عروس خانم دعوتمو نمي کني بیایم تو ؟؟؟ هول 
ید تو ططط مامان ومامان -در کنار رفتم ومفتم :   را طط خواهش مي کنم بفرمای

راچین بهم تعارف کردن که در اخر مامان راچین اول اومد تو وظرف کو یكي به 
کردم طططط خنده م مرفته بود  بیا عزیزم برات کا ي درسررت-دسررتم داد ومفت : 

این مادرا  را انقدر خوش حالن ؟؟؟ تشرركر کردم وبعد از مامان راچین مامان 
فت :  با تشرررواروم م مد تو و به -او یه دسررتي  یه ؟؟؟ برو  فه ا یا این  ه ق

سالن رفتم تا نگاهم به  شتي  سرویس بهدا سریع به  صورتت بكش طططط  سرو
شمام پف  خودم خورد خنده ام مرفت هر کدوم از سمت رفته بود و  موهام یه 

صداي راچین از توي هال  ستم وبیرون اومدم  ش صورتمو  ستو  سریع د کرده بود 
میومد سریع به سمت اتاقم رفتم موهامو شونه کردم وتاپ دوبنده ي سفیدي با 
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شلوارچ کتون طوسي پا کردم وصندچي انگشتي سفیدمو پوشیدم واز اتاق برون 
شرمندمي به  شید تورو خدا ططط خانم کامروا -سالن رفتم ومفتم : اومدم با  ببخ

خواهش مي کنم عزیزم ما فق  اومدیم بهتون سررر بزنیم ططط -خندید ومفت : 
شدم  شپزخونه  شپزخونه اس ططط وارد ا صبحانتو بخور ططط راچین توي ا توهم برو
شد ،وا این  را این طوري  شرول خوردن  ایش  راچین با دیدن من اخم کرد وم

؟ نگاه سرسري بهش کردم یه تیشرت مشكي پوشیده بود با شلوار مرمكن  کرد
سررفید مشرركي ططط به سررمت  اي سرراز رفتم دوتا  اي ریختم وبه هال رفتم 

مان راچین مرفتم ومفتم :  ما با -و لوي  مادر  ون  مادر  ون ططط  ید  مای بفر
 قربون دسررتت عروس ملم ططط  اي رو به مامان هم-محبت نگام کرد ومفت : 

به  با ورود من  تا صرربحونمو بخورم  نه رفتم  به اشررپزخو عد  عارف کردم وب ت
شپزخونه بیرون رفت منم بي خیال  شد واز ا سریع از  ا بلند  شپزخونه راچین  ا
سمت میز رفتم راچین همه ي کا ي ها رو خورده  شونه هامو باچ انداختم وبه 

رفت با خنده بود ،حتما دیشب خیلي بهش فشار اومده از حرف خودم خندم م
مشرول خوردن صبحانه شدم ططط مادر  ون ومامان بعد از یه ساعت رفتن بعد 
از اونا راچین لباس پوشید وبدون هیچ حرفي از خونه زد بیرون ،اینم خوددرمیري 
شیدم با یاد  سرچ ک سنبه هاي خونه  سوراخ  شت ! بي خیال راچین به همه ي  دا

کامي وغزل و مرفتم بعد از  ند کار به سررمت تلفن رفتم وشررماره ي خونه ي 
شي پیچید :  صداي غزل توي مو م سال-سالم غزل ، افتابم ططط -الو ططط -بوق 

 عروس خانم طططط
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شررب زفاف  ه طور بود ؟؟؟ از طرز مفتنش خندم -وبعد با شرریننت مفت:
صبحي مامان ومادر ون با -مرفت ومفتم :  سر خفه تو یكي ططط نمي دوني که 

مدن خونمون فت :  کا ي او ندي کرد وم نده ي بل کا ي -طططط ! غزل خ این 
من نه ، ولي راچین مثل اینكه -خوردن داره ! حاچ خوردي ؟؟؟ خندیدم ومفتم : 

خیلي بهش فشررار وارد شررده بود  ون تا ته شررو خورد طططط با این حرفم  فتمو 
-نمیري دختر ،حاچ کجا هسرررت ؟؟؟ -زدیم زیر خنده غزل با خنده مفت : 

پس نیسررت ططط متم  رچت -راچین ؟؟؟ مامانا که رفتن اونم رفت ططط کي ؟؟؟ 
-ِا؟ -عددي نیس ططط -نداري  لو خودش بگي ؟؟؟ دهنمو ک  کردم ومفتم : 

ستش غزل زن  زدم که بگم باز -ارهو ا ر پاره طط خندیدم ومفتم :  -اره ططط !  را
ینم طط بگو بباین حرفا  یه ط-براتون یه زحمت داشتمططط غزل  دي شد ومفت : 

راستش نمي خواستم از نظر مالي محتاو راچین باشم براي همین - ي شده ؟ 
اره ططط مفتم ببینم کامي مي -کار ؟؟؟ -مي خوام کار کنم غزل متعجب مفت : 

باشرره بهش مي مم اچن حمامه ، بیرون که اومد مي -تونه کمكم کنه یا نه ططط 
این حرفا  یه توهم -تورو خدا ططط باشه ممنونم ببخش -مم بهت زن  بزنه ططط 

ثل خواهرمون ططط  یل خوب من برم پس منتظر -م ممنونم لنف داري ططط خ
توهم همین طور ططط خدا فظ -باشرره ملم مواظب خودت باش -تماسررتونم ططط 

خدافظ ططط تماسررو قنع کردم وبي حوصررله به درو دیوار نگاه کردم ، مثال -ططط 
نگفت برم خونشررون ططط حتما فكر میكنه سرراله  امروز عید بود مامانمم که بهم

اوله ومنو راچین باید پیش هم باشیم ططط بیخیال عید شدم خیلي وقت بود یه نگاه 
به کتابام ننداخته بودم مثال دانشررجوي این مملكت بودم ! بعد از عید  ي مي 
خواسررتم  وابه اسررتادارو بدم؟؟؟ به طرف اتاقي که کتابخونه توش بود رفتم 
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س سنه بودم ،باید ودو شتم خیلي مر سالن برم سمت  شتم وبه  ه تا کتابامو بردا
یاي راچین نزنم تلفنو  به خوراک که دسرررت  ید مي کردم  میرفتم براي خودم خر
ستوراناي این  سته  ون با ر ستوران تماس مرفتم تا برام غذا بفر شتم وبا ر بردا

 وغذا سفارش منتنقه اشنا نبودم زن  زدم به رستوران نزدیك خونه ي خودمون
دادم طططط طبق عادت بچگي که توي اتاق نمي تونسررتم درس بخونم وسررایلمو 
شروع به درس خوندن کردم طططط با  ستم و ش سالن پهن کردم وروي زمین ن توي 
صررداي زن  خونه سرررمو از روي کتابام بلند کردم وبه سرراعت نگه کردم یه 

سفارش داده بودم مي مذ شدم ودر ساعت ونیم از موقع اي که غذا  شت بلند 
یدادم ایفنو برداشررتم ومفتم :  بدنم کش وقوس م به  که  یه ؟؟؟ -حالي  از -ک

طططط یه لحظه 31واحد  16بله ططط بیاید طبقه ي -رسررتوران ططط غذاتونو اوردم ططط 
یاد راچین افتادم که اون سررري دعوام کرد ومفت تشرركر کن بي خیال شررونه باچ 

م و به سررمت اتاق رفتم تا کیف پولمو بردارم انداختم ودکمه ي ایفنو فشررار داد
طططط کیف پولمو که پیدا کردم زن  در هم فشرررده شرررد سررریع مانتو عباییه 
مشكیمو روي دوشم انداختم وشال ابیمو هم سرم کردم وبه سمت در رفتم ططط 
شتم وبه اتاق رفتم  ستم غذا رو روي اپن مذا بعد از مرفتن غذا پولو دادم ودرو ب

سمو در شتم براي  ولبا شتها غذامو خوردم دا شپزخونه رفتم وبا ا اوردم وبعد به ا
خودم نوشررابه مي ریختم که تلفن زن  خورد لیوان به دسررت به سررمت تلفن 
صل کردم ودر  سو و شماره ي خونه ي غزل بود  قدر زود زن  زدن ! تما رفتم 

طط طسالم طلوعه عروس-سالم طططط -حالي که به اشپزخونه بر مي مشتم مفتم : 
سي خوبم تو  ه طوري ؟ - ه طور منوري ؟؟؟؟  هي منم خوبم ططط مي -مر
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مي خواي  ه -اره طط مي توني کمكم کني ؟ -مذره طططط شررنیدم دنبال کاري ؟ 
یه کار نیمه وقت مي خوام طططط میدوني که دانشررگاه دارم طططط - وري باشرره ؟ 

ياع ، ک-کامي بعد از مكثي مفت :  سابببین افتاب توي این او ست ح ي ار در
س  حرف کامي پریدم ودر حالي که ظرف یه  شه طططط و شتت پیدا نمی منابق ر

برام اصال مهم نیست فق  -بار مصرف غذا رو توي سنل مي انداختم مفتم : 
نمي خوام این  ند وقت دستم  لوي راچین دراز باشه طططط کامي بابهت مفت : 

نمي خوام طط فق  براي  ند  اره کامي  ان کار داچم که-طلوع منمئني ؟؟؟ -
ه ن-باشرره طط ببین یه پیشررنهاد مي کنم امید وارم ناراحت نشرري ططط -وقت طططط 

من منشي شرکتم براش مشكلي پیش اومده وفق  صبحا -راحت باش بگو ططط 
شحالي مفتم :  صر ططط با خو ستي ع طط این که عالیه ط-مي تونه بیاد ططط امه خوا

نه  را ناراحت -ناراحت نشدي ؟؟؟ -ته ططط هم پیش خودتم هم محینش درس
همین  وري مفتم طط مهم نیست ططط درمورد -بش ؟؟؟ کامي هول شد ومفت : 

باهم حرف میزنیم !  مدي  که او -باشررره ممنونم ططط -حقوقتم پنجم فروردین 
شاپیش عیدت مبارچ طططکاري نداري ؟ خندیدم ومفتم :  -خوب طلوع  ون پی

امیون  ان طططط بازم ممنونم ططط به غزل سالم برسون ططط نه ططط عید توهم مبارچ ک
خدافظ دختر خوب طط با خوش حالي تلفنو قنع کردم کا ي بهتر -خدافظ طط 

از هیچ که هسررت ! نیسررت ؟ ططط با یاد کا ي دوباره خندیدم طططط سرراعت سرره 
ونیم بود وسال تحویل ساعت نه شب بود باخیال راحت کتابامو از وس  سالن 

شم بندمو  مع ک شتم وبعد هم رفتم اتاق خودم و  ردم وتوي کتاب خونه مذا
زدم وتخت خوابیدم ططط من از هر  ي بگذرم از خواب نمي تونم بگذرم ، کال 
 یز خوبیه ططط با صررداي زن  تلفنه خونه از خواب پریدم وهر ي فحش بلد 
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بودم بار امواح پرفتوح شررخص پشررت تلفن کردم  شررم بندم روباچي سرررم 
اشررتم ودسررتو دراز کردم وتلفن رو از روي میز کنار برداشررتم وبا صررداي مذ

سالم افتابي ططط مهتاب بود که داشت اروم حرف -الووو ططط -خوابالویي مفتم : 
مريررو سررالم ططط  ه وقت زن  زدنه اخه ؟؟ خواب -میزد ط با حرص مفتم : 

ساعتو ن-بودم ططط  گاه کردي ؟ با مرض به خودت ططط اچن وقته خوابه اخه ؟؟؟ 
شت بود توي  ام  ابه  ا  ساعت نگاه کردم یه ربع به ه شماي نیمه باز به   

ستم ومفتم :  شمامو ب شه ططط -شدم و دوباره   ساعتو -خوب با یعني  ي ؟ یه 
واي خدا شررفت -نمي دونم ططط -خورده ي دیگه عیده طط راچین کجاسررت ؟؟؟ 

نداري یارم ططط خندیدم  بده منو بگو زن  زدم ببینم  یزي کمو کسررر  برات ب
خیل خوب من دیگه میرم -مرسرري خواهر کو ولو تو لنف داري ططط -ومفتم : 

نداري ؟  کار  نه ططط  مان صررردام میك با -فعال -نه عزیزم ططط -ما خدافظ ططط 
خسررتگي از تخت پایین اومدم  راغ اتاقو روشررن کردم ورفتم توي حمام تا یه 

م واز اتاق اومدم بیرون  راغاي خونه دوش کو ولو بگیرم ططط لباسررامو پوشررید
بدونه اینكه  همه خاموش بود پس نیومده خونه ! نفسررمو فوت کردم بیرون و
 راغ روشررن کنم توي تاریك روشررني خونه قدم مذاشررتم وبه اشررپزخونه رفتم 
سرش مي خوردم به  شه ي ابو از توي یخچال در اوردم وهمین طور که از  شی

شدم سرد اب رو  هال رفتم روي کاناپه ولو  شه ي  شی وپامو روي میز دراز کردم 
ست  شه حس خوبي بهم د شی سردي  ست مرفتم وبه مبل تكیه دادم از  با دو د
میداد یه حس  الب ططط بعد از  ند دقیقه که توي اون حالت بودم دوچ شرردم 
شن کردم همه  شتم وباهاش تلوزیون رو رو واز روي میز روبه رو کنترل روبردا
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ه داشررت ،سرراعت ده دقیقه به نه بود وسررر ده دقیقه عید ططط ي شرربكه ها برنام
نگاهي به دورو برم کردم خونه تاریك وسرررد بود ططط بي روحه بي روح ططط زل 
ست ؟؟؟ به من  ه اخه ! طططط یادش به  زدم به تلوزیون ططط یعني اچن راچین کجا

ور هم خیر پارسررال خونه ي خودمون منو مامان وبابا با مهتابو عمو حسررین د
سال هیچ  سه  ست ططط توي این  سینم مثل من تنها بودیم ططط حتما اچن عمو ح
وقت نذاشررتم سررال تحویل تنها بمونه ططط با یاد عمو حسررین مثل  ت از  ا 
پریدم ططط درسررته که لبه سررال تحویل کنارش نیسررتم ولي مهم اینه که اچن هم 

یونو خاموش کنم سررال من تنهام هم اون ططط سررریع اماده شرردم وتا اومدم تلوز
تحویل شررد اهي پر حسرررت کشرریدم وتلوزیونو خاموش کردم و از  اکیلیدي 
شتم واز خونه زدم  شینمو که بابا برام اورده بود اینجا بردا سوچیچ ما کلید خونه و
بیرون سوار اسانسور شدم ودکمه ي پارکینكو زدم ططط پارکینك پر از ماشین هاي 

شین مونا مون بود ولي خیلي راحت ت سوار ما شینمو پیدا کنم  ستم توشون ما ون
شرردم وراه افتادم ططط توي  اده با اخرین سرررعت رانندمي مي کردم ططط  لوي 
خونه ي عمو ماشررینو پارچ کردم وپیاده شرردم زن  ایفنو فشررار دادم ومنتظر 
سه باره این کارو کردم اما خبري نبود  سي  واب نداد ،دوباره و ستادم ولي ک ای

رفته بود پیش فامیالي خودش از در خونه فاصررله مرفتم تا بلكه  حتما عمو هم
ند بود  نه بل قدر در خو ما دریب ططط ان نه رو ببینم ا غاي خو بتونم ببینم  را
وساختمون عقب بود که هیچي معلوم نبود دوباره توي ماشین نشستم موشیمو 

شتم ملنار و مهتاب ططط بیخیال همه سكال دا  شماره ي از کیفم در اوردم دوتا می
سروحال امید توي موش پیچید :  صداي  الم س-امیدو مرفتم بعد از  ند بوق 

سال نوت مبارچ طططط لبخند بي رمقي زدم ومفتم :  شقم طط  سال نوي -ع سالم 
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مرسي عزیزم طط من خوبم طط تو -ممنونم خانمم ططط خوبي ؟ -توهم مبارچ طططط 
رو نشررون میده طط افتاب منم خوبم ولي صررداي تو یه  یز دیگه - ه طوري ؟ 

ه نه هم-اتفاقي افتاده ططط برر داشررت خفم مي کرد بهش  ي مي مفتم ؟؟؟ 
به فق  طط فق  دلم براي تو تن  شرررده ططط دروغ نگفتم دلم واقعا تن    یز خو

من قربون اون دل کو یكت بشررم طط افتابم  یزي -بود طط امید مهربون مفت : 
  دوسررال صرربر کن طططط سرررم احسرراس نمونده به برمشررتم فق  دوسررال تو فق

شرده تا اخر عمرم -سرنگیني مي کرد ، سررمو و روي فرمون مذاشرتم ومفتم : 
میدونم -صرربر مي کنم برات طط دوسررال که دوسرراله ططط امید با عشررق مفت : 

نزن این حرفا رو لوس میشررم -خانمم تو ماهي ططط لبخند محوي زدم ومفتم : 
 ان دل امید ططط عزیزم ططط -امیددددددد ططط -ط لوس بودنتم برام قشررنگه طط-ططط 

صورتم ریخت  شكم روي  ست ططط ا دلم اچن فق  نگاه مهربون امیدو مي خوا
ید شرررك نكنه ططط  که ام من دیگه میرم -ولي سررعي کردم محكم حرف بزنم 

شم ططط  ممنونم عزیزم ططط مواظب -شما مراحمي خانم مل طططط -مزاحمت نمی
توهم همین طور خانمم ططط خدافظ ططط تماسررو -طط خودت باش ططط خدافظ ط

قنع کردم مبایلمو با همه ي توانم بین انگشررتاي دسررتم فشررار میدادم با زن  
موشرري نگاهم بهش خشررك شررد نیكي بود منتظر موندم تماس که قنع شررد 
موشرریمو خاموش کردم وماشررینو روشررن کردم طط نمي دونسررتم کجا میرم ولي 

،تنها بودم ،خیلي تنها اونم شررب عید ططططط به خودم که  میرفتم طط دلم مرفته بود
اومدم دیدم کنارسرررخیابون خونمونم  ه قدر دلم مي خواسررت برم خونه ولي 
نمیشررد طط  را نمي شررد خودمم نمي دونسررتم طط حالم بد بود ططط ماشررینو راه 
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انداختم وبه سررمت خونه ي راچین رفتم مثل اینكه فعال تنها پناهگاه من اونجا 
شینو  اي قبلیش پارچ کردم ب ود با ریموت در پارکینگو باز کردم ورفتم توش ما

وسوار اسانسور شدم ططط کیلیدو توي در  رخوندم ووارد شدم خونه تاریك بود 
فق   راغ اشرپزخونه روشرن بود ططط من روشرن نذاشرته بودمش طط حتما راچین 

شدن در ر سته  ستم با ب شدم ودرو ب شته بي تفاوت وارد  سبرم سرا یمه اومد اچین 
 کجا بودي ؟ بي حوصله نگاهش کردم ومفتم :- لوم وبا اخم مفت : 

 
فت : - گاهم کرد وم حت ن نارا بدم ؟؟؟ ید  واب  نمي دونم خودت مي -با

دوني ططط مفتم نكنه رفتي خونه ي مامانت اینا بدونه من طططط دلم مي خواسررت 
؟؟؟ درسررته که هیچ سرررشررو از تنش  دا کنم ططط مگه براش فرقي هم مي کرد 

نسبتي باهم نداریم ولي در حد دوتا دوست که هستیم !!!  را منو سال تحویل 
ودم نه اونجا نب-تنها مذاشررته بود ؟؟؟ سرررمو انداختم پایین وبا حرص مفتم : 

طططط با اینكه اصررال بهت رب  نداره ولي من مي مم ططط رفته بودم خونه ي عمو 
که اونم خونه نبود ططط سررر به حسررین  گاه کردم راچینم  باچ مرفتم وبهش ن مو 

افتاب ططط ساعت یكو نیمه ! امه - شمام زل زد وبالحن  دي وقاطعي مفت : 
صد دخالت توي زندمي تورو ندارم  من  یزي میگم به خاطره خودته طططط من ق
ططط منم ندارم !!! بدون هیچ حرفي راه اتاقمو پیش مرفتم که صداي راچین متوقفم 

هیچ کدوم از تلفنا  واب ندادم طططط فردا باید زود بیدار بشي بریم عید به -کرد: 
باره راهمو -بدونه اینكه برمردم مفتم : -دیدني طططط  سرراعت ده بیدارم طططط ودو

شیم  ساعت نه و  هلو پن  دقیقه بود که بازن  مو ادامه دادم وبه اتاقم رفتم ططط 
شم بندمو در اوردم وروي میز از خواب بیدار شدم کشو قوسي به بدنم دادم و 
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مذاشررتم واز تخت پایین اومدم وبه طرف سرررویس بهداشررتي رفتم ودسررتو 
شك مي کردم از اتاق بیرون  صورتمو خ ستم در حالي که با حوله  ش صورتمو 
اومدم وبه طرف شزخونه رفتم ططط راچین مشرول خوردن صبحانه بود اروم سالم 

ستم کردم اونم مثل خودم  وابمو داد براي خ ش شت میز ن ودم  اي ریختم وپ
اول کجا میریم -ططط سكوت بد وري عذابم میداد صدامو صاف کردم ومفتم : 

؟؟؟ خونه ي ما یا خونه ي شررما ؟؟؟ راچین در حالي که براي خودش لقمه مي 
خونه ي شررما ططط مامانت زن  زد ومفت ناهار بریم خونشررون -مرفت مفت : 

کرد سرررمو تكون دادم و یزي نگفتم طططط  ططط مامان منم براي شرررام دعوتمون
شد ومفت :  شت میز بلند  شد راچین از پ ش-صبحونمونكه تموم  و سریع اماده 

صبحانه رو  یده بود پس نامردي بود  شدم راچین میز  که بریم طططط از  ام بلند 
میزو که  مع کردم میرم اماده -امه  مع نمي کردم سرررمو تكون دادم ومفتم : 

شم ططط راچ ستش بود به می صبحانه وکره توي د شكالت  ین در حالي که ظرف 
سررمت یخچال رفت نا خوداماه لبخند کو یكي زدم کال از مردایي که کمك 
شن ولي کمك کنن اینجوري یه زندمي  شم میاد نه اینكه زن شلیل با میكنن خو
مشترچ میشه طططط بعد از  مع کردن میز صبحانه ظرفا رو مذاشتم توي ماشین 

شوی شیدم وکت ظرف شت مردني پو سفید پ ي وبه طرف اتاقم رفتم ططط یه تاپ 
کوتاه سرررمه اي کتوني هم براي روش برداشررتم وتو کیفم مذاشررتم شررلوار لوله 
شنه  سرم کردم وکفش پا شال  سرمه ایمو با  شیدم و مانتوي  سرمه اي پو تفنگي 
بلند مشرركمو هم پا کردم ارایش محوي کردم و شرریشرره ي عنرو روي خودم 

شدم یه خال شتمو از اتاق اومدم بیرون که با راچین رو در رو  ي کردم وکیفمو بردا
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بلیز  ذب مشكي استین سه ربع ویقه اي نسبتا باز که مردنبندش پیدا بود بایه 
شلوار  ین سرمه اي وکال  مشكي کال این بشر خوشتیپ بود بوي عنرشم که 

شر بود ! ططط راچینم مشرول ارزیابي   من بود خنده م مرفته بوددیگه هیچي طط مح
نمي دونم  را ؟؟ در حالي که سررعي مي کردم خندمو بخورم و دي باشررم 

امه دید زدنت تموم شررد بریم ططط راچین که به خودش اومده بود سررریع -مفتم : 
دیدم داري منو دید مي زني -پشررتشررو به من کرد وبه سررمت در رفت ومفت : 

ري هست یانه ططط لبخند محوي روي مفتم منم امتحان کنم ببینم  یز بدردبخو
دفعه  که صدالبته بددرد بخور بود ططط راچین یه-لبم بود پشتش راه افتادم ومفتم : 

 خیر خانم به درد بخور-به سمتم برمشت و دي تو  شمام نگاه کرد ومفت : 
نبود ططط هیچیش ! حرصم مرفت وبا اخم از کنارش مذشتم وبه سمت اسانسور 

سررلیقه نداري ططط راچین درو -نسررورو فشرراردادم ومفتم : رفتم ودکمه ي اسررا
  را-بسررتواومد کنارم ایسررتاد ودر حالي که به شررماره ها نگاه مي کرد مفت : 

حاچ تو -دارم ولي تو تحفه اي نیسررتي ططط پوزخند صرررداداري زد م ومفتم : 
تحفه ؟؟؟ با غرور بهم نگاه کرد - ي ؟ -هسررتي ؟؟؟ راچین با تعجب مفت : 

شدم ومفتم : -:  ومفت سوار  شد  سور باز  سان خیر  ناب -بله خانم ططط در ا
شد ودکمه ي  ستي طططط راچینم وارد شما تفاله  ایم نی تحفه که  ه عرض کنم طط 

شارداد ومفت :  ساب -پارکین  رو ف صال به ح تفاله  اي ارزش داره به توکه ا
شماي مررورش نگاه کردم ومفتم :  شم به   ش-نمیاي ! با خ عور یعني ادب و
ستاد راچین اول بیرون رفت ومفت :  سور ای سان ا شما که با ادب وب-صفر !!!! ا

شعوري بیا بریم که دیر شد ططط درحالي که با کفشاي پاشنه بلندم تقریبا دنبالش 
بله درسررته هم با ادبم هم با شررعورم ططط کنار ماشررین رسرریده -میدودم مفتم : 
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و امه تو با ادب وبا شعوري بادب-ومفت : بودیم راچین خیلي  دي بهم نگاه کرد 
باشعور کین ؟؟؟ به  شماي هم خیره بودیم وانگار با  شم در حال نبرد باهم 
بودیم با صررداي دزدمیر یكي از ماشررینا به خودمو اومدیم راچین با ریموت در 
سكوت به روبه رو زل زده  شدیم هردومون توي  شین  سوار ما شینو باز کرد و ما

  سراب داریوش موش میدادیم ططط نمي دونم تو صداي داریوش بودیم وبه اهن
 ي بود که منو کال از زندمي  دا مي کرد ومي برد توي خلصررره ططط عاشررق 
صررداش بودم یه مرمایي داشررت که توي صررداي هیچ خواننده اي نبود انگار 
اهنگي که مي خوند با تمام و ود وکلمه به کلمه حسش کرده بود ططط با صداي 

پیاده شو رسیدیم ططط  لوي در خونه ي مامان -به خودم اومدم که مفت : راچین 
اینا بودیم اروم از ماشررن پیاده شرردم وبه سررمت در رفتم ومنتظر موندم تا راچین 
بیاد ططط راچین که اومد زن  درو فشررار دادم که صررداي خوشررحال مهتاب توي 

ستم برم تو  و بازوایییییییي افتابیییییییییي ططط وبعد در-ایفون پیچید :  کرد تا خوا
راچین دسررتمو مرفت با تعجب بهش نگاه کردم ولي اون بدونه اینكه به من نگاه 

ازاینجا به بعد باید بازي کنیم وبعد منو به دنبال خودش به داخل -کنه مفت : 
شتم ولي  سینه  اکو ندا شقاي  صله ي بازي کردن نقش عا صال حو شید ا ک

به ا بار ل بالبخند پهني خوب مجبور بودم ،  بخندي رو لبم روندم ططط مهتاب 
شو  ستاده بود از پله ها با چ رفتیم که مهتاب خود ساختمون منتظر ما ای  لوي 

سالم خواهري عیدت مبارچ ططط نمي دوني که -توي برل من انداخت ومفت : 
امسال عید بدونه تو اصال بهمون نچسبید مخصوصا با و ود عمه ططط مهتابو به 

عید توهم مبارچ عزیزم ططط مهتابو ازخودم  دا -تر فشار دادم ومفتم : خودم بیش
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سررال نوت مبارچ طططط راچین خندید -کردم مهتاب با راچین دسررت داد ومفت : 
عید توهم مبارچ نون زیرکباب داغ طططط مهتاب با مشت زد به شونه ي -ومفت : 

ن مرفت  را راچیدمت مرم عاشق نون  رب زیر کبابم طططط لجم -راچین ومفت : 
شتیم بابا بود -باهمه خوب بود  ز من ؟؟؟؟  سمت در بر م سالم ططط همه به 

ابا سال سالم ب-ططط  قدر دل براش تن  شده بود ! اروم به سمتش رفتم ومفتم : 
 عید توهم-نوتون مبارچ ططط بابا منوبرل کرد وصررورتمو ب*و*سررید ومفت : 

صورت بابارو ب* ستادم بابا وراچین مبارچ مل دخترم ططط منم  سیدم وکنار ای و*
سال نورو تبریك مفتن بعد هم بابا بهمون تعارف کرد که  سي کردن و روب*و*
ست زدن خانواده ي  شروع کردن به د شدیم همه  بریم توي خونه وارد خونه که 
خاله زهرا ودایي مسررعود به عالوه ي عمه فخري خونه ي ما بودن باهم دسررت 

به اتاقم دادیم ورو ب*و*سرري کردیم و بعد از تبریك عید عذر خواهي کردم و
رفتم تا لباسررامو عوض کنم ططط دلم براي اتاقم تن  شررده بود کمي که اطرافمو 
سرمه ایمو روي تاپم  سي اویزون کردم کت نیم تنه ي  دید زدم مانتومو به  البا
پوشرریدم وبعد از مرتب کردن موهام از اتاق بیرون رفتم ططط راچین کنار سررروش 

دایي مسعود نشسته بود وداشتن حرف میزدن کنار مینا نشستم وبا لبخند  پسر
سررالمتي عروس -مینا خندید ومفت : - ه خبر خانم پرسررتار ؟؟؟ -مفتم : 

 زندمي شرریرینه یا نه-خانم طططط وبعد به راچین اشرراره کرد وبا شرریننت مفت : 
او کردیم ططط هنوز که معلوم نیسررت تازه دوروزه که ازدو-؟؟؟ خندیدم ومفتم : 

پس فعال شرریرینه ططط به راچین که مشرررول حرف زدن بود -مینا خندید ومفت : 
نگاه کردم وتوي دلم مفتم اره  ه شیریني طط نمي دوني که ! لبخند کو كي زدم 

شیرینش ؟؟؟ مینا مفت -ومفتم :  ستي  ه خبر از مینو ودختر  شیرینه ططط را اره 
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نتونسررتن براي عروسرري تو بیان هم مینو خوبن طط مینو عذر خواهي کرد که -: 
ماموریت داشته هم که این این مهرسان ورو ك دستش شكسته ططط با ناراحتي 

با شوق مفت : -مفتم :  واي افتاب نمي دوني که -واي  را ؟؟؟ مینا خندبد و
 قدر شینون شده از دیوار راست باچ میره به قول مینو ؛ مهرسان از صدتاپسر 

ود مینو رفته ططط یادت نیست بچگیمون ؟؟؟ صدتا پسرو حریف به خ-بدتره ططط 
اره واقعا ططط همون موقع محمد هم به  معمون -بود ططط مینا خندید ومفت : 

شد ومفت :  يافه   ه طوري عروس  ون ططط قیافه ي متفكري مرفتم ومفتم -ا
امه بگم امپولم نمیزني دکتر  ون ؟؟؟ محمد با مسررخره بازي یكي زد تو -: 
شش ومفت : م ست طط -و صال طط مینا ه شوهرت ططط نه ا خدا مرمم بده طط  لو 

کي ادم میشرري تو ؟؟؟ محمد نگاه عاشررقي به مهتاب که -خندیدم ومفتم : 
هر موقع زنم -مشرررول حرف زدن با صرربا دختر دایي مسررعود بود کرد ومفت : 

نداختم ومفتم :  باچ ا شرریر مجنون  ون دهنت هنوز بوي -بدن ططط ابروهامو 
بدتر ططط ! محمد خندید ومفت :  پس تا هر دومون بزرگ -میده لیلیت هم از تو

سري تكون داد ومفت :  سف  شم ططط مینا با تا شدیم منم ادم نمي  ر خیلي پ-ن
شررامرد خودتم مینا -رویي محمد طط محمد بلند شررد وتعهرریمي کرد ومفت : 

ل از من کو كتر  ون طططط وبعد به سمت راچین وداریوش رفت ططط محمد یه سا
بود وسرررال دوم پزشرركي بود وبچه ي اخرخاله زهرا از بچگي هم خاطرخواه 
مهتاب بود مهتابم بهش بي میل نبود بي میل که  ه عرض کنم دوستش داشت 
سوم  سال  سال  شتن ومهتاب ام سني دا سال باهم تفاوت  سه  ، محمدو مهتاب 

وقتي به ساعت نگاه  ریايي بود ططط بعد از خوردن ناهار کمي دور هم نشستیم
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صد رفتن  شون میداد وهیچ کدوم از مهمونا ق صرو ن ساعت پن  و نیم ع کردم 
به راچین کردم ومفتم :  به -نداشررتن رو  عد  یه لحظه میاي ؟؟؟ وب راچین  ان 

سررمت اتاقم رفتم ططط تا در اتاقو بسررتم پشررت سرررم باز شررد وراچین اومد تو با 
نداختم کاري داشررت-تعجب بهم نگاه کرد ومفت :  ي ؟ خودمو روي تخت ا

اره ططط اینا معلوم نیست کي مي خوان برن ماهم که شب خونه ي شما -ومفتم : 
دعوتیم ططط هم خیلي خسررتم هم مي خوام لباسررامو عوض کنم ططط بریم خونه 

ساعت اتاق انداخت ومفت :  شو ططط -؟؟؟راچین نگاهي به  شه بریم ططط اماده  با
 باشرره ططط تا راچین از اتاق رفت-بلند شرردم ومفتم : من پایین منتظرم ططط سررریه 

بیرون شروع کردم به لباس پوشیدن ططط وارد سالن که شدم همه با دیدنم تعجب 
داریم میریم خونه ططط -کجا افتاب  ان ؟؟؟ -کردن مامان با تعجب پرسررید: 

خوش -شررب خونه ي مادر ون دعوتیم ططط مامان لبخند کو كي زد ومفت : 
راچین هم بلند شد وهردو باهم بعد از عذرخواهي از همه خداحافظي  بگذره ططط

صندلي تكیه دادم  شتي  سرمو به پ شین  کردیم واز خونه زدیم بیرون ططط توي ما
خوابت میاد ؟؟؟ نفس -و شررمامو بسررتم که راچین سرركوت رو شرركسررت : 

شدم ومفتم :  صرا بخوابم ططط -عمیقي ک سابي ططط عادت کردم به اینكه ع اره ح
با  به خونه  رت کوتاهي زدم ططط  یدن  تا رسرر فت ومن  گه  یزي نگ راچین دی

-صررداي راچین  شررمامو باز کردم در حالي که از ماشررین پیاده میشررد مفت : 
پیاده شررو رسرریدیم ططط سررریع از ماشررین پریدم پایین ودنبال راچین راه افتادم به 

 رفتم لباسامو ازسمت اسانسور طططط وارد خونه که شدیم یه سره به سمت تاقم 
تنم کندم وحولمو برداشررتمو پریدم توي حموم بلكه خواب از سرررم بپره زیر 
دوش اب سرد تنمو شستم واز حموم بیرون اومدم در حال خشك کردن موهام 
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بودم که در اتاق زده شررد سررشرروار رو خاموش کردم ومفتم بیا تو ططط راچین اروم 
ید زد سرخ شد وسریع سرشو انداخت وارد اتاق شد وبعد از  ند ثانیه که منو د
غزله ططط وا این  را اینجوري کرد ؟؟ -پایین وتلفنو به سررمتم مرفت ومفت : 

فكر کنم رفتیم خونمون  یز خورش کردن بچه ي مردمو سررربه زیر شررده طططط 
بدونه اینكه از  ام تكون بخورم تلفنواز راچین مرفتم وراچین بعد از دادن تلفن به 

سریع از اتا شد بي تفاوت مفتم : من   سالم افتابیه خودم-الو ؟؟؟ -ق خارو 
-سررالم به غزل  ونه خودم عیدت مبارچ ططط خوبي ؟؟ کامي خوبه ؟؟؟ -ططط 

سونه ططط  سالم میر سالمت -ممنونم عزیزم عید توهم مبارچ طط اره کامیم خوبه 
شه ططط  ه خبر ؟؟  ستش زن  زدم بگم ططط بیا یه برنامه اي بچ-با نیم یافتاب را

اره ططط منو کامي مفتیم بریم طط اصفهان ططط -سفر ؟؟؟ کجا ؟؟؟ -بریم سفر ططط 
شه من حرفي ندارم ططط حاچ کي بریم ؟؟ -نظر تو  یه ؟؟  راچین  ي ؟ نظر -با

بابهت مفتم :  با تشررر مفت : -اون  یه ؟؟  یاد ؟؟؟ غزل  -مگه اونم قراره ب
تابببب ! خندیدم ومفتم :  ب-اف با  با به احتمالخیل خوب   اهاش حرف میزنم 

خیل خوب پس به بچه ها هم زن  میزنم ببینم اونا  ي -زیاد قبول میكنه ططط 
باشررره -مي من ططط افتاب کامي مي خواد باهات حرف بزنه از من خدافظ ططط 

سررالم کامي  ان -سررالم به طلوع خانم عیدت مبارچ ططط -عزیزم خدافظ ططط 
دن با کامي خواسررتم برم بیرون نظر راچینو عید توهم مبارچ ططط بعد از حرف ز

بپرسررم که نگاهم روي خودم ثابت موند ططط واي پس بگو  را راچین اینجوري 
کرد ططط کمربند حولم شل شده بود وهمه ي دارو ندارم بیرون بود سریع لباسمو 
عوض کردم یه تاپ دکلته ي صررورتي با شررلوار  ین پاره ودم پا مشررراد ابي 
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وموهاي ل*خ*تمم با کیلیپس حالت ابشرراري بسررتم وکفش کمرنگي پا کردم 
عروسرركي سررفیدمو پوشرریدم واز اتاق اومدم بیرون راچین روي کاناپه ي  لوي 
بل  به سررمتش رفتم وروي م بار بود  یدن اخ تلوزیون لم داده بود ومشرررول د

راچین ؟؟؟ برمشررت وبهم نگاه کرد خیلي -کناریش نشررسررتم وصررداش زدم : 
سرد وبي تو ه به ساعت قبلم مفتم :  خون ن کامي وغزل مي خوا-موقعیت نیم 

برن اصررفهان مفتن ماهم با هاشررون بریم طط میاي ؟ راچینم نفس عمیقي کشررید 
اره میام ططط فق  باید هفته ي اخر عید بریم  ون من  ند روز دیگه -ومفت : 

شو بریم-قرار مهمي دارم ططط  شه پس من میرم به غزل خبربدم طط توهم اماده   با
به غزل اس ام اس دادم که راچینم میاد فق  مفت  تاقم رفتم و به سررمت ا ططط و
هفته ي اخر بریم غزلم اس داد که :باشرره تا اون موقع برنامه هارو میچینیم ططط 
مانتوي سررفیدمو با شررال ابي کمرنگم پوشرریدم ارایش کمي کردم وبعد از زدن 

ي در ایسررتاده بود این عنر از اتاق اومدم بیرون راچین هم حايررر واماده  لو
سررري دور از  شررمش برسرریش کردم بلیز سررفید با  ین کم رن  وکتوني ابي 
شته بود این دفعه بدون  شه خونه رو بردا شم که مثل همی شیده بود بوي عنر پو

سیدم :  شدیم از راچین پر شین که  سوار ما اچن -هیچ حرفي تا پارکین  رفتیم 
گاهي بهم ک نه ؟؟؟ راچین نیم ن فت : کي خونتو نا -رد وم بام ،رع با مانم و ما

ومهراب با عموم وبچه هاش طططط پس دختر عموشررم هسررت طط خیلي دوسررت 
داشررتم دخترعمو فرهادو هر  ه زودتر ببینم خودش که خیلي خوب بود ولي 

 دخترش ططط
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نا ویالیي وبزرگ بود ومن  خل خونهطططط خونه ي راچین ای ماشررینو برد دا راچین 
ومده بودم اینجا توي خونه همه  یز مدرن وزیبا بود به دفعه ي دومي بود که ا

طوري که دلت نمي خواسررت از خونه بیاي بیرون ططط از ماشررین پیاده شرردم 
باباي راچین به  ودسرررت تو دسرررت راچین به سررمت سررراختمون رفتیم مامان و
پیشوازمون اومده بودن منو راچین سالم کردیم مامان راچین به سمتم اومد ومفت 

ممنونم طط -عروس ملم خوش اومدي ؟ مادر ونو برل کردم ومفتم : سررالم -: 
فت :  ید وم مادر ون مونمو ب*و*سرر بارچ ططط  یدتون م بارچ -ع ید توهم م ع

عروس ملم ططط وبعد به سررمت راچین رفت منم با پدر ون روب*و*سرري کردم 
وسررراله نو رو تبریك مفتم ططمادر ون بعد از اینكه از اغوش راچین در اومد با 

هل دادن  لو هم -ربوني مفت : مه عد منو راچینو  ها طططط وب چه  ید تو ب مای بفر
شتیم همه رو دیدیم که رو مبل ها  شدیم از راهرو که مذ ساختمون  زمان وارد 
سرش با عمو فرهاد ویه  صحبت کردن بودن رعنا وهم شرول  سته بودن وم ش ن

گاه ما ن دختر پسر  ون که نمیشناختمشون با صداي سالم راچین همه به سمت
کردن منم سالم دادم وهمه با لبخند بلند شدن رعنا سریع به سمتم اومد ومفت 

علیك سالم عروس خانم ططط با رعنا دست دادم وروب*و*سي کردیم وسال -: 
نو رو تبریك مفتم وبعد به سررمت مهراب رفتم وباهاش دسررت دادم وتبریك 

و*سرري کردم از مفتم بعد هم به طرف عمو رفتم وباهاش دسررت دادم وروب*
اغوش عمو که در اومدم رعنا کنارم اومد ودختر ریز نقش ونازي رو که  شماي 
سفید تنش بود  شلوارچ  شت وتاپو  سبز ودماغ و مونه اي عملي وارایش برنز دا

فت :  یال دختر عموم طططط -نشررونم داد وم تاب  ان معرفي مي کنم فر اف
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شت نهههههههه ؟؟؟ این دختر عموي راچین بود ؟؟؟ اح سراس کردم اچن با م
میزنه توي دماغم ولي برعكس فریال با لبخند پهني دسررتشررو  لوم دراز کرد 

ست دادم ولبخند متعجبي -ومفت :  سریع باهاش د خوشبختم افتاب  ان ططط 
اي و-منم همن طور ططط سال نوتون مبارچ ططط فریال سریع مفت : -زدم ومفتم : 

شمام مبا سم نبود ططط عید  شید حوا سم نامزدي ندیده ببخ رچ ططط فریالو توي مر
شما -بودم ططط البته منم بودم نمیرفتم نامزدي نامزد سابقم براي همین پرسیدم : 

نه متاسفانه برام سفر پیش اومد طط بعد هم  شمكي -توي نامزدي مانبودي ؟؟ 
هر  ي هم به این راچین نامرد مفتم مراسررمو عقب بنداز -زد وبا خنده مفت : 

شم سرمو مثل  من با موش نداد ططط  ه خوش خنده اس !!! منم الكي خندیدم و
نداد  نا ا ازه  عا این دختر عموي راچین بود ؟؟؟ رع منگال تكون دادم ططط واق
بیشررتر از این به مخم فشررار بیارم وپسررري رو که کنار فریال بود رو نشررونم داد 

یكل شاد از نظر هاینم فرشاد برادر فریال وپسر بزرگ عمو فرهاد ططط فر-ومفت: 
مثل راچین بود ولي ا زاي صورتش مثل فریال بود اونم دماغش عملي بود ططط با 
فرشرراد دسررت دادم وسررال نورو بهش تبریك مفتم ططط مادر ون روبه رعنا کرد 

رعنا  ان افتابو راهنمایي کن لباسررشررو عوض کنه ططططط رعنالبخندي -ومفت : 
مت نكش فق  بگو کجا تا خودم برم زح-حتما ططط سررریع مفتم : -زد ومفت : 

شوند ومفت :  سمت پله ها ک شم باربد -ططط رعنا منو به  این حرفا  یه ططط بعد
باچ خوابه میام به اونم سررربزنم ططط بایاد باربد لبخند زدم واز پله ها باچ رفتیم 

فت :  باز کرد وم تاقي رو برام  نا در ا باش ططط -رع حت  نه ططط را تاق راچی جا ا این
شك سمت اتاق دیگه اي رفت که فكر کنم ت شدم رعناهم به  ر کردم ووارد اتاق 

نداختم ططط  به اطراف ا گاهي  كاوي ن با کنج جا خواب بود ططط  بد اون بار
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سرمه اي دوتاي دیگه  سرمه اي بود یعني دوتا از دیوارا  سفید  سیون اتاق  دکورا
شم سرمه اي رن  راچین بود وکنار سفید تخت بیزي  سمت دیوار  اناپه ک سفید 

ي  یر سرمه اي که روش کوسناي سفید بود ویه عسلي کو یك سرمه اي که 
سفید روش طرف ویه عكس بزرگ از راچین که  سبیده بود ویه اباژر  به تخت  
پشررتش کامال سرررمه اي بود وراچین با بلیز سررفید و ین پاره ي یخي تنش بود 

سررفید ومیز تحریر ونگاهشررو به کنار دوخته بود کنار دیوار سرررمه اي هم کمد 
سررفید با یه صررندلي بادي بزرگ بازم به رن  سررفید برعكس خودش از اتاقش 
خوشررم اومد ! یه تاي ابرومو باچانداختم وبا لبخند محوي شررروع کردم به در 
ثابت موند  پایین رفتم نگاهم روي راچین وفریال  له ها  تا از پ مانتوم ططط  اوردن 

شرول خنده بودن راچ شو دور مردن فریال انداخته بود روي مبل دونفر م ست ین د
وفریالم دسررتش رو پاي راچین بود خیلي بهم میومدن ولي حیف فریال ططط بي 
خیال لبخندي زدم وبه سررمت مبال رفتم ططط مادر  ون با دیدن من دسررتشررو به 

بیا عزیزم اینجا بشررین ططط کنار مادر  ون روي مبل -سررمتم دراز کرد ومفت : 
ند زدم همون موقع خانمي که خدمتكار خونه بود برام نشررسررتم وبه روش لبخ

شمم به نگاه  شتم که   شكر روي میز مذا شتم وبي ت شربتو بردا شربت اورد 
پراخم راچین موند ططط مرتیكه احمق خنده اش براي یكي دیگه اس اخمش براي 
من !!! بي تو ه به اخمش نگاهمو به فریال دوختم که با لبخند نگاهم مي کرد 

افتاب  ون  ه رشررته اي مي خوني -نو که دید لبخند پهني زد ومفت : نگاه م
شته اي -اي تي طططط -؟؟؟ منم در  وابش لبخند زدم ومفتم :  واو ططط پس هم ر

سمت ما ومفت :  شت  صدا کرد ططط -فرشادي ! همون موقع فرشاد برم کي منو 
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 هراب؟؟ با تعجب بهش نگاه کردم تا  ند ثانیه پیش مشرررول حرف زدن با م
بود ولي اچن داشررت  واب فریالو مي داد فریال با تاسررف براي فرشرراد سررري 

به من مفت :  با -تكون داد ورو  یه تعجب نكن ططط  این داداش من همین  ور
هرکي حرف بزنه ولي موشررش پیش خانماس ططط بیشررتر تعجب کردم طط افرین 

اید ام که سه بار بهر ي باشم بهتره از تو- ه تمرکزي !!! فرشاد با خنده مفت : 
-یه  یزي بهت بگیم تا بفهمي ! حاچ داشررتي  ي غیبت منو مي کردي ؟؟ 

برادرم تو فهررولي ططط هیچي داشررتم به افتاب مي مفتم با تو هم رشررته اس ططط 
 ه خوب -اره طط -واقعا ؟؟؟ -فرشرراد با لبخند وتعجب بهم نگاه کرد ومفت : 

اره ططط شما اچن مشرول به کارید ؟ - ططط از اول به این رشته عالقه داشتي ؟؟؟
شاد لبخند کو كي زد ومفت :  سیس -فر شرکت کو ولو تا ستم یه  بله طط بادو

-کردیم ططط سرمو به نشونه ي تفهمیم تكون دادم پدر  ون روبه فرشاد مفت : 
شت ومن رو به  سمت پدر  ون برم شاد به  يا  ي کار کرد ؟؟؟ فر ستي ر را

سم تموم -وني ؟؟؟ تو  ي مي خ-فریال مفتم :  من ژنتیك خوندم ططط اچنم در
شي ططط فریال خنده ي ریزي کرد ومفت : -شده ططططلبخند زدم ومفتم :  موفق با

بفرمایید -ممنونم افتاب  ون طططط همون موقع خدمتكار اومد  لو ومفت : -
ستیم  ش شدیم ودور میز ن سر میز غذا اماده س با تعارف مادر  ون همه بلند 

در  ون دوطرف من نشررسررته بودن رعنا ومهراب وفرشرراد وفریال هم راچین وپ
روبه روم نشررسررته بودن مادر  ون وعمو هم کنار پدر ون بودن روي میز انواع 
غذا ها  یده شررده بود باقالي پلو وکباب بختیاري ،کشررك بادمجان ، خراچ 

رن  ب زبون وکلي سراچد دهنم واقعا اب افتاده بود تا خواسرتم براي خودم یه شره
شم رعنا مفت :  ست نداره ططط با تعجب -بك افتاب  ون راچین پلو زعفروني دو
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به رعنا نگاه کردم این دفعه فریال با خنده مفت :   خوب-سرررمو بلند کردم و
شرراید راچین نظرشررو عوض کرده طططط نگاه متعجبم روي فریال  رخید اینا  ي 

؟؟ اهان ططط شرراید اینا مي مفتن ؟؟؟ مگه من دارم براي راچین غذا مي کشررم ؟
همین فكرو کردن ططط خیلي حرصررم مرفت با این حال سررریع لبخند ژکوندي 

شتم ومفت :  شتم -زدم و کفگیر رو کنار مذا ستم ططط برم شید نمي دون واي بخ
عزیزم ططط  ي مي خوري ؟ راچین در حالي که -سمت راچین وبا حرص مفتم : 

اول خراچ زبون مي خورم -ت : سعي مي کرد  لوي خنده ي بلندشو بگیره مف
شي لبخند زوري زدم  طططط عققققق زبون ططط متنفرم از این غذا !!!! با حالت  ند
شقاب  شتم ططط وب شقابو  لوي راچین مذا شتم وب شقاب مذا ودوتا زبون توي ب
سمت کفگیر نرفته بودم که  شم ططط هنوز به  شتم تا براي خودم غذا بك راچینو بردا

وا ؟ مگه شررما ها توي یه بشررقاب نمي خورید ؟؟؟ این -رعنا دوباره مفت : 
شیننت مفت :  شاد با  شد وزل زدم به رعنا ، فر شمام مرد   رعنا  ان-دفعه  

همه که مثل تو بي حیا نیسررتن طططط  لو بزرمترا چس بزنن ! عمو فرهاد با تشررر 
شده -مفت :  شك  شترچ رعنا ومهراب خ شقاب م شاد طططططط نگاهم روي ب فر
-اشیت نكن دختر منو طططط رعنا با خنده مفت : -عمو فرهاد ادامه داد :  بود ططط

زشررته ططط -خوردي فرشرراد ! صررداي اروم راچین از کنار موشررم بلند شررد طططط 
مامانت یادت نداده به بشررقاب مردم خیره نشرري ؟ سررریع نگاهمو از بشررقاب 

غذا  دهني تواز من نخواه تو بشقاب -مشترچ رعنا ومهراب مرفتم واروم مفتم : 
از خدات باشرره ططط دخترا برا همین -بخورم طططط راچین خنده ریزي کرد ومفت : 

افتاب  ان -دهني هم له له مي زنن تا خواسررتم  یزي بگم مادر  ون مفت : 
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-عزیزم خجالت نكش راحت باش طططط رعنا با خنده قاشررقشررو پرکرد ومفت : 
شقو توي دهنش ست میگه ببین اینجوري طططط وقا شمك  را شت وبه من   مذا

زد مي خواسررتم همون  ا باچ بیارم من از این لوس بازیا بیزارم حتي حايررر 
شدم به  سقلمه ي راچین مجبور  شقاب غذا بخورم طططط با  نبودم با امید توي یه ب
سمت بشقاب برمردم ططط اه اه اه این رعنا خجالت نمي کشه ؟؟؟ خوبه یه بچه 

سید اینو دیگه کجاي  هم داره ططط با دیدن غذاي توي شقاب حرف تو دهنم ما ب
كر ف-دلم  ا بدم ؟؟؟ راچین در حالي که با بد نسرري لبخند میزد اروم مفت : 

کنم غذاي مورد عالقته ؟ مي خواي بیشررتر بریزم ؟ سررریع نگاه تندمو بهش 
دوختم که لبخندش پهن تر شرررد و نگال اولو مذاش توي دهنش ططط بد  ور 

ساس تهوع مي کردم  شه به این فكر مي کردم که انگار زبون یه ادمو مي اح همی
خورن ططط با ا بار تیكه اي از زبونو کندم ووبا دودلي به دهنم نزدیك کردم خدا 
این راچینو از رو زمین برداره با این غذاي مورد عالقش !!  نگالو کامل نكرده تو 

ه خنده بهم نگاه میكن دهنم سریع قورت دادم طططط تازه نگاهم به راچین افتاد که با
سمت راچین وبا  شتم  سریع برم شروچ  سریع به بقیه نگاه کردم دیدم نه همه م

با کلي بدبختي زبونو خوردم وبعد راچین -غیر مفتم :  مرمگگگگگگ  طططط 
در حقم لنف کرد وکمي کباب بختیاري ریخت توي بشررقاب طططط انقدر که 

م  یزي بخورم فق  به زور تكه حالم از خوردن زبون بد بود دیگه نمي تونسررت
اي از موشررت رو خوردم ططططط غذا که تموم شررد تازه یادم افتاد دارم با یه غریبه 
توي یه بشقاب غذا مي خورم مریه م مرفت ططط داشتم از حال بدي میمردم طططط 
بعد از غذا همه دوباره روي مبال برمشررتیم این بار راچین کنارم نشررسررته بود ططط 

د بود معدم یه  ور خاصرري مي شررد حالت تهوع وسرررمیجه هم حالم خیلي ب
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با مرمي  یزي روي  داشررتم بدنم یخ کرده بود هیچي از اطرافم نمي فهمیدم 
مردم وبازوي ل*خ*تم حس ارامش بهم دسررت داد ولي حالم هیچ خوب نبود 

افتاب عزیزم ططط حالت خوبه ؟ مرگ و -صررداي اروم ونگران راچین بلند شررد : 
م ططط مرض و افتاب عزیزم ططط با حرص بهش نگاه کردم تازه فهمیدم افتاب عزیز

ستم  شد تا خوا سیخ  شته ي بدنم  ست راچین بود موهاي ندا اون  یزي مرم د
؟  خوبي-ازش  دا بشم با ابرو سمتي رو نشونم داد وبا کمي اخم تكرار کرد : 

با نگراني نگاهم مي کردن لبخند ا بار ي زدم تازه متو ه اطرافم شررردم همه 
اره ططط مادر -مي خواي بریم خونه ؟؟؟  -نه زیاد ، خسررته م ططط راچین-ومفتم : 

فت :  ند م ن  بزنم دکتر ؟ - ون ت تاب  ان مي خواي ز مادر  ون -اف نه 
شم طططط  ستراحت کنم خوب می سریع خودمو از راچین  دا کردم -ا منمئني ؟ 

به سمت پله ها رفتم  بله ممنونم ططط در مقابل  شماي نگران همشون-ومفتم : 
حالم بد تر شررد راچین به  ه ا ازه اي برلم کرد ؟؟؟ امه تو عروسرري برلم کرد 
خودم بهش ا ازه دادم ، ولي این  ا ؟؟؟ ططط لباسمو سریع عوض کردم وپایین 
پدر  ون اصرررار مي کردن زن  بزنن دکتر ولي قبول نكردم  رفتم مادر  ون و

اچین سرروار ماشررین شررردم وراچین هم به بعد از خداحافظي با همه با کمك ر
سرعت پشت رل نشست وراه افتاد توي مسیر هرلحظه حالم بدتر میشد وهمه 
رو به فحش کشیدم  اله  وله ها کم بود سرعت میراهم ايافه شده بود راچینم 
شد همون  شت دی  طاقتم طاق  شون مي مذ نا مردي نمي کرد ویه دور از هم

حلقم معدم پیچ مي خورد کمربدمو سررریع باز  یه شره غذا هم اومده بود توي
بي   ي ؟ با-نگه دار ططط راچین من  مفت : -کردم وروي داشپرت زدم ومفتم : 
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شیدم :  شینو کنار -حالي داد ک سریع ما مي مم نگه دار طططط حالم ططط بده راچین 
شروع کردم به عق زدن پاهام قدرت  شین پریدم پایین وکنار بزرمراه  شید از ما ک

شونده بود وبا نگ سردم تمام بدنم رو پو سي عرق  شتن خی شتن بدنمو ندا ه دا
نسیم اخر شب دست به دست هم دادن تا لرز کردم همون مقدار غذایي رو که 
خوردم باچ اوردم با حس این که کسرري کمرمو ماسرراژ میده به خودم اومدم تا 

اري باچ بیراحت باش ططط سعي کن همه  یز رو -خواستم برمردم راچین مفت : 
طططططط حس بدي داشررتم لرز، سرررمیجه ،حالت تهوع ،همیشرره به غذا حسرراس 
بودم تو بشقاب یكي خوردنم کم بود زبونم باید مي خوردم ططط دیگه از عق زدن 
شیدم وبه واز  ا  ست راچین کنار ک شدم بدنه کم  ونم رو از زیر د سته  هم خ

رسوندم بي تو ه به راچین  بلند شدم وبا دوسه قدم کم  ون ، خودمو به ماشین
ستم  ستم ودرو ب ش شین ن سختي توي ما شین تكیه دادم وبه  ستمو به تنه ي ما د
شینو حرکت داد بعد از مكث کوتاهي  شد وما سوار  بعد از  ند ثانیه راچین هم 

به ا بار -مفت :  بریم بیمارسررتان ؟؟؟ دلم نمي خواسرررت حرف بزنم ولي 
صداي ارومي مفتم :  س  حرف پرید و دي  نه ططط مي خوام-و برم خونه ططط و

ست ططط تند مفتم : -مفت :  خودم حال خودمو بهتر از تو مي -حالت خوب نی
بله خودت -فهمم ططط مي خوام برم خونه طططط راچین خونسرررد ومررور مفت : 

بهتر مي فهمي ! مي دونسررتم اچن رنگم از مچ دیوارم بدتره وراچین تو دلش منو 
سزا شم ،  به باد فحش و نا  سره با ست زیر منت این پ مرفته ولي دلم نمي خوا

شینو توي پارکین  پارچ کرد وباز بدون  شد ططط ما حالمم با یه قرص رو به راه می
محل مذاشررتن به من از ماشررین پیاده شررد ، منم پرو تر از اون خودمو محكم 
 نشون دادم واز ماشین پیاده شدم با اینكه  شمام سیاهي مي رفت ولي به روي
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شار داد  شدم وراچینم دکمه رو ف سور  سان سوار ا سر راچین  شت  خودم نمیاوردم پ
شدم  راغا همه  سر راچین وارد خونه  شت  سور به حرکت در اومد ططط پ سان وا
خاموش بودم ومن از ته دل شرركر مزار خدا بودم که يررعفموراچین نمي بینه 

و امو درارم خودمدسررتمو به دیوار تكیه دادم ورفتم توي اتاق بدون اینكه لباسرر
صمو در اوردم وبدون  سته ي قر سختي از توي کیفم ب روي تخت انداختم وبه 
نداختم طط مریه ام  مانتو وشرررالمو در اوردم وکنار تخت ا باچ ططط  نداختم  اب ا
مرفته بود هر وقت این  وري مي شرردم مهتاب یا مامان باچ سرررم بودن ولي 

سه تنهایي ططط عجیب ح س تنهایي مي کردم این  ند روز اچن ططط حس بدیه ح
ططط قبال با و ود امید انگار همه ي دنیا براي من بود ولي اچن طططط امید بود ولي 
ستم  ستم اما نمي دون همه ي دنیا براي من نبود طططط من همه ي دنیا مو مي خوا
اچن باید برم یقه ي کي رو بچسرربم وبگم دنیا مو بهم پس بده ططط حال خوبمو 

ده ططط اصررال دنیام  ي بود ؟؟؟ امیدددددد ططط دلم امید مي خواد ططط بهم پس ب
فق  امید مهربونمو مي خوام ططط خدااا ططط امییید مي خوام طططط قنره هاي اشكم 

من نمي فهمم ، من از این لواشررك ترشررا -پایین مي ریخت با یاد اون روز ططط 
با مهربون تازه الو  ه هم مي خوام ططط امید  -ي نگاهم کرد ومفت : مي خوام 

افتاب  ان عزیزم ططط خودت که مي دوني معدت حساسه طط با لجبازي مفتم : 
نخیرم حسرراس نیسررت فق  غذایي که دوسررت ندارم بهش نمي سررازه ططط -

ستني مي  شد همون طور که با ولع ب صداي کامي بلند  شمكي بهش زدم  و 
خودش ططط ملنار  امید خوب برو بخر براش طططط مریر شد پاي-خورد مفت : 

ما هم میر میوفتیم طططط -با حرص مفت :  پاي خودش طط همه ي   ي  ي رو 
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گاه کردم واروم مفتم :  ید ن به ام نار رفتم ومظلوم  به مل - شررم غره اي 
خوب مي توني خرم -امیدممممممم امید  شررماشررو بسررت وبا خنده مفت : 
باچ پایین پریدم امید با کنیا ططط باشررره ولي فق  یه کم طططط با شوق خندیدم و  و

ست فروش کنار  اده رفت ططط امید تازه مواهي  سمت د شید وبه  خنده لپمو ک
نامه مرفته بود وماشین عمو رو برداشته بود وهمه ي ما رو اورده بود شمال قرار 
بود بریم ویالي کامي اینا توي نور طططط اون سررال ما تازه میرفتیم اول دبیرسررتان 

و ه کو پس ال -ي کو یك لواشك برمشت با هیجان مفتم:  ططط امید با یه بسته
همینم مجبور شرردم طططط خنده ي ریزي -؟؟؟ امید اخم با نمكي کرد ومفت : 

ناز مفتم مفتم :  با  مت بود  ند -کردم همینم غنی ید لبخ یدم ططط ام مرسرري ام
شكو با ملچ ملوچ خوردم و لوي غزل وملنارو نیكي که اب  عمیقي بهم زد لوا

راه افتاده بود ادا در مي اوردم اون سررال مهتاب با ما نیومد  ون بچه  دهنشررون
یاد  که  ما خیلي بزرگ بودیم ططط هنوزم  که  نه  یدن طط  نا مي ترسرر مان ای ما بود 
سرراعت بعدش میوفتم حالم بد میشرره لواشرركا به معدم نسرراخته بود وحالم 

و نوازشو با نازحسابي خراب شده بود بیچاره امید تا صبب باچ سرم بیدار بود و
شید نبات  ستي که با محبت تو موهام مي ک صدقه ارومم مي کرد د کلي قربون 
داغایي که برام درسررت مي کرد لبخنداش ططط همه مسرركن بودن براي حال بدم 
عدم  عا م قت از دسرررت فروش  یزي نخرم وبفهمم واق که هیچ و یه درس  و

مواقع به خاطر  حسرراسرره بعد از اون بود که حسررابي مراقب بودم وفق  ماهي
باره معده درد مي مرفتم که مامان ومهتاب پیشررم بودن ططط ولي  همین  یزا دو
اچن اونا رو هم ندارم ططط یعني هیچ کسو ندارم ططط واقعا تنهام ططط خدا تنهام طططط 
که داد بزنم  حال تر از اون بودم  هام ططط بي  هام ططط ببین ططط تن گام کن ططط تن ن
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دم هنوزم حالم بعد بود ولي نه به شرردت دیشررب ، اروم از طططط شررمامو باز کر
شتم ورفتم توي حمام  ست حوله مو بردا تخت اومدم پایین دلم حمام مي خوا
شتم دلم براش تن   ستم خبري از امید ندا ش اب رو باز کردم وتوي وان خالي ن
بود ططط هیي طططط سرررمو به پام تكیه دادم ططط اب داشررت کم کم وانو پر مي کرد 
بدنم از کرختي در اومده بود ططط حمام که کردم حولمو دور خودم پیچیدم واز 
حموم زدم بیرون حال لباس پوشیدن نداشتم در اتاق رو کمي باز کردم وموشامو 
تیز کردم ببینم صدایي میاد یانه ططط خیالم که راحت شد درو کامل باز کردم واز 

به سررمت اشررپزخونه رفتم اول از همه میزو نگاه کردم طط  اتاق اومدم بیرون و
خالي بود ططط پسررره ي بیشررعور نمي مه این مریهرره صرربحانه درسررت کنم ططط 
شررعور نداره که ططط نگاهم به  اي سرراز خورد خوب خدارو شرركر این یكي 
صبحانه رو  سایل  سمت یخچال رفتم تا و شته ! ططط به  شعور دا شنه اینجا  رو

نامه ي کو كي خ به  یارم که نگاهم  با دوسررتام بیرون بیرون ب ورد : "من میرم 
معلوم نیسررت شررب کي بر مي مردم " بخوره تو سرررت مي مم بیشررعور کسرري 
موش نمیده نه سررالمي نه  یزي بعد هم به من مي مه مررور ططط خودخواه ططط 
برمه رو مچاله کردم وپرت کردم توي سررینك ظرف شررویي ، بیخیال ظرف کره 

الیدم و همون طور که نون رو ماز مي رو در اوردم وسرررپایي روي نون تسررت م
سمت تلفن رفتم  زدم ظرفو به یخچال برمردوندم وبراي خودم  اي ریختم وبه 
سمت مبل  شتم وبه  ست ازادم تلفنو بردا بقیه ي نون رو  پوندم توي دهم وبا د
رفتم وشررماره ي ملنارو مرفتم بیچاره ها براي سررال تحویل بهم زن  زدن ولي 

ود که  واب ندادم ططط تلفنو  سبوندم به موشم بعد از  ند من انقدر حالم بد ب
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شي پیچید:  شوه ي ملنار توي مو صداي پر ع  الوو ططط خنده م مرفته بود-بوق 
شه ططط خنده ي  سر ست پ شت منمئنن فكر مي کرد دو شماره ي اینجا رو ندا

ناز مفتم :  با  سررالم ططط از مكث ملنار -ریزي کردم وصررردامو عوض کردم و
عادي مفت : فهمیدم  با صرررداي  عد از  ند لحظه  سررالم ططط - ا خورده ب

بفرمایید؟ داشررتم از خنده مي پكیدم ولي حال میداد اشیت کردن این دماغ 
با علي اقا کار داشررتم )باباي -بله امرتون ؟ -منزل اقاي سرربحاني؟ -عملي : 

سی-شما ؟ مكث کردم ومفتم : -ملنار ( ملنار تندي مفت :  شنا  دشما منو نمی
ططط خودشررون میدونن من کیم لنفا موشرري رو بهشررون بدید ططط ملنار عصرربي 

ا باب-مفتم که طططط ملنار وسرر  حرفم پرید ومفت : -شررماااااااااا ؟ -مفت : 
پس دخترشرري !!! اي علي نامرد  ه طور دلش اومد منو این بچه -مسررافرته ططط 

لنار که م زیر خنده م یییییییییي ؟ زد-رو تنها بذاره ؟ ملنار  یب ماند مفت : 
-شرروکه شررده بود سرراکت بود منم مي خندیدم وقتي به خودش اومد مفت : 
-بمیري افتاب ططط تویي ؟؟ اه ، اه ططط قلبم اومد توي حلقم ططط با خنده مفتم : 

شه ؟؟؟ ملنارم  شما که  ي ب اخه خله خداداد ، زن بابات زن  میزنه خونه ي 
واچ مفتم شررراید زن  بزنه ططط بعد   میدونم-که خندش مرفته بود مفت : 

این دو روز مرده بودي ؟  را تلفن  واب نمیدي ؟ الهي بري -عصرربي مفت : 
به  اي تبریك مفتنته ؟؟؟ بعدم اون دوسرررت -زیر تریلي که نگرانم کردي ! 

ستي ؟  سراي عزیز تر از  انت خبر دارن تو  ه چتي ه ده بمیر بابا ططط با خن-پ
ت نه خیال-از زبون کم نیاریا ططط -دسررتور تو بودم ططط   شررم ! منتظر-مفتم : 

با اینكه کلي -راحت کم اوردم ازت کمك مي میرم ططط ملنار خندید ومفت : 
ازت ناراحتم ولي خوب رفیقمي دیگه کاري نمي تونم بكنم مي بخشررمت ططط 
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شیننت مفت : -عیدت مبارچ ططط  ستم ططط ملنار یه دفعه با  ستي را-ممنونم دو
خفه ططط خوب بودنو -بر از زندمي مشترچ ؟؟؟ خوبه ؟؟؟ کجا هست ؟  ه خ

ستام بیرون  شته رفتم با دو شدم نبود برام نو که من خبر ندارم ططط از خواب بلند 
نه بابا کجا پاشررم بیام اونجا ططط اچن -بیا اینجا ططط -اره ططط -پس تنهایي ؟ -ططط 

اره ططط -اهي کشررید ومفت :  کلي مهمون دارید ططط عیده مثال ملنار پر حسرررت
سرتون خراب -داییم میاد اینجا ططط  پس برو به خودت برس که کلي مهمون رو 

میشرره ططط خندیدم ملنارم زد زیر خنده اخه خانواده ي داییش خیلي بزرگ بود ، 
آي مفتي افتاب طططخیل خوب من میرم طط مواظب خودت باش -ملنار مفت : 

عزیزم طط  باشه-ن بیام پیشت یا بریم بیرون طط طط حوصله ات سر رفت یه تك بز
سردمو کم کم  -خدافظ ططط  ستي ططط ملنار که تلفنو قنع کرد  ایي  خدافظ دو

خوردم مونده بود نیكي باید به اونم زن  بزنم تازه امیدم هسررت ططط شررماره ي 
به اونم زن  زدم بعد از کمي حرف زدن وخندیدن درباره ي  نیكي رو مرفتم و

شیت کردن ملنار تلفنو قنع کردم نیكي هم مهمون داشررت طط یادش مويرروع ا
بخیر پارسال  قدر دلم مي خواست از زیر این مهمونیا در برم ولي امسال دلم 
براي همونا ت  شررده بود مامان به خاطر اینكه مثال مزاحم ما نشرره بهم زن  

دوم  واب  نمیزد اهي کشیدم وشماره ي امیدو مرفتم بار اول  واب نداد طط بار
نداد ططط بار سوم  واب نداد ططط حتما یا خواب بود یا نمي تونست  واب بده به 
اتاقم رفتم وبهش اس دادم این شماره ي خونه ي  دید منه ططط نگاهي به سر تا 
ستي  سر دیوار انداختم یه  یزي توي مرزم رژه مي رفت اون موقع کاري به در

ستم  شتم فق  مي خوا سارو و غلني ما را ندا فكرمو عملي کنم  عبه ي آ عك
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شو ها وکمدا رو زیرورو کردم  یزي رو  شیدم وهمه ي ک از زیر تخت بیرون ک
که مي خواسررتم پیدا نكردم پریدم سررمت اتاق راچین هر ي دسررتگیره رو باچ 
وپایین کردم در باز شررد ططط بمیري حاچ  ه وقت قفل کردن دره ؟؟؟ بي خیال 

شپز خونه  سمت ا شیدم یاد کیفم افتادم طط شدم ورفتم  شوي اولو که پایین ک ک
خدا خدا مي کردم مامان اونو برام فرسررتاده باشرره در کمدمو باز کردم با دیدن 
کیفم قند توي دلم اب شد سریع کیفمو از قفسه کشیدم بیرون وزیپشو باز کردم 
 سررب نواري توش بهم  شررمك زد لبخندم پهن تر شررد  سرربو در اوردم وبه 

مله کردم همشررونو با عشررق به درو دیوار اتاق میزدم دوسررت طرف عكسررا ح
داشررتم امیدمو همش ببینم کارم که تموم شررد خنده اي م*س*تانه کردم وبراي 
عكسررا ب*و*س فرسررتاد بعد از  ند دقیقه تلفن خونه زن  زد یعني کي مي 
شماره با شوق  سمت تلفن رفتم با دیدن  شونه اي باچ انداختم وبه  شه ؟  تونه با

شوق مفتم : خن صلو زدم وبا  سالم عزیزم با -سالم امیدم ططط -دیدم دکمه ي و
-اینكه مهربون بود ولي صررداش خیلي خسررته بود لبخندم  مع شررد ومفتم : 

نه ططط با نه ي قاطع من امید  ا -اره عزیزم خیلي خوبم تو خوبي ؟ -خوبي ؟ 
باچفاصررله با نگراني مفت :   تي ططط امید ون بهم دروغ مف- را ؟؟ -خورد و

شه ولي نبود :  شینون با سعي کرد  - ه  وریه ؟ -صدات  را این  وریه ؟ 
خیل خوب بابا ططط حال یكي از دوسررتام -امییییید طططط خسررته خندید ومفت : 

 یز مهمي نیست -اخي  ش شده ؟ -خوب نیست ططط ناراحت شدم ومفتم : 
ططط خندیدم ومفتم : عزیزم خودتو نگران نكن طططط راسررتي خونه ي  دید مبارچ 

-ممنونم ططط واي امید نمي دوني که  ي کار کردم ! امید با تعجب پرسررید : -
همه ي عكسامونو - ي کار کردي ؟ در حالي که به سمت اتاقم میرفتم مفتم : 
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کاري که من از روز اول کردم ططط با -به سرررتاسررر دیوار زدم ططط با خنده مفت : 
هیچي ططط مي مم من -بلند تر شد ومفت :  هان ؟؟؟ خنده ش-تعجب مفتم : 

باچ ومفتم :  یدم  با شوق پر کارو کردم  ندید -ازروز اول همین  واقعني ؟؟؟ خ
اره واقعني ططط همون موقع صدایي بلند شد که معلوم بود از توي بلند -ومفت : 

موه یه زن داشرررت به امریكایي غلیظ  یزي مي مفت زبانم خیلي خوب نبود 
که بفهمم داره یه دکترو صرردا میكنه با زن  خنري توي موشررم  ولي انقدر بود
شو از -نگران مفتم :  صدا شید که  ستاني امید ؟؟؟ امید نفس عمیقي ک بیمار

شنیدم بعد با لحن مالیمي مفت :  شت تلفن  ستم حالش-پ  اره ططط مفتم که دو
واي ببخش خیلي حرف زدم مزاحم شرردم ططط -خوب نیسررت طط سررریع مفتم : 

نه عزیزم شما مراحمي ططط ناراحت -دوستت برس طط امید سریع مفت : برو به 
شدي ؟؟؟ خندیدم ططط مي دونستم توي یه کشور غریب این مشكالت هست 

نه ناراحت براي  ي ؟ نگران -و ایرانیا اون  ا فق  هم دیگه رو دارن ططط مفتم : 
بر الش با خدوسررتتم ططط بهتره بري پیشررش اچن به کمكت نیاز داره ، منم از ح

شقانه مفت :  شم من ططط کاري نداري ؟ -کن ططط امید عا قربون دل مهربونت ب
توهم همین -خدا نكنه ططط نه ممنونم ططط مواظب خودت باش طط خدافظ ططط -

طور عزیزم طط خدا فظ طط تلفنو که قنع کردم نفس عیقي کشیدم ططط صداي امید 
ب بود با این حال حتي مي برام شرررده بود نبر زندمي حالم خیلي خیلي خو

شق از هزار تا قرص اکس بهتر بود  صداي امید براي منه عا ستم پرواز کنم  تون
طططط نگاهم که به خودم خورد خندم مرفت هنوز حوله تنم بود سررریع لباسرره 
راحتي پوشرریدم وحولمو هم برداشررتم قبل از خرو م از اتاق براي عكس امید 
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تاق زدم بیرو تادم واز ا ماشرري ب*و*س فرسرر نداختم توي  ن ططط حولمو ا
لباسشویي به همه  ا مالیده بودمش کثیف شده بود ططط بعد هم تلفنو برداشتم 
شتم طط  صبر کردنم ندا سنه بودم که طاقت  ستوران زن  زدم ططط انقدر مر وبه ر
غذارو که اوردن مثل قحني زده ها به غذا پریدم ططط  قدر هم  سرربید بهم ! 

یداد کثیف ب تاب مهر و بودم حتي  لوي مهتاب کال حال م خورم ولي من اف
که خواهرم بود کالس میذاشررتم ططط غذام که تموم شررد ظرفا رو توي سررنل 
یا  به خاطر مهمون نداختم که نگاهم روي انگشررتم خیره موند این  ند روز  ا
دستم کرده بودم ویادم رفت در بیارم وانگشتر امیدو دست کنم با همین فكر به 

شه سمت ا تاقم پ شمم به پیانوي قهوه اي رن  ِ مو رواز کردم تازه اون موقع  
راهرو افتاد ططط بهم  شررمك میزد ، من میتاررو بلد بودم ویولونم که قسررمت 
نشد وامید رفت ولي دلم مي خواست پیانو رو یاد بگیرم طط اما امید بلد نبود امر 

عه به خودم توپیدم : هم بود اچن ایران نبود ططط اي کاش مي شررد راچین ططط یه دف
بس کن افتاب همینت مونده که بري از این پسررره ي ایكبیري  یزي بخواي طط 
دیگه حرفشررم نزن طط اوکي ؟؟؟ با حسرررت به پیانو نگاه کردم و ند قدم به 
ستمو ازش عقب  شیدم ولي تند د ست ک سرتي روش د سمتش رفتم با اه پر ح

! با حسرت به سمت اتاقم  کشیدم ططط دلم نمي خواست به وسایلش دست بزنم
رفتم بعد از تموم شدن این بازي اولین کاري که مي کنم میرم کالس پیانو طططططط 
شتر رو در  شم رو باز کردم  عبه ي انگ شوي میز ارای سمت اتاق رفتم در ک وبه 
اوردم انگشررتر راچینو توش مذاشررتم وانگشررتر امیدو دسررتم کردم ویه ب*و*س 

سرمو با تلوزیون مرم کردم و قبل کو ولو روي نگینش کردم طط شب  صر تا  طط ع
از اینكه راچین بیاد به سررمت اتاقم رفتم تا یه وقت خدایي نكرده با دیدنش کهیر 
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نزنم !! صرربب وقتي  شررم باز کردم اولین  یزي که نظرمو  لب کرد عكس 
ب صررب-خندون امید بود همین طور خوابیده براش ب*و*س فرسررتادم ومفتم : 

شقم طط ست بخیر ع ستن د ش شنده بود ططط بعد از  صورتمو پو طط لبخند عمیقي 
وصررورتم از اتاق رفتم بیرون بازم سرررو صرردایي نمیومد حتما نبود دیگه ططط بي 
صبحانه رو نچیده بود ططط اي ابله ططط با  شپزخونه رفتم بازم میز  سمت ا خیال به 

 لیوان حرص به سررمت یخچال رفتم این دفعه خبري از نامه نگاري نبود ! یه
ستم از  شتم ویه شره براي خودم ابمیوه ریختم وبا کمي کیك خوردم تا خوا بردا
یده ي راچین  بالو وموهاي ژول یام بیرون نگاهم روي  هره ي خوا اشررپزخونه ب
خوشررك شررد اونم داشررت به من نگاه مي کرد طط اه این خونه بود ؟؟؟ کي عید 

ي دونم  را ولي ازش تموم میشرره این بشررر بره سرررکار وخونه نباشرره ؟؟؟ نم
حرصررم مرفته بود قبال نسرربت بهش این حسررو نداشررتم ولي اچن یه  ور مي 
خواستم سرشو زیر اب کنم طط فكر خوبیه ها ! امه سرشو زیر اب کنم کلي بهم 
ارث میرسرره وپولدار میشررم ططط یه تاي ابروم باچ رفت ولبخند خبیثي روي لبم 

که صرررداي راچین منو از فكر با پوزخنِد روي لبش   ا خوش کرد  که  در اورد 
خودم میدونم خوشررگلم چزم نیسررت اینجوري بهم زل بزني ولبخند -مفت : 

بزني طططط مي مم ابله مي مید نه طط اخه خن  خدا این لبخند کجاش شرركل 
اره نمي -لبخند یه ادم شرریفته اس ؟؟؟ با حرص از کنارش رد شرردم ومفتم : 

-کمي مكث کردم بعد با بد  نسي مفتم : دوني که مخصوصا با این موها ططط 
شكل مودزیال شدي طططط وزدم زیر خنده راچینم که حرصش مرفته بود و صداش 

هه هه ططط بابا با نمك ططط برمشتم سمتش داشت با -از اشپزخونه میومد مفت : 
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برات متاسررفم که -حرص نگاهم مي کرد لبخند ل  دراري بهش زدم ومفتم : 
ادم بانمك وخوشررمزه اي هسررتم ططط راچین ادامو در اورد تازه فهمیدي من  ه 

نه بابا خوشرمزه طط واچ تا اونجا که من دیدم تو از شروري دم به تلخي -ومفت: 
حتما -میزني ططط با حايررر  وابي در حالي که عقب عقب مي رفتم مفتم : 

نه مشرركلو تو داري ططط البته -مشرركل  شررایي داري ططط یه سررر به دکتر بزن ططط 
رواني ططط تا رفتم  وابشررو بدم طط یه دفعه سرررو ته شرردم تا بفهمم  ي شررده از 

شد ومفت :  صداي خنده ي راچین بلند  شت افتاده بودم روي مبل طط  دي دی-پ
مفتم ططط امه مشرركل نداشررتي که دنده عقب نمي مرفتي ططط يررایع شررده بودم 

رزرو  ارستان اتاقحتما برات توي تیم-کامل ططط راچین با مسخرمي ايافه کرد : 
با حرص از روي مبل بلند شررردم ودر حالي که سررعي مي کردم  مي کنم ططط 

سیدم :  شم پر سرد با  اهان برل تخت خودت ؟؟ اخه میدوني من  ایي -خون
شه طط راچین دندون  سم نمیرم طط حتما بگو توي اتاق خودت با شنا سي رو ن که ک

لرژي دارم ططط براي تو تخت خیر عزیزم ططط من به تو آ-قرو ه اي کرد ومفت : 
پاي امیدو وسرر  نكش -برلي امیدو رزرو مي کنم طططط با حرص و یب مفتم : 

رو خدا نگو ت-ومرنه حالتو مي میرم ططط راچین به اپن تكیه داد وخونسرررد مفت : 
شت  سیدم ططط خوب دیونه اس امه دیوانه نبود که به توي رواني محل نمي شا تر

ست لهش ططط از قدیم میگن دیوان شش اید ططط دلم مي خوا ه  و دیوانه ببیند خو
کنم اطرافمو که دیدم نگاهم به تنها  یزي که خورد کوسررن روي مبل بود با 

سمتش پرت کردم وتند مفتم :  شتم وبه  سنو بردا ري با امید من کا-حرص کو
سیدن به راچین افتاد پایین که راچین با خنده  سن قبل از ر شااااا ططط کو شته با ندا
وخونسرد مفت : نچ نچ نچ هدف میریتم که صفره طط در يمن از همون قدیما 
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یه مثل دیگه هم زدن حرف حق خیلي تلخه طططط دیگه واقعا رواني شدم ومفتم : 
ببین  ناب همون امیدي که مي مي یه موي مندیدش مي ارزه به صرد تا مثل -

سمت اتاقم رفتم نمي دونم  را  یز ب شتري بارش نكتو وامثال تو ططط وبه  ردم ی
بیشررتر از اینكه از راچین عصرربي باشررم از خودم عصرربي بودم با این انتخابم ططط 
صاحبه مي کنه  ساله هم براي خاله بازي با همبازیش م امروز یه بچه ي  هار 
کامي احمق تر از خودم  به حرف  نه احمق  نه ولي م یا  به درد مي خوره  نه  ببی

کوبیدم ططط راچین بیشررعور  ه طور  رچت  موش کردم ططط در اتاقو محكم به هم
کرد به امید من بگه رواني ؟؟ به خودم بگه ولي امید ططط نه ططط نباید به امید بگه 
ططط ازش بدم اومد خیلي ازش بدم اومد باید حالشررو اسرراسرري بگیرم طط کودن ِ 

شرمنده مفتم :  شدن به عكس امید نگاه کردم و سرازیر  شكام  شعور ططط ا -بی
 ط ببخشطط ببخش که نزدم توي دهنش طط ببخش طططامید طط

 
سري  شد امید براي من یه  یز خاص بود توي زندمیم تنها پ شدید تر  مریه ام 
بود که بهش تكیه کرده بودم وا ازه داشررتم بهش تكیه کنم ططط امید خاص بود 
خیلي خاص ططط هیچ کس نمي تونه بفهمه  قدر برام مهمه ودوسررتش دارم ططط 

که من امیدو مي خوام لیلي ماهي اوقا ت پیش خودم میگم مجنونم ایننوري 
رو مي خواسررت ؟؟؟ فرهاد  ه طور ؟؟؟ با یاد فرهاد آهي کشرریدم به نظر من 
شرریرین هیچ وقت عاشررق فرهاد نبوده فق  از فرهاد خوشررش میومده وعشررق 
شون  فرهاد براي شریرین خیلي زیاده شریرین عاشرق خسررو بوده ولي هر دوتا

ن ططط براي همینم خسرررو  ندتا زن مرفت تا اخر با شرریرین ازدواو لجباز بود
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شه  سنوره اي با شقاي ا شقم مثل این عا ستم ع کرد ططط من هیچ وقت نمي خوا
 ون همه ي این عشررقا پایانش تلخ ولي من این همه خنر کردم که عشررقم 
صداي  سرو ستان واقعي ولي خوب ططط با  شیم یه دا شه ططط وب پایانش خوب با

به خودم اومدم ساعت دوظهر بود صبحانه هم فق  ابمیوه وکیك خورده شكمم 
ست  بودم نمي تونسرتم از خیر غذا خوردن بگذرم براي همین طبق معمول با ف
فود تماش مرفتم وسررفارش یه پپروني تند دادم ومنتظر بودم برام بیارن ططط راچین 

اعت زن  در به هر غلني خواسررت بكنه به من  ه طط واچ طط ططط بعد از نیم سرر
سي  واب میده یا نه که دیدم راچین  صدا در اومد چي درو باز کردم که ببینم ک

فت :  یه ؟؟؟ ططططط -ایفنو برداشرررت وم سررالم خواهش مي کنم ولي من -ک
سررفارش ندادم ططط هول شرردم این احمق  وابش نكنه تا خوسررتم برم بیرون 

ش مرفتن بفرمایید باچ ططط اهان بله ططط حتما خانومم تما-صداش متوقفم کرد: 
ططط ایش من امه خانم تو باشم که خودمو از باچي همین ساختمون  16طبقه ي 

پرت مي کنم پایین ططط  ند ثانیه بعد دوباره زن  ایفون بلند شررد این یعني کي 
بود ؟؟؟ بي خیال شررونه هامو باچ انداختم دقیقه اي بعد هم صرررداي زن  

سررتم برم بیرون ولي مفتم اچن مي فهمه موش واحدمون بلند شررد طط مي خوا
وایسررتادم حتما خودش صرردام مي کنه ططط یه دقیقه مذشررت ، صرردا نكرد ، 
دودقیقه مذشت صدا نكرد ، پن  دقیقه شد ده دقیقه ، ده دقیقه شد بیست دقیقه 
شتم مرده بي خیال  ساعت ططط دیگه حتم دا شد یه  ست دقیقه هم رفته رفته  و بی

از اتاق زدم بیرون اول سرچ کشیدم کسي نبود با خیال راحت صدا کردن شدم و
به اشررپز خونه رفتم با دیدن ظرف پیتزام و ظرف یه بار مصرررفه خالیه  لوم وا 
رفتم این  ي بود دیگه ططط با دیدن  یزي خون  لوي  شررم رو مرفت واقعا 
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 اون لحظه مي خواشتم با همه ي توانم ملوشو بگیرمممممم وانقددددددد فشار
شیده بود  شكلك زبون دراز ک بیارممم که  ونش دربیاد مردچ احمق براي من 
ططط کودن ، بیشررعور ، ابله ، عويرري ، تا رفتم فحش خواهر مادر بدم با حرص 
لبمو ماز مرفتم بیچاره رعنا ومادر  ون ، ولي اي کاش میشررد واقعا بكشررمش 

وخي باشه همه  اي ططط یعني دوتا غذا ها رو خورده ؟؟؟ با فكر اینكه ممكنه ش
اشررپزخونه رو مشررتم حتي توي سررنل اشرررالم مشررتم نبود که نبود داشررتم از 
ست  يعف مي کردم بترکي مرد ، قدر  اداري مگه ؟ حال غذا در شنگي  م
کردنم نداشررتم یه تیكه بیسرركوییت از کابینت در اوردم که فشررارم نیوفته وبا 

لوي کردم وبعد با حرص  بدبختي به اتاقم رفتم دم اتاق راچین یه لحظه صرربر 
در شرركلك در اوردم خواسررتم با پا بزن به در ولي پشرریمون شرردم اونوقت مي 
فهمید حرصررم مرفته خوشررحال میشررد بي خیال لگد شرردم وبرمشررتم اتاقم 
وخودمو روي تخت پرت کردم ططط یعني نصررف بشرري راچین !!! با صررداي زن  

مفتم شاید بابا یا مامان موشیم  شمامو باز کردم اول خواستم محل نذارم ولي 
به به طلوع خودم طططط  ه طوري -الو ؟ -باشه براي همین تماسو  وابدادم طططط 

 با اشرري که  نابعالي برام-بابایي ؟؟؟ کامیه سرررخوش بود ! با حرص مفتم : 
صم ططط کامي با خنده مفت :  شي ؟؟؟ -پختي دارم بندري میر*ق* این - ه ا

سره ي ایكبیري دیگه ططط  شد ومفت : صد-پ ه مگه  -اي خنده ي کامي بلند 
کرده طططط طلوعو دیونه کرده ؟ سرررخوش برام شررعر مي خوند طط براي خودم با 

هیچي -همچین دوسررتاي نوبري که دارم با تاسررف سررر تكون دادم ومفتم : 
اره خوبه -بگذریم ططط  ه عجب یاد ي از من کردي ؟ غزل خوبه ؟ کجاست ؟ 
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اماده میشه امشب خونه ي ما دعوتیم ، راستش زن  زدم سالم میرسونه ططط داره 
تو  طلوع -قراره فردا ؟؟؟ کامي-قرار فردا رو یاد اوري کنم ططط با تعجب مفتم : 

ین واي ببخش ا-که ایكیو نبودي دختر ططط براي کارت دیگه ططط سررریع مفتم : 
و حرفامونده اونجا باش تا -مگه برام اعصاب میذاره طط باشه فردا  ه ساعتي ؟ 

خوشم نمیاد انقدر تعارف کني به پرو -باشه حتما طط بازم ممنونم ططط -بزنیم ططط 
-کامیییي ؟؟؟ کامي خندید ومفت : -بازیات عادت کردیم ططط با  یب مفتم : 

ه نه ممنونم ب-باشرره طط باشرره ببخش ططط پس فردا مي بینمت ططط کاري نداري ؟ 
خدافظ طططط تماسو قنع کردم تازه -فظ  باشه عزیزم خدا-غزل سالم برسون ططط 

شام  شب بیكارید  سریع به نیكي وملنار اس دادم ام سنه ام افتادم  شكم مر یاد 
بریم بیرون اونام به سرره نكشرریده هر دو  واب مثبت دادن قرار شررد سرراعت نه 
شتم  ي  ساعت وقت دا سه  صر بود  شش ع ساعت  شگي  ستوران همی بریم ر

ن حتما خونه اس پس نمي تونم برم از اتاق بیرون کار مي کردم ؟؟؟ اونم که اچ
سریع باهاش تماس مرفتم قبر مبایلم حتما  هش  ست مری ططط با یاد امید ودو
خدا تومن میومد نه به قبال که حتما باید اون زن  میزد نه به اچن که راه به راه 

-من زنگش میزنم ططط بعد از دوسرره تا بوق صررداي امید توي موشرري پیچید : 
خوبم عزیزدلم ططط تو  ه طوري ؟ -سالم ، خوبي ؟ -م خانم عزیز خودم سال

بسیار سپاس ططط از دوستت  ه خبر ؟ حالش خوب شد ؟ امید مهربون مفت -
هنوز بیمارسررتانه ؟؟؟ امید مكث کوتاهي کرد ومفت : -اره عزیزم بهتره ططط -: 
تم که نه اوردمش خونه ملم طططط از صررداش خسررتگي میبارید ولي مي دونسرر-

مت مفتم :  با مالی ظب خودت و دوسرررت -نمي خواد من بفهمم  پس موا
هت باش ططط  کاري نداري -حتما خانمي توهم مواظب خودت باش ططط -مری
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 را ططط دوسررتت دارم ططط توي دلم کیلو کیلو قند اب مي کردن شوق -با من ؟ 
-ط من بیشررتر ططط خدافظ طط-مرگ شرررده بودم خنده ي کوتاهي کردم ومفتم : 

شتم وپریدم توي  سامو بردا خدافظ خانمم طططط با لبخند تلفنو قنع کردم ططط لبا
حموم تا یه دوش درسررت وحسررابي بگیرم بعد برم بیرون دلم مي خواسررت به 
مهتابم بگم بیاد بریم بیرون ولي امه مامان اینا مي فهمیدن يررایع مي شررد ططط 

شك کردم بعد هم با اتو مو اف صاف بعد از حمام موهامو خ شون تا  تادم به  ون
شلوار لوله  سبتا زیادي کردم البته نه خیلي زیاد که توي شوق بزنه  شن ارایش ن ب
تفنگي طوسرریمو با مانتوي کوتاه سررفیدم رو با کفش عروسرركي طوسرریم سرت 
ساتن  سري  کردم وبدون اینكه موهامو ببندم همون طور که دورم ریخته بود رو

زدم ساعت هشت و ربع بود تا برم دنبال سفید وطوسیمو سرم کردم ومره ي شل 
بچه ها طول مي کشررید ططط سررویچ ماشررینموتوي کیفم انداختم واز اتاق زدم 

صداي راچین متوقفم کرد :  سمت در راه افتادم که  -بیرون بدون هیچ حرفي به 
کجا به سررالمتي طط نفسررمو با حرص فوت کردم بیرون و خونسرررد به سررمتش 

به دیوار تكیه داده ودست به سینه به من نگاه مي کنه  برمشتم که دیدم با پوزخند
شي ططط ولي فكر نكنم بهت مربوط -با لبخند حرص دراري مفتم :  سالمت با

شت  شو از دیوار بردا شو مم کرد تكیه  ستو پا شه ططط نه ؟؟؟ راچین یه لحظه د با
سراغتو مرفت -ومفت :  شاید زن  بزنه امه  خوب ططط منظورم اینكه طط مامانت 

بگم کجاسررت ؟؟ همون طور خونسرررد به سررمت در برمشررتم ودرو باز کردم 
شم درو -ومفتم :  ستاش بیرون ططط وبدونه اینكه منتظر  وابش با بگو رفته با دو

شه ططط حاچ غذاي منو مي خوره ؟؟؟  سور رفتم حقش با سان سمت ا سم وبه  ب
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ساب مج شكر نگفتم بزن به ح شاالله تو ملوش میر کنه ططط خدا رو  شد بوای ر 
سور اومدم  سان سوختم ططط از ا سابي مي  شو بده ومرنه اون موقع ح خودش پول
شدم واز در زدم بیرون  سوار  سریع  شینم رفتم  سمت  اي پارچ ما بیرون وبه 
اول مسیرهارو توي شهنم برسي کردم به این نتیجه رسیدم که اول بر دنبال ملنار 

شگي ططططط ستوران همی شم بیریم ر اخي یادش بخیر امید که  بعد هم نیكي بعد
بود همیشرره با اون میرفتیم طط  ه دوراني بود ططط با یاد اون دوران همیشرره از بابا 
ممنون بود  ون بهم ازادي کامل داده بود البته این بخاطر حهررور امید بود که 
بهش اعتماد کامل داشررت ولي نمي دونم این  ند ماه اخر  ي شررده بود کي 

د که راي شررو زده بود ؟طططط  لوي خونه ي ملنار اینا زیر پاي بابا نشررسررته بو
ایستادم وبهش تك زدم اونم سر سه سوت سوار ماشین شد وبا لوندي مفت : 

عقققققققق ططط اچن -هاي عزیزممممممم  هرمو توي هم کشرریدم ومفتم : -
ت لیا ق-باچ میارم طططط ملنار کیف سررنگینشررو زد به سرررم وبا حرص مفت : 

ططط از حرصررش خندیدم ماشررینو روشررن کردم همین طور که ماز نداري بقچه ط
ملنار زیاد به خودت فشار نیار دماغت میوفته ططط وبا بد  نسي -میدادم مفتم : 

شو به دماغش مرفت وهمین طور  ست سریع د شمي نگاهش کردم ملنار  زیر  
شگله منو ببیني ططط -که نازش مي کرد مفت :  شم نداري دماغ خو سود   -ح

اغ عملي منو  ه نیاز است به اون دماغ زیر تیب رفته ي تو ؟ بعد با لحن اخه دم
راسررتي ملنار دیگه نمي توني دوسررتتو توي دماغت کني ؟؟؟ -خبیثي مفتم : 

ب خیلي نكبتي افتا-صررداي  یب ملنار با خنده ي من بلند شررد با داد مفت : 
ستت درد نكنه بي زحمت توي کیفت -ططط اه حالم بهم خورد ططط   باچ بیار مند

سمت پنجره بر مردند منم  شو به  شي مفت ورو شینمو چزم دارم ططط ملنار ای ما
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سبید  شتر از همه اشیت کردن ملنار مي   ستام بی ریز ریز مي خندیدم توي دو
شدیم رو به ملنار مفتم :  زن به ملي زن  ب-ططط به خونه ي نیكي اینا که نزدیك 

با نیكي تماس مرفت ططط نیكي بگو بیاد پایین ططط ملنارم موشرر یشررو در اورد و
ه طوري  -نیكي با سالمي بلند باچ سوار ماشین شد ورو کرد به ملنار ومفت: 

پشررت دسررتمو داغ مي -دماغ عملي ؟ من زدم زیر خنده ملنار عصرربي مفت : 
کنم دیگه با شررما دوتا احمق  ایي نمیام اون کامي بهتر از شررما دوتاس طططط 

 ته ملنار ؟ شرروخي کردم  را شررورش مي کني ؟؟؟ -نیكي با تعجب مفت : 
یه  نیكي تو-از این بپرس ططط منم  دي مفتم : -ملنار منو نشررون داد ومفت : 

گه نمي توني دسررتتوبكني توي  یدم دی  یزي بهش بگو من فق  ازش پرسرر
سرم ومفت :  ست زد تو  شدي -دماغت ؟؟؟ نیكي با د شدي ولي ادم ن عروس 

شد ططط  شدم ططط اه-ططط حالم بد  ان این اچن نكته دارم طط من واقعي که عروس ن
پس کي این شرررازده امید میاد که تو ادم -الكیه ملنار با مریه ي الكي مفت : 

شرري ؟ توي بریدمي مورد نظرم پیچیدم ، کمي فكر کردم وبا لبخند کو ولویي 
ي ططط افتاب ططط ک-دقیقا دوسررال ویه ماه دیگه ططط ایندفعه نیكي مفت : -مفتم : 

کي مي خواي از راچین  دا بشرري ططط ؟ راچین ؟؟ ابروهامو باچ انداختم ومفتم : 
را بش فكر نكرده بودم ولي منمئنا  ون نمي خوام به اومدن امید بخوره یه -

سال دیگه شاید  ند ماه این ور واون ور بشه ولي توي همین حدودا ازش  دا 
شید ومفت :  سرتي ک شم ططط ملنار اه پر ح شوهر کنن -مي  شه زنا دوتا   را نمی

راست مي مم دیگه امه مي -؟؟؟ منو نیكي با تعجب بهش زل زدیم که مفت : 
با راچین ططط لبخند کجي زدم  با امید ازدواو مي کرد هم  شرررد اچن افتاب هم 
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که دوطرفو بخواد ولي من فق  امیدو مي -ومفتم :  یه  این حرف تو براي کسرر
ر میزنم ططط دیگه به رستوران رسیده بودیم ماشینمو خوام اسم راچین که میاد کهی

با بچه ها به سررمت در رسررتوران رفتیم که یه دفعه  توي پارکین  پارچ کردم و
 ه زود یادت افتاد -افتاب ! مهتاب نیومد ؟؟؟ خندم مرفت : -نیكي مفت : 

 يططط نه بهش نگفتم امه میومد مامان اینا مي فهمیدن که با راچین نیسررتم ططط نیك
 ولي  اش خالیه ططط مارسن-سري به نشونه ي تایید تكون داد که ملنار مفت : 

تا کمر خم شررد ودرو برامون باز کرد ماهم دوباره همون ادماي  دي ومررور 
شدیم خیلي خانمانه بدونه تو ه به نگاهاي دوروبرمون روي میز مخصوصمون 

به نگاهاي رومون منو نشررسررتیم ططط  قدر از این نگاها بدم میومد ططط بي تو ه 
رو برداشررتیم وغذاي مورد نظرمونو انتخاب کردیم مارسررون بعد از  ند دقیقه 

خوش اومدید ططط خانما  ي -اومد  لو وسررالم کردو خیلي محترمانه مفت : 
فت :  مه مون م ید ؟ نیكي از طرف ه یل دار فات ططط  33و 16،17-م با مخل
شت کردن رفت وما هم م سون بعد از یاد دا شدیم از هر مار شرول حرف زدن 

سر نیكي وملنار  ست پ ستان ،امید ،راچین ،دو شگاه ،دبیر دري حرف میزدیم دان
ست مثل نخورده ها  شتر ملنار !!! وغیره ططط غذارو که اوردن دلم مي خوا البته بی
حمله کنم ولي نمي شررد مریه ام مرفته بود مجبوري خیلي شرریك شررامم رو 

شد  شو ک  کرد ومفت : خوردم ططط غذامون که تموم  سر -ملنار با مظلومیت 
 ملنار سرراعت-من بسررتني مي خوام ططط نیكي نگاهي به سرراعتش کرد ومفت : 

شو  مع کرد ومفت :  11/5 سوخت رو -هاا ملنار لبا توروخدااااااااا دلم براش 
عیب ندار نیم سرراعته فق  ططط بذار مار سررونو صرردا کنم ططط -به نیكي مفتم : 

فت : ندي م نار ت با - مل یاي طططططططط مي خوام ططط منو نیكي  نه طط من بسررتن
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 ملنار مي فهمي- شماي مرد شده بهش نگاه مي کردیم نیكي با بهت مفت : 
شهر برمردیم ؟؟ ملنار اخم  سر  شب ؟ بریم اون   ي مي مي ؟ اچن این موقع 

شهره ؟؟؟ بعد با مظلومیت بهم نگاه کرد ومفت : -کرد ومفت :  سر  کجا اون 
ب  ونمم طط تو که مهربوني ططط خندیم ورو به نیكي کردم  شرمكي بهش افتا-

نیكي گ*ن*ا*ه داره طططط ملنار پشت سرهم با عشوه پلك زد منم -زدم ومفتم : 
این همه پول خرو کرده دماغش میوفته طططط منو نیكي -با بد نسي ادامه دادم : 

ا صررداي ارومي ریز ریز مي خندیدیم ولي ملنار با حرص نگاهمون مي مرد ب
خفه میشررید یا خفتون کنم ؟؟؟؟ منو نیكي هم -ولي از بین دندوناش غرید : 

شدت خندمون بیشتر شد بعد از حساب کردن غذا ها از رستوران بیرون زدیم 
باشررون تماس مرفتن ومفتن دیر میرن خونه اوناهم  با با مامان و نیكي وملنار 

مفتن کامي هم هسررت منم که  ا ازه دادن البته به هواي کامي  ون به  اخان
از هفت دولت ازاد حداقل این ازدواو یه خوبیایي هم داشرررت ططط خداوکیلي 
راسررته که میگن از دوازده به بعد سرررشرررب چتاس خیابون پر بود از  وناي 
ستني  شد بعد از خریدن ب شون خانواده هم پیدا می رنگووارن  خوبه حداقل بین

صوص ملنار طط همون طور ک سمت از  اي مخ شتیم  ستني مي خوردیم برم ه ب
خونه توي مسیر  ند تا ماشین پر پسر اسكرتمون کردن وسعي مي کردن کاري 
کنن باهاشون کورس بذاریم ولي ما س  محلشون کردیم اونام که يایع شدن 
کم کم رفتن امید همیشرره بهم مي مفت توي این مواقع خونسرررد باش واصررال 

ي فهمن کي اهله کي نا اهل هر ي بهشررون نگاه نكن اینجوري خودشررون م
 واب بدي فكر مي کنن خودتم پایه ي این کارایي طططط ساعت یه ربع به دوبود 
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که نیكي رو به خونه رسوندم بعد هم رفتم ملنارو رسوندم خدارو شكر عید بود 
وخیابون نسبتا شلوغ ساعت دو نیم بود که به خونه رسیدم ماشینو توي پارکین  

سوار شدم ودکمه ي  پارچ کردم و سور  سان شار دادم طططط کیلیدمو اروم  16ا رو ف
توي در  رخوندم ووارد خونه شرردم که بوي تند سرریگار دماغمو پر کرد نزدیك 
بود سررلفه کنم ولي  لوي خودمو مرفتم معلوم ني  قدر سرریگار کشرریده که 
باژوري که  به  ز ا به این بزرمي بو مرفته طط همه ي  راغا خاموش بود  خونه 

ي سالن بود بي تو ه به اباژور روشن اروم ، اروم به سمت اتاقم مي رفتم که تو
شن و دورمه اي متوقفم کرد :  سیدن بخیر خانم ططط خیلي -صداي خ به به ططط ر

ساعت دیگه هم مي موندي همونجا ططططبا تعجب به پشت  زود اومدي یه  ند 
شن بود ولي  هره ي راچین سته اوننرف رو معلوم نبود فق   سرم نگاه کردم در

سیگارش که  لوي نور اباژور پخش  شو ببینم ودود  ستن ش ستایل ن ستم ا میتون
وز بیداري هن-میشررد با تعجب نگاهي دیگه به سرراعت مچیم انداختم ومفتم : 

؟؟؟ خودمم به سررئوال احمقانه ي خودم خندیدم معلومه که بیداره ططط راچین با 
ش ، ب*و*س ، چچ ططط خنده ي مامانم نبود که بهم بگه  ی-تمسررخر مفت : 

خوبه خودتم میدوني بچه اي -ریزي کردم وبه سررمت راهرو برمشررتم ومفتم : 
ططططط بدون مامانت نمیتوني  یش کني ؟! با صررداي فریاد راچین توي  ام میخ 

کدوم موري بودي تا حاچ ؟؟؟ -شدم  شمام مرد شده بود ابروهام باچ پرید : 
با قلبم روي هزار میزد نمي د بام  با که  لوي  یدم مني  ونم  را ولي ترسرر

سوهان مي کردم اچن طط  سردي پارو پا مینداختم ماهي اوقات تازه ناخونم  خون
اینجا ططط داشررتم از ترس قبر روح میشرردم طططط البته  اي تعجب نداره اونجا 
جا از هیچي منمئن نبودم  بامو مي میره ولي این با مانم  لوي  ما منمئن بودم 
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چلي ططط مفتم کدوم قبرسررتوني بودي ؟ سررنگكوب کردم به معناي  مگه-طططط 
واقعي حاچ  لوم وایسررتاده بود ططط خدا رو شرركر خونه تاریك بود  شررماي 
هندونه اي منو نمي دید نفس عمیقي کشیدم سعي کردم خونسرد باشم وصدام 

ست طط رفته بودم -نلرزه محكم مفتم :  شما همون  ایي که مقبره ي خانوادمي 
راي برو ب-رات سررفارش یه قبر بدم ططط توي صررورتم دوچ شررد وبا داد مفت : ب

تو ساعت دو بیس-خودت قبر بخر ساعته سه نصفه شب ططط ! با حرص مفتم : 
قه طططط  گاش کردم ومفتم : -پن  دقی یه شره ن خدا ططط  به  ب-خیلي پرویي  امم با

شد ودوباره داد زد :  صباني  شه میگه ططط !!! راچین ع بحث وعوض نكن ططط -همی
صدام رفته بود باچ مفتم  کدوم موري بودي ؟ با حرص ودر حالي که منم ولوم 

شته ططط ثانیا تكلیفتو با خودت -:  شنون ز سایه ها می صداتو بیار پایین هم اوچ 
معلوم کن مور یا قبرسررتون ططط ثالثا به تو هیچ مربوط نیسررت که من  ه مور یا 

ن دختر خانم ببی-ین عصبي بین حرفم پرید ومفت :  ه قبرستوني بودم ططططط راچ
ابروي تو به من  ه ؟ من -من ابرو دارم ططط منم پریدم وسرر  حرفش ومفتم : 

يمن امید انقد توکار من دخالت نمي کنه که تو دخالت  خودم بابا دارم ططط در 
ابروي من به تو  ه ؟ عمرا -مي کني ططط راچین دوباره صداش باچ رفت ومفت : 

مه بابات ا ازه بده تا این وقت شررب تو خیابون ولو باشرري طط امه مي مم زود ا
ن  بي غیرتي بخورم ططط نمي  مه نمي خوام ا یا خونه براي ابرو مورتو مم کن ب
یدت بهم مربوط  کاراي توو ام نت ططط  با این ز خوام تف تو روم بكنن وبگن 

ي سر ساعت میر نیست ومشتاق دونستنشم نیستم ططط تا توي این خونه اي سر
ستم که  شقتم نی سایه رو ندارم ططط عا صله ي ورا ي درو هم ساعت میاي حو
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شم ططط دارم فق  یه بار بهت مي  سي مثل تو با بگم نگرانتم طط عمرا امه نگران ک
مم خوب تو موشررت فرو کن فكر نكن اومدي اینجا هر مهي بخواي مي توني 

شرره پس حواسررت به کارت بخوري ! پس فردا همین امیدتم براي من شرراخ می
باشرره بچه  ون ططط وقتي  دا شرردیم هر قبرسررتوني مي خواي برو واصررال برو 
شد  سیخ  شنیدن ه*ر*ز*ه موهاي تنم  شو طططط به من ربني نداره طط با  ه*ر*ز*ه 
مه ي توانمو روي  فت ؟؟؟ نمي دونم  ي شرررد ولي ه به من  ي م ططط این 

سیلي بهش زدم که از  شتم مي صورت راچین خالي کردم  ست خودم دا درد د
هت زده ي راچین توف کردم ومفتم :  حال توي صررورت ب با این  -مردم ولي 

شكام با  سمت اتاقم رفتم ا سرعت به  شرال طططط وبه  لیاقتت همینه ططط کثافت ا
سرعت پایین میریختن درو محكم بستم وقفلش کردم وبهش تكیه کردم با این 

زنمو نداشررتم همین طور که به در حرف انگار  ونم رفته بود قدرت تحمل و
تكیه داده بودم روي زمینم نشررسررتم پاهامو توي دلم  مع کردم ومریه کردم با 
صررداي بلند ططط  را بعد از هر خنده اي مریه اس ؟؟؟ اشررك ریختم ، يررجه 
زدم بد حرفي بهم زده بود غرورم ططط خورد شده بود ططط انقدر که احساس پو ي 

شمام به تاریكي عادت کرده بود به مي کردم ططط تهي ططط خا ستي ططط   لي ططط نی
با مریه مفتم :  تاریكي هیچیش معلوم نبود نگاه کردم و -عكس امید که توي 

 را نیسررتي ها ؟؟؟  را نباید باشرري ؟  را وقتي مي خوام بهت تكیه کنم از 
 پشت میوفتم طط امید طط ببین طط منو ببین ططط شكستم طط غرورم شكست ططط با یه

کلمه ي  هار حرفي طط ه طط ر طط ز ططط ه ططط اره امید من ه*ر*ز*ه ام ؟؟؟ ططط امه 
نیسررتم پس  را نبودي ؟  را نبودي که بزني توي دهنش وبگي خفه شررو ططط 
بگي با افتاب من درست حرف بزن طط نیستي امید نیستي ططط  را ؟؟  را نیستي 
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ا به پات بیوفتم وبگم نرو طط ؟؟؟ امید ارزو مي کنم اچن  هار سررال پیش بود ت
سو به  ز امید نمي  سمت میتارم رفتم دلم هیچ ک ستو پا به  امیدم نرو طط  ها د
شك بریزم  سرموبذارم رو پاش وا ستم امید اینجا بود تا  ست فق  مي خوا خوا
سینه ام  سبوندمش به  ستم مرفتم   واونم با مهربوني نازم کنهططط میتارمو توي د

شیدم و سرت اه ک ستمو روي تارا حرکت دادم وبا ناله وبا ح شك وبرر د با ا
شررروع کردم به خوندن تنها کاري که ارومم مي کرد : دارم دق میكنم تحمل 
ندارم دیگه خسته شدم دارم کم میارم دلم تن  شده و دیگه نا ندارم همش فكر 
توام همش بي قرارم دیگه اشرركي برام نمونده که بخوام برات مریه کنم فداي تو 

م دلم داره واسرره تو پر پر میزنه تو رفتي وهنوز خیالت با منه بدون تو کجا  شررا
ستي  شم خودم را توش ببینم تو که نی شماي کي خیره  شینم تو   برم کنار کي ب
به کي بگم  شاش را روم نبنده به کي بگم یكم نازم کنه که بهم نخنده بدون تو 

شق شوق کي بمونم ب با کي حرف بزنم دردت به  ونم تو این دنیا به ع ه کي به 
ستي همش آرزو میكنم بمیرم  سیرم تو که نی شمات از تموم این زندمي   ون  
با صررداي زن  موبایلم به سررختي از روي زمین بلند شرردم تنم کرخته کرخت 
شرده بود ططط نمي دونم  را روي زمین بودم طط با یاد دیشرب دوباره برر کردم 

موشرري رو از کیفم کشرریدم بیرون طط ولي سررعي کردم محلش ندم با بي حالي 
شماره ي کامي بود با یاد قرارم به ساعت نگاه کرد ده وربع بود حسو حاله بدي 

سرالم -الو کامي ؟ -داشرتم با این حال تماسرو وصرل کردم وشررمنده مفتم : 
ستم تكیه دادم ومفتم :  سرمو به د -طلوع خوش اخالق طط بابا کجایي تو ؟؟؟ 

بود براي همین خواب موندم ططط امه کاري داري من ببخش حالم زیاد خوب ن
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 ت شررده طلوع ؟؟؟ دکتر رفتي ؟؟؟ -بعدا طططط کامي سررریع ونگران مفت : 
پوزخندي زدم براي غرور شرركسررته هم مگه دکتري هسررت ؟؟؟ نفس عمیقي 

شیدم ومفتم :  ست طط -ک شمامو روي هم -نه چزم نی شرکت ؟   امروز میاي 
سوخت  شار دادم خیلي مي  ستي ؟ -مفتم : ف کارو که دارم -کاري نداري ؟ ه

شتر از روزاي دیگه ازاده ططط  ستم طط وقتم بی ساعت -ولي ه شه پس من تا یه  با
گه شرررکتم  خدافظ ططط تلفنو قنع کردم -فعال ططط -باشررره طط منتظرم طططط -دی

سخت بود ولي  ستادن روي پاهام  شدم ططط وای ستمو به تخت تكیه دادم وبلند  د
سرخ بود  بازم دوم شمام ورم کرده بود و شویي رفتم ططط   ست سمت د اوردم به 

همه ي ارایشم توي صورتم پخش شده بود کال وحشت مي کردم خودمو توي 
ایینه میدیدم سرمو بردم زیر شیر اب سرد ،نیاز داشتم به این سردي اب ثانیه اي 

ب نفسررم از سررردي اب بند اومد ولي کم کم حالم  ا اومد سرررمو از زیر ا
سرم پیچیدم به تمیزیش منمئن  شویي رو دور  ست  شیدم بیرون حوله ي د ک
بودم  ون من فق  از این  ا اسررتفاده مي کردم صررابون مخصرروص صررورتمو 
شب  شلوار دی شویي زدم بیرون مانتو  ست ستم واز د ش صورتمو  سریع  شتم  بردا

 مهنوز تنم بود سریع لباس ساده ولي فوق العاده شیكي پوشدم ارایش کمي کرد
که بي حالي صورتم معلوم نباشه کیفمو برداشتم ویه راست از خونه زدم بیرون 
ططط توي ماشین نشستم واز پارچ درش اوردم خدارو شكر توي داشپرت ماشین 
ویفر داشرتم با اینكه حالم خوب نبود واشرتها نداشرتم ولي براي اینكه دهنم بو 

تادم ططط شرکتشون توي نده خوردم بعد هم به سمت خیابون شرکت کامي راه اف
ماشررینو توي یكي از  جاري بود براي همین خیلي شررلوغ بود  قه ي ت یه منن
پارکین  هاي عمومي بردم وبعد از مرفتن فیش ماشررینو پارچ کردم وبه سررمت 
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سرراختمون حرکت کردم شرررکت کامي اینا مربوط به کارخونه شررون بود و ون 
سر بود همه ي اینا زیر نظر کامي بود شرکت نمایندمي طططط واون  کامي تك پ یه 

ابزارو توي کار خونه تولید مي کردن شرررکتشررون طبقه ي دوم واحد سرروم بود 
سورم در عین حرکت یه  سان شار دادم ا شدم ودکمه ي دومو ف سور  سان سوار ا
اهن  مالیم میزد به طبقه ي دوم که رسیدم خانمي اعالم کرد ودر اسانسور باز 

ر طبقه دوتا واحد بود واحد سرره روي تابلوي شررد از اسررانسررور بیرون اومدم ه
کو یك طالیي رنگي نوشررته بود" شرررکت بهنورد" فامیلي کامي اینا بهنورد بود 
صدا در اوردم بعد از  ند لحظه پیر مرد خوش برخوردي درو برام  زن  درو به 

ید ؟ -باز کرد ومفت :  به داخل اشررراره کرد ومفت : -بفرمای قرارداشررتم ططط 
سه تا در  بفرمایید تو شي بعد هم  شدم  اي بزرمي بود میز من شرکت  ططط وارد 

یه راهرو که  ند تا در  که یكیش ابدارخونه بود واون دوتا در هم بسررته بود و
شده بود  سالن  یده  سي که دور تا دور  شكي وبا کال توش بود ومبالي  رم م

شت ؟ با دیدن تابلوي مدیر عامل شي ندا شدم ،اینجا من سرچ ک ي تو به راهرو 
صداي لوندي مفت :  سمت رفتم  ند ظربه به در زدم  د بفرمایی-راهرو به اون 

شن غزل خانم ططط کامي هم از اونا بود رو نمي کرد طط درو  شمت رو ططط به به  
باز کردم ووارد اتاق شدم برعكس تصور من یه سالن دیگه بود که اونجا مبالي 

دختر چغر وریزه میزه اي   رم سررفیدي  یده شررده بود ومیز نسرربتا بزرمي که
سرد  لو رفتم  شت ططط خون سته بود ططط اوه اوه  قدر هم ارایش دا ش شتش ن پ

سالم خانم ططط با اقاي بهنورد کار داشتم ططط دخترم با عشوه اي که منم -ومفتم : 
سررالم ممنونم ططط با اقاي بهنورد بزرگ یا کو یك ؟؟؟ -خر مي شرردم مفت : 
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 با-ت ، اخه احمق من با باباش  یكار دارم ؟؟؟ باباي کامي وخودشررو مي مف
اقاي بهنورد کو یك ططط دختر اخم ریزي کرد ودر حالي که پشررت  شررم برام 

شم -نازچ کرده بود مفت :  شته با سي قرار مذا ساعت با ک یادم نمیاد توي این 
افتاب طط افتاب -براشررون ططط اسررمتون ؟ منم مثل خودش اخم کردم ومفتم : 

متاسررفم -تر نگاه سرررسررري به دفتر مقابلش انداخت ومفت : مهر و ططط دخ
همچین قراري نداشررتن ؟ دیگه داشررتم از حرص مي مردم با عصرربانیت مفتم 
بهشون بگید من اومدم خودشون مي دونن طط دخترم به سمت من غرید ومفت 

 لسرره دارن طط خانم مزاحم نشررید ططط دلم مي خواسررت مشررتموبكوبم تو -: 
ره؟ ازحرصش شماره ي کامي رو مرفتم به بوق اول نكشیده دهنش که  لسه دا

-الو افتاب کجایي تو دختر؟؟؟  شم غره اي به منشي رفتم ومفتم : -برداشت
دم در دفترت ولي منشیت ا ازه نمي ده بیام تو مي مه  لسه داري ؟ امه  لسه 
داري ططط هنوز حرفم تموم نشده بود که در باز شد  شماي منشي ازتعجب مرد 

گفته سالم ططط ن-شده بود پوزخندي به منشي زدم وبا لبخند روبه کامي مفتم : 
به من مفت :  امه -بودي  لسررره داري ! کامي اخم بدي به منشرري کرد و رو

با درو دیوار  باز تو رو قبول مي کردم ططط خانم یاوري من   لسررره هم داشررتم 
شو به نشونه  لسه دارم ؟؟؟ منشي با من من خواست  واب بده که کامي دست

شم مفت :  سكوت باچ اورد وبا خ از این به بعد هر کس اومد به من خبر -ي 
میدي ،  اي منم حرف نمیزني ط نه بابا کامي هم از این رو خشنا داشت ؟! من 
 اي منشرري از طرز نگاهش خودمو خیس کردم !!! کامي به داخل اشرراره کرد 

ن بیا تو ببینم طلوع م-: وبا لبخند وهمون لحن شوخ ومهربون همیشگي مفت 
 ه طوره ؟ لبخندي بهش زدم وپشررت  شررمي براي منشرري نازچ کردم ووارد 
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دفترش شرردم بعد از دسررت دادن با کامي با کنجكاوي اطرافو نگاه کردم اتاق 
صي  شخ سوخته کامپیوتر ولپتاپ  شت میز بزرگ به رن  قهوه اي  شنگي دا ق

مت راسررت بود و ند تا کامي هم روي میز بود کتاب خونه ي بزرمي هم سرر
ست مبل کرم  کتاب قنور وپرونده توش  ا خوش کرده بود  لوي میز هم یه د
رن  خیلي شیك بود با میز مخصوصش ، کامي مبلي رو بهم نشون داد ومفت 

بفرمایید اینجا بشررینید خانم مهندس ططط لبخند کم  ون زدم وروي مبل -: 
ست ومفت :  ش ستم کامي هم رو به روم ن ش طلوع خانم ؟ مرفته اي ؟  یه -ن

باز تكرار کنم  که راچین زدو  ند کو یكي زدم هیچ نمي خواسررتم حرفي  لبخ
قاي غرورم اونو توي قلبم  ال کنم ططط براي  ید براي ب با احسررراس مي کردم 

اه کامي این  ه منشرریه مرفتي ؟ حالم بهم -همین بحثو عوض کردم ومفتم : 
الي که لبخند کو كي روي لبش بود خورد ؟؟ امه به غزل نگفتم !!! کمي در ح

نگاهم کرد ، یه نگاه خاص سریع نگاهمو ازش مرفتم نمي دونم  را فكر کردم 
زیاد توي عوض -مي تونم توي شهنم نفوش کنه کمي بعد کامي خندید ومفت : 

شد ومفت :  شینون  ي آ-کردن بحث وارد نیستي ططط وبعد دوباره همون کامي 
با این ادا هاش هر یم به حا ي میگم ططط حاو بابا مفتي طلوع پدرمو در اورده 

بیا یه منشي درست درمون بگیریم میگه نه مگه این  شه ؟ غزلم هر وقت میاد 
اینجا یه فص دعوا با این منشیه مي کنه بعد رو سر من بدبخت خراب میشه هر 

شش نمیره ططط خندیدم ومفتم :  پس - یم بهش مي مم بابا من هیچ کارم به مو
منم همین فكرو مي -سر حا ي بلند شده ؟؟؟ کامي کامال  دي مفت :  زیر

شده بود  شده به کامي نگاه کردم اونم  دي به من خیره  شماي مرد  کنم ط با  
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کامي هیچ وقت نمي تونم شرروخیتو از  دیت -همون  ور متعجب مفتم : 
همه همینو مي من ططط از -تشررخیص بدم ططط کامي همون طور  دي مفت : 

ش شرارت مي ریخت فهمیدم داره شوخي مي کنه منم خندیدم ویه تاي  شما
پس من باید یه سر برم پیش حاو خانم ططط کامیم -ابرومو باچ انداختم ومفتم : 

فكر بدي نیست منم همدستت میشم اون وقت مامانم بابامو -خندید ومفت : 
سف براش تكون  سرمو با تا شم طططط  شرکت می صاحاب این  شه منم  م دادمي ک

کامي  داي از شرروخي هیچ از منشرریت خوشررم نیومد ططط تازه قراره -ومفت : 
باهاش همكارام بشم خوبه که دیگه عصرا نمیتونه بیاد طط کامي خندید ومفت : 

با تعجب مفتم : -  خودت مفتي دیگه ططط مفتي-کي مفته عصرررا نمیاد ؟؟؟ 
-:  انداخت ومفتمنشرریم نمیتونه عصرررا بیاد تو بیا  اش ! کامي ابروشررو باچ

شد ومفتم :  شمام مرد  شي ؟   شي ب شي-واقعا فكر کردي مي خوام من  امه من
تم ابدار  ي ؟ با  یب مف-نمیشم  ي کاره میشم ؟؟؟؟ کامي با خبیثي مفت : 

 را پیچ پیچي ؟؟؟ - را ؟ کامي با خنده مفت : -پیچ پیچي ؟ - ي ؟؟؟ -: 
-ي ؟ کامي خندید ومفت : نه ططط  را بهم دروغ مفت-عصرربي شرردم ومفتم : 

ه نمیري پسررر سرركت-دروغ نگفتم شرروخي کردم ططط نفسررمو فوت کردم ومفتم : 
سي خندید مفت : شیم ؟ کامي ابرو باچ انداخت وبا بد ن نه ! -کردم طط پس من

اوه اوه -کامي من عصاب درست حسابي ندارما ططط میزنم داغونت مي کنم ! -
صاب نمي خواما طط شاره هم بكني حقوق یه ماهت طط من کارمند بي ع طبه من ا

 کامیییي !!! دستاشو به نشونه ي تسلیم باچ برد-قنع میشه ططط با حرص مفتم : 
باشرره باشرره طط تسررلیم طط حقیقتش اینكه براي بخش سرخت -وبا خنده مفت : 

افزار کارمند کم اوردیم تو هم که دانشررجوي اي تیي ططط درسررته هنوز مدرچ 
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به بازم  ندس  نگرفتي ولي  به عنوان مه جایي  که این دردمون مي خوري اچنم 
-شرکت استخدامت مي کنم طططط داشتم از خوشحالي مي مردم با شوق مفتم : 

ست مي مي ؟؟ کامي  دي مفت :  صبانیت مفتم : -را ط ! نه ونگمه ط-نه ! با ع
اره راسرت مي مم ططط حقوقه پیشرناهادي ما بهت  هارصردو -خندید ومفت : 

ه طططط حاچ خودت  ي مي مي ؟  هارصررردوپنجاه تومن ؟؟ براي پنجاه تومن
ست  ساده اس کلش دوی من کم نبود ؟؟ براي مني که همین لباس تنم با اینكه 
سر کنم  ستم با این حقوق  شتاد اب خورده بود ؟؟؟  ه  وري مي تون هفتاد ه
صداي کامي به خودم  ستم خرو خراکمم خودم بدم ؟ با  ؟؟؟ مني که مي خوا

طلوع مي دونم برات کمه طططاما این حقوق پیشنهادي ماست طططط ولي -:  اومدم
توهر قدر بخواي بهت میدیم ططط حس بدي بهم دست داد ططط حس تحقیر ططط 
شیدن  سیژن براي نفس ک شم زن  خورد " ه*ر*ز*ه " ططط اک حرف راچین توي مو

ود کامي نبنداشتم دلم مي خواست بذارم برم ازاونجا ، ولي این  واب محبتاي 
کامي  تاب مهر و معروف بود ططط ولي رفاقت  ططط پس غرورم  ي ؟؟ غرور اف
هم معروف بود طط فكري توي شهنم رژه میرفت ططط که حس بدمو بد تر مي کرد 
نكنه کامي داره ترحم مي کنه ططط سررر خودم داد زدم طط افتااااب طط تو نیازي به 

قت امیدشكوهیه طططط شوهرتم ططط ترحم نداري طط بابات مهر وي بزرمه ططط عش
ست ططططط تو  ست طط  یزي براي ترحم نی صوري راچین کامروا  شوهر  اره همون 
هنوزم بزرمي ططط ولي همه دارن منو دونه دونه مي شرركنن ططط با صررداي نگران 

به ؟؟؟  را رنگت پریده -کامي نگاه منگمو بهش دوختم :  طلوع حالت خو
سا شت خفم مي کرد اح سم ططط اون ؟؟ برر دا شنا س کردم کامي رو هم نمی
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بدترین  یزو بهم مفته  که  یزي بهم نگفت ؟! ولي  را احسررراس مي کردم 
صدایي که از ته  اه  همو براي  ند دقیقه اي خفه کنم با  سعي کردم بر ؟؟؟ 

شدم مفتم :  -در میومد ولي غرور توش موو میزد در حالي که از  ا بلند مي 
به ططط به اندازه ي کافي پول دارم اینو براي اطمینان میخوام  خوبم ! نه همین خو

مي توني از -ططط دريررمن منمئنا مدت کوتاهي مهمونتم طط از کي باید بیام ؟ 
شماي مهربون ونگران کامي که  صبب ططط مررور به   شروع کني یا فردا  امروز 

 يفردا میام ططط کام-اون لحظه براي من رن  ترحم داشررت نگاه کردم ومفتم : 
س فردا پ-هم که  لوم ایستاده بود با لبخند دستشو به سمتم دراز کرد ومفت : 

مي بینمت ططط سري تكون دادم وبي تو ه به دست دراز شده ي کامي به سمت 
تاق بیرون اومدم نمي دونم  را همه -در رفتم ومفتم :  بله ططط خدافظ ططط واز ا

ي به سرتا پاش انداختم واز ي عقده مو سر منشي خالي کردم ونگاه تحقیر امیز
شین برهمو  شینو باز کردم وخودمو پرت کردم توي ما دفتر زدم بیرون ططط در ما
ازاد کردم ططط مریه کردم شررردید ططط خدااااااااااااااااااااااا اا طططط  ه  وري بهت 
بگم خستم ؟  ه  وري بگم دارم کم میارم ؟؟؟  را همه دارن این  وري مي 

شو تو کنن ؟؟؟  را راچ شب بهم مفت ه*ر*ز*ه ؟؟؟  را کامي امروز پول ین دی
سرررم میزنه ؟؟؟  را دیگه امید بهم زن  نمي زنه ططط این منم که دارم راه به راه 
بهش زن  مي زنم ؟؟ پس کو اون افتاب مررور که امید هر روز خودش بهش 

سی صیر امیده ؟؟؟ امه امید بود من به اینجا نمي ر م دزن  میزد ؟؟؟ همش تق
شت  ستاد ؟؟  را پا نذا ست مي مه  را امید نیومد ؟؟  را عقب وای ؟؟ بابا را
رو قسررم من که من این همه خرد نشررم ؟؟؟ این بود قولش که همیشرره باهاتم 
ستي ؟؟؟ کي بود بهم مي مفت نگفته دردتو مي  ستي اچن واقعا نی ؟؟؟ امید نی
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جایي ؟؟؟ اف ید دارم تو درد مي میرم، تو ک یه قنره دونم ؟؟؟ ام با  که  تابي 
اشرركش زمینو به اسررمون مي  سرربوندي  ند وقته خوراکش اشرركه اول براي 
سته اش ططط کجایي  شك شرط بابا و دایي از تو وبه خاطر تو حاچم براي غرور 
که دیگه این قنره ها داره دریا میشرره وتو نیسررتي ططط هیچ کس نیسررت ططط هیچ 

القه به من رو میزدن نیسررتن طط خدا کس ؟؟؟ حتي اون مامان بابایي که دم از ع
نگاه هیچ کس نیسرررت ططط بین این زمین تو ططط بین این ادماي تو، من تنهام ططط 
شم میام ؟؟  صال به   ستم ؟؟؟ ا توهم منو نمي بیني ؟؟؟ براي توهم دیدني نی
شیمو از  سرمو از روي فرمون بلند کردم ومو یا نا مرچیم ؟؟؟ طططط با زن  مبایلم 

وردم ططط کامي بود ططط امه  واب نمیدادم مي فهمید دردم  یه ،  ند کیفم در ا
صدام نلرزه محكم مفتم  صل کردم براي اینكه  سو و شیدم وتما تا نفس عمیق ک

الو طلوع ؟ خوبي ؟؟؟ -:الو ؟؟؟ صررداي نگران کامي توي موشرري پیچید : 
ي لکجایي نگرانتم ؟؟؟ من  یزي مفتم ناراحتت کردم ؟؟ دوباره برر کردم و

براي حفظ غرورم با خودم  نگیدم وبرهررمو توي ملوم خفه کردم وبا صررداي 
 یز مهمي نیسررت طط نگران نباش طط تو ماشررینم طط  ند وقته -مرفته اي مفتم : 

حالم خوب نیست طط توهم برو به کارت برس ططط صداي غمگین کامي موشي 
به شررردم برات طط ولي-رو پر کرد :  من این  نمي دونم  را وبراي  ي غری

غریبگي رو دوسرررت ندارم ططط من طلوع کو ولوي خودمو مي خوام که همدم 
دردو دلش من بودم ططط دلم براي طلوع خودم تن  شررده ططط توي این  ند روز 
خیلي غریبه شردي طلوع از وقتي با راچین ازدواو کردي غریبه شردي ططط خیلي 

رفاقتمون عويي هم غریبه شدي ططط طلوع عوض شدي ولي هواست باشه توي 
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نا ور کردن درمورد رفاقتمون یعني  بده ططط فكر  بده ططط خیلیم  نشرري ططط این 
عويرري شرردن تك تكمون ططط عويرریمون نكن ططط اینو بدون همیشرره پاتم ططط 
مه خودتم  ثل خودم ططط برام عزیزي طط ا ثل خواهرم طط حتي م تت دارم م دوسرر

شي  ه نخواهي دورادور هواتو دارم ططط نمیذارم ازم د شي ططط  ه با امید با ور ب
نباشي ططط درسته من از طریق امید باهات دوست شدم ولي ارزش تو برام بیشتر 
از امیِد اینو بدون ططط مزاحمت نمي شم ططط خدافظ طططط کامي بدون اینكه منتظر 
 واب من باشه قنع کرد طططشدت اشكاي منم بیشتر شد ماشینو روشن کردم 

دادم ططط توي خیابونا ویراژ میدادم ططط خودمم نمي دونستم  وپامو روي ماز فشار
با این شتاب به کجا قراره برسم طط اینده ي منگي داشتم درست مثل مسیر پیش 
روم قراره هر کي از راه میرسرره به من توهین کنه ؟؟؟ قرار نبود این طوري بشرره 

اریش تونم ک ولي شد قرار نبود افتاب اینجوري بشه ولي شد ططط مذشته رو نمي
شن کنم ولي ،  سه هم نمي تونم تكلیف این بازي رو رو بكنم طططط تا زمانش بر
نده رو طط  یك د تاب مررور و باچ همون اف باره بكشررم  تابو دو ولي مي تونم اف
سي  شم  ون هر ک سي هم دهن  شم همون طططط من نمي تونم با هر ک دوباره می

نیسررت ططط با حرص دسررتمو  در شرران من نیسررت اما ططط اره راچین در شرران من
 ندبار محكم به فرمون کوبیدم خودمو که نمي تونم مول بزنم ططط راچین از من 
باچ تره ،برتر ولي من اینو نمي خوام طط من این بر  باچ تره ططط اره راچین از من 
تري رو نمي خوام  پ برم راسرررت برم بازم ازم برتره ططط از نظر خانوادمي ططط 

سي ططط کاري شم از من بهتره ولي یه  یزي رو  در ططط اخالقي ططط احمق اخالق
سنب  شاید هم  شه ططط  شكلي عمرا از من بر تر با کامال بهش منمئنم از نظر 
باشیم ولي به نظر من اون کمتره ططط اما امید ،اون ططط اون توي همه  یز مثل من 
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ه امه اچنو به بود خانوادمي ططط کاري ططط اخالقي ططط خوشررگلي و درسرري طط البت
حسرراب نیارم اون اچن فوق داره مي خونه من هنوز لیسررانسررم نگرفتم طططط  را 
سي  شه ، ک سي نباید بهتر از من با ست همه رو نابود کنم ؟؟؟ ک دلم مي خوا
نباید خوشررگل تر از من باشرره ططط همه باید منو بخوان ططط ولي من هیچ کسررو 

هام بیوفتن ططط من  پا به  ید  با مه  تاب مهر وام ططط نخوام ه باچ ترم ططط من اف
مهر و ! به خودم که اومدم دیدم  لوي در خونه قدیمي مونم ططط همون خونه 
اي که با امید یه زماني همسررایه بودیم یه خونه باغ خیلي شرریك ولي قدیمي 
خونه هامون بهم  سرربیده بود به خاطر دوسررتي باباهامون باهم ومامانامون 

داشررتیم امید همیشرره بود هر وقت اطرافمو نگاه مي  ماهمیشرره باهم رفت وامد
کردم امید بود یادمه اولین بار که دلم براي امید تن  شررد توي مراسررم مامانش 
بود من یه دختر کو ولو بودم که همیشرره دسررت تو دسررت امید بودم ولي اون 
موقع امید نبود همش مریه مي کرد وخودشررو توي اتاقش زندوني کرده بود اون 

ود که فهمیدم دلتنگم ططط دلتن  امید غر غرو طططط با یاد غر غراش خندم موقع ب
شكایت مي کرد یكي یه دونه بود وعزیز  شه غر میزد واز همه  یز  مي میره همی
مادر بعد از مرگ مامانشررم شرررد دارو نداره عمو حسررین طط از همون بچگي 

سه ها هم با مریه فق  ام شدم به امید حتي روز اول مدر سنه  صدا مي واب یدو 
کردم در اخر امید مهربونم به خاطر من از روز اول مهر خودش مذشت وبا من 
با من مهربون بود  اومد مدرسررره ططط امید همیشررره مهربون نبود ططط یعني  را 
نگاهش ،صررداش دسررتاي مرمش همه مال من بود این منو خوادخواه کرده بود 

 قیه عین نوکرش رفتار مي کردامید به غیر از خانواده اش ودوستاي نزدیكش با ب
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با لحن تندي بهشون پرخاش مي کرد ططط نگاهم به در خونه ي قهوه اي رنگمون 
خشررك شررد خاطرات اون روز هیچ وقت یادم نمیره ططط هیچ وقت خودمو نمي 
سكم با امید قهر کرده  سر عرو سالم بود و ساکت موندم ططط پن   شم که  را  بخ

د که باهاش دیگه بازي نكنم بهم مي مفت تو بودم اخه عروسرركمو پاره کرده بو
شماي  شق   شتم ولي عا سك دیگه دا فق  همبازي مني ططط با اینكه کلي عرو
سكم با امید قهر بودم هفته اي دو  سكم بودم ططط به خاطر عرو سي این عرو طو
بار یه خانم میومد خونه ي مارو تمیز مي کرد یه دختر کو یك هم سررن من 

با خودش میاوردش دختره ریزه میزه ويرعیفي بود من داشرت که ماهي اوقات 
هیچ وقت باهاش بازي نمي کردم یعني اصال سمتش نمي رفتم  ون امید نمي 
سته بودم که  ش سا ختمون ن شت ططط اون روز تنها بودم وروي پله هاي  لوي  شا
دیدم کسرري با فاصررله ازم نشررسررت با تعجب بهش نگاه کردم همون دختربود 

شنایي منو -نمكي بهم زد ومفت :  لبخند کو یك وبا سالم باب ا سالم همین 
باز کرد منم لبخند زدم وسررالم کردم کنجكاو نگاهم کرد ومفت :  -باهاش 

یت نیس ؟؟؟ اخم کردم ومفتم :  باز نده ي -هم هاش قهرم ططط دختر خ با
ست ططط یه دختر -کوتاهي کرد ومفت :  شه مي مه قهر کار خوبي نی مامانم همی

همه دوسرررت باشررره ططط به لحن بزرمونش که منو یاد مامان مي خوب باید با 
مث مامانم حرف میزني ططط اسررمت  یه ؟ لبخند -انداخت خندیدم ومفتم : 
مریم ططط تو هم افتابي مگه نه ؟؟؟ سرررمو  ند بار -مهربوني بهم زد ومفت : 

فت : -تكون دادم ومفتم :  گاه کرد وم ناراحتي بهم ن با  قا-اره طط مریم   این ا
شاره کرد  صحبت مي کرد ا شت با باغبون  مهربونه باباي تِو؟؟؟ وبه بابام که دا

اره باباي مهربونه خودمه طططط توي  شررماي قهوه اي -با خوشررحالي مفتم : 
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شد ومفت :  شك  مع  شدم ومفتم : -مهربونش ا خوش به حالت ططط ناراحت 
اومد  مگه باباي تو مهربون نیسررت ؟؟؟  ند قنره اشررك از  شررمش پایین-

فت :  مث -وم ها ططط منم برر کردم درسرررت  ته  ته پیش فرشرر باي من رف با
پدربزرگ ومادر بزرگ من ططط دوسررت نداشررتم  شررماي مریون مریمو ببینم با 

با من بازي ي کني ؟؟؟ اون زمان به این -برر رفتم  لوش وایستادم ومفتم : 
ه طط به فكر نمي کردم مریم دختر خدمتكار خونه اس ومن دختر صرراحب خون

این فكر نمي کردم که مریم خونشررون کجاسررت ومن خونمون کجا ططط به این 
س  کار مي کنه ولي مامان  صبب زود تا بوق  فكر نمي کردم که مادر مریم از 
من وقتشو توي ارایشگاه میگذرونه طططط من فق  یه ادم میدیم ،یه دختر بچه مثل 

ستش  صومیت مي ریخت ومن دو شماش مع شتم بدون فكر خودم که از   دا
ستم باهاش بازي کنم طططط مریم با  شتم ومي خوا ستش دا کردن به موقعیت ، دو
خوشررحالي در خواسررت منو قبول کرد قرار بود توي باغ نوبتي دو رخه بازي 
سر مریم کشید  ستي به  سراغمون د کنیم نوبت من بود که بابا با مهربوني اومد 

التي تشرركر کرد بابا رو به من  ه طوري مریم کو ولو ؟؟ مریم خج-ومفت : 
افتاب برو با مریم توي کو ه بازي کن مش حیدر مي خواد ابو -کرد ومفت : 

باز کنه توي باغ اینجا ها خیس میشرره لیز مي خورید ططط افرین دختراي خوب 
طططمنو مریم سریع وارد کو ه شدیم اون زمان این خونمون باچ شهر بود وکو ه 

شرول بازي بود شد با ناراحتي به من ها خلوت م سرو کله ي امیدم پیدا  یم که 
بابچه ي کلفتتون دوسررت شرردي ؟؟؟ با بهت به مریم که -نگاه کرد ومفت : 

شده بود نگاه کردم ومفتم :  شماش  مع  شك توي   سمش مریمه ططط -ا اره ا
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دختره خوبیه ، من مریمو دوسررت دارم طططط امید با عصرربانیت به سررمت مریم 
تو دختره بدبختي هسررتي طط  ه -کشررید وبا داد مفت :  رفت وموهاي سرررشررو

طور  رچت کردي بیاي سراغ افتاب ططط مامانت کلفته طط بدبختي ططط پول نداري 
ططط بابا نداري تودزدي ططط وکلي  یز دیگه که یادم نمیاد امید همین طور مریمو 

امو تو پمیزد ومریمم مریه مي کرد منم با مریه بهشررون نگاه مي کردم انگار دسرر
ستمو مرفت وبه  شد د سته  سته بودن که نمیرفتم  لوططط امید وقتي خ به زمین ب

صبانیت مفت :  ست با ع شید ودرو ب شون ک دي افتاب تو دختر ب-سمت باغ
شدي ؟؟؟ اونا بدبختن ططط حتي لیاقت  ست  هستي طط  را با کلفت خونتون دو

سالمم ندارن با مریه مفتم :  مامانت هم دلش -ط ولي مامانم مي مه طط- واب 
ست ؟؟؟ من از حرفاي بابام با  شون کجا سوزه ططط مي دوني خون براي اینا مي 
ندمي مي کنن طط  نه ي تهرون ز بدترین نق به توي  یدم توي خرا بات فهم با
همسایه هاشون دزدن از کجا معلوم اینا نباشن همه ي این ادما بدبختن ودزد ، 

:  ولي مریم ططط امید دادزد ومفت-مفتم :  تو نباید با دزدا حرف بزني ططط با مریه
اونم دزده ططططططط تو نباید براي اینا مریه کني حاچم بیا باهم بازي کنیم ططط اخم -

نمیام ططط تو عروسررك منو خراب کردي ططط امید دوباره مهربون -کردم ومفتم : 
تیم سقول میدم یه خوشگلترشو به بابام بگم برات بخره طط حاچ دو-شد ومفت : 

شتم خونه  شحالي قبول کردم وبه کل مریم از یادم رفت وقتي برم ؟؟ منم با خو
-مامان وبابا کلي دعوام کردن که  را مریم این شرركلي شررده بود منم مفتم : 

یدم حقش نبود ططط مریم  عده فهم ید زدش حقش بود ططط اون دزده ططط ولي ب ام
تا خرو دوا کار مي کرد  بدبختي  با مانش  ما یاره  مریر بود  درمون اونو در ب

شت یعني ریش تن  بود ولي با این حال بازم باید یه تیكه از  سي دا شكل تنف م
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ریشررو بر میداشررتن بابام خرو عمل ریشررو داد ولي مریم به خاطر اینكه ریش 
خیلي تن  وکو یك شررده بود نتونسررت دوم بیاره وزیر عمل مرد واین اخالق 

یه  هم روي من موند همه ي ادمایي که براي بدبختن و من کار مي کنن دزد و
غروري از این برتري اومد سررراغم طططط بابا همیشرره بهم مي مفت نشررسررت 
وبرخواسررت با امید تورو مثل اون کرده ومرنه ما تورو اینجوري تربیت نكردیم 
سته ولي همش تكذیب مي کردم ططط اخالق منو امید  ستم را ططط با اینكه مي دون

اطرافیانمون دوسررتیم ومهربون ولي به بقیه ي مردم درسررت مثل هم مي مونه با 
عین مدا نگاه مي کنیم ططط من غرورمو دوست داشتم  ون تنها صالحي بود که 
مي تونستم با هاش خودمو از توهیناي مردم حفظ کنم ططط نگاهي دیگه به خونه 
ي قدیممون کردموماشررینو راه انداختم وحرکت کردم من نباید میذاشررتم راچین 

خورد کنه شاید یه  یزایش برتر باشه ولي من از اون سر ترم ططط باید از اون منو 
ستوران رفتم  ستوران پارچ کردم وداخل ر شینو توي پارکین  ر شم !!! ما سر تربا
سمت خونه حرکت  شد به  سفارش دادم ططط غذام که تموم  غذاي مورد عالقمو 

داماه دور تا دورمو کردم ماشررینمو توي پارکین  پارچ کردم وپیاده شرردم ناخو
برسرري کردم تا ماشررین راچینو ببینم ولي خوب خدارو شرركر ماشررینش توي 
شدم ورفتم باچ ططط درخونه رو با کیلید باز کردم  سور  سان سوار ا پارکین  نبود 
ویه راست به سمت اتاقم رفتم لباسامو در اواردم وپریدم توي حمام فعال اینجا 

ساکمو از توي کمد بیرون  تنها  ایي بود که ارامش مي مرفتم طططط ********* 
کشرریدم فردا قرار بود با بچه ها به سررمت اصررفهان حرکت کنیم ومن هم به 
 اخان به مامان ومادر  ون مفتم داریم میریم ماه عسررل اون بیچاره ها هم که 
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نمي دونسررتن قراره با یه ایل ادم بیریم ططط مهتابم به مامان اینا مفته بود با ملنار 
شرول ونی شرکت م شه طططط  هار روز بود که توي  شیراز تا باما همراه ب كي میره 

به کار بودم از ساعت  هار عصر تا هشت شب وسرساعت نه خونه بودم کارم 
سه  شي که کارمي کردم  سري  یزاي دیگه بود بخ برنامه ریزي کامپیوتري ویه 

شدم ب دون هیچ حرفي تا زن بودن ودوتا مرد ولي من با هیچ کدوم هم کالم نمی
میومدم ومیرفتم ازاون روز تا اچن با کامي سررر سررنگینم فق  یه سررالم واحوال 
پرسرري سرراده ودیگه به هیچ کدوم از شرروخیاش نمي خندم و وابشررو نمیدم 
خودشررم فهمیده که به قول خودش این طلوع اون طلوع سررابق نیسررت ، غزلم 

س شو پر شده و ند بار ازم دلیل سنگیني من  سر  یده منم در  وابشمتو ه این 
ست ططط دیگه به امید زن  نمي  شما ها حالتون خوب نی سابقم  مفتم من مثل 
باره ي  بارم در زنم حاچ اون خودش بهم زن  میزنه وحالمو میپرسررره و ند 
اوياع اینجا پرسیده مي دونم کامي بهش مفته که من باهاش سرسنگین شدم 

تارسرررد من   یل این رف مه دل ید سررعي داره بفه یه ولي من همش مي وام
پیچونمش ططط من دوباره همون افتاب مررور سابق شدم یا به قول مهتاب س  
اخالق !!!! خدارو شرركر از اون شررب نحس دیگه این پسررره رو ندیدم وبه غزل 
سل بیاد  ست بهش بگید که بیاد ولي غزل مفت باید به هواي ماه ع مفتم چز نی

همین خودشررون برنامه رو باهاش یه وقت یه اشررنا ببیندش يررایع میشرره براي 
سایلم  شرول  مع کردن و شتم م شرکت برم هماهن  کردن منم از وقتي که از 
شدم کامي از طریق غزل پیرام فرستاده که برام مرخصي رد مي کنه خندم مرفته 
قبال غزل از طریق کامي پیرام میفرسررتاد اچن کامي از طریق غزل ططط با دخترا 

بود همه با ماشررین من بیان به  ز ملنار که با بي اف هماهن  کرده بودم قرار 
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شت دم خونه ي کامي اینا  ساعت ه صبب  شریف میارن ،قرار بود  شون ت  دید
 مع بشرریم سرراعتمو روي سرراعت شررش کوچ کردم تا دوش بگیرم وبرم دنبال 
مهتاب ونیكي وباهم بریم در خونه ي کامي اینا طططط صرربب سرراعت شررش از 

پریدم توي حمام ودوش مرفتم بعد هم موهامو خشك خواب بیدار شدم سریع 
سرم  شالمم روي  شیدمو شلوار ادیداس پو شیدم مانتوي کوتاهي با  کردم واتو ک
شت  ساعت پ شت  شه قرار بود ه سام خیلي راحت بود هر ي نبا انداختم لبا
شون  شتم واز اتاق زدم بیرون همین طور ک ساکمو بردا شینم ططط کیف و فرمون ب

ساکمو مي ب شون  شنیدم بي تو ه به راهم ک سلفه  صداي  سرم  شت  ردم که پ
که صرررداش متوقفم کرد :  مه دادم  ندي روي لبم -ادا یاي ؟ پوزخ با من ططط م

 نه ططط-نشست طط بشین که من با تو بیام !! با لحن محكمي مفتم : 
 

وبعد از در خارو شدم ودکمه ي اسانسورو زدم اسانسور بعد از  ند دقیقه باچ 
س شكر کردم که با اومد ومن  شار دادم خدارو  شدم ودکمه ي پارکینگو ف وارش 

من نیومد توي اسانسور ططط ساکمو صندق عقب مذاشتم وتوي ماشین نشستم 
عینك دودي مو زدم وراه افتادم مهتاب دیشرب رفته بود خونه ي نیكي ومن باید 

دم رمیرفتم اونجا دنبالشررون ططط  لوي در خونه ي نیكي اینا ماشررینمو پارچ ک
وشررماره ي مهتابو مرفتم اونم تماسررو قنع کرد فهمیدم که دارن میان عینك 
دودیمو مذاشتم روي سرم وبادستم روي فرمون يرب مرفته بودم وریتم تندي 
به این فكر مي کردم که نونم کم بود ابم کم بود مسرررافرت  رو ا را مي کردم و

همش  ن نیسررتیم وليرفتنم با این مرتیكه دیگه  ي بود ؟ درسررته توي یه ماشرری
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شو ببینم طططط  س پخخخخخخخخخخخخخ ططط یه متر از  ا -باید قیافه ي نح
پریدم ودستمو روي قلبم مذاشتم که رو هزار میزد صداي خنده ي مهتابو نیكي 
ست  ش شون نگاه مي کردم نیكي با خنده  لو ن شده بود منم با حرص به بلند 

شد ططط افتاب نمي دون-ومفت :  سوندن آي که دلم خنك  ي  ه حالي میده ترو
واي خدا  ه صررحنه ي -تو ططط مهتابمك ه عقب نشررسررته بود با خنده مفت : 

خنده داري بود افتاب  شررمات اندازه ي هندونه شررده بود طططط با عصرربانیت 
هه هه رو اب بخندید بي نمكا طط  اي سررالم کردنتونه ؟؟؟ ماشررینو -مفتم : 

اصال تقصیر منه خره اومدم دنبال شماها -روشن کردم ورا افتادم وادامه دادم : 
همون بهتر با ملنار میومدید ططط مهتاب سرشو از بین صندلیا اورد  لو ومفت : 

اخ مفتي افتاب نمي دوني  ه پسررر  یگري تور کرده این دفعه ططط نیكیم با -
راسررت مي مه افتاب ولي معلومه از اوناس ططط با تعجب مفتم -هیجان مفت : 

با شرریننت مفت :  از کدوما-:  از اوووون شررینونا ططط حاچ -؟؟؟ مهتاب 
ه واقعا ؟؟؟ ملنار  -منظورشررونو مرفتم ابروهام از تعجب باچ رفت ومفتم : 

طوري باهاش دوسررت شررده ؟؟ یه وقت بال مال سرررش نیاره ؟؟؟ نیكي خیلي 
نه -ریلكس مفت :  نه ططط تشرر تا ک ما  ه طور  با اینجور اد لده  نار خوب ب مل

ون دم  شمه لبشونو خیس مي کنه ولي عمرا سیرابشون بكنه طططط خوب میبردش
ملنارو مي شررناختم ططط دختر شررینوني بود ططط عینك دودیمو از روي سرررم 

شد :  صداي مهتاب بلند  شتم که  شمم مذا شتم ودوباره روي   افتاب -بردا
صداي  شد از  شین پر  شن کردم و ما يبنو رو شن کن طططط  شینو رو يب  ما

فت : غمگین د با حرص م تاب  ن  -اریوش ططط مه با این اه تاب  بمیري اف
انتخاب کردنت ططط نیكي خوب شد خودمون اهن  ریختیم ططط بعدهم فلششو 
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ه  ه اهنگی-داد دسررت نیكي ومفت : بذار توش حال کنیم ططط کنجكاو مفتم : 
ملچینه طططط وشروع کرد با ریموت يب  -طططط نیكي لبخند مرموزي زد ومفت : 

ستا  ور ستا باچ، د شد : د صرتي منفجر  صداي ارمین ن شین از  رفتن یه دفعه ما
باچ، دستا باچ ، دستا باچ طط دستا باچ  شمام مثل وزغ مرد شد تا رفتم پخشو 

ستم ومفت :  شو -کم کنم نیكي زد رو د کم کني من مي دونم با تو ططططط وخود
نگاه مي کردم ارمین مهتاب زدن زیر خنده وول خوردن منم با حرص بهشررون 

نصرتي پروداکشن دستا همه بره باچ طط باچ طط اوه یه بره باچ حاچ دستا یاچ طططط 
خانماي خوشگل دستا همه بره باچ ططط باچ ططط اوه یه بره باچ حاچ دستا یاچ ططط 
خانماي خوشررگل بره باچ حاچ دسررتا یاچ ططط قدبلندو با اسررتایلو شرریك مي 

مدل تاچ تیك با فیس خوبو کمر باریكو خوشگله شده امشب  ر*ق*صي واسم
رمانتیك ططط دسررتا همه بره باچ ططط باچ ططط اوه یه ططط بره باچ حاچ دسررتا یاچ طططط 
خانماي خوشگل دستا همه بره باچ ططط باچ ططط اوه یه بره باچ حاچ دستا یاچ ططط 

شگل اوه اوه اوه ططط اوه اوه اوه ب ستا یاچ اوه اوه اوه ططط خانماي خو ره باچ حاچ د
اوه اوه اوه دارم میرم اینجا ، هیچ کس ني بي کار ، همه خوشگل حاچ با ما ،برو 
باچ بیا پایین ططط با این ژستوطططط دیگه تحملم تموم شد وپخشو قنع کردم نیكي 

ین ا ااه اه این خز بازیا  یه در میارید ؟؟؟ ب- را قنع کردي ؟ -با  یب مفت : 
گامون مي کنن  ید بریم تو  اده مردم دارن ن قل صرربر کن حدا گاتون ؟؟؟  اهن
نیكي تا رفت  یزي بگه سررریع مفتم : امه حرف دیگه اي بزنید نمي شارم تو 
 اده هم این اهنگاي درپیتو موش کنیدا طط اون وقت مجبورید هشررت سرراعت 

شي مواف شوداریوشو فرهادو فریدون موش کنید ططط یا نه با قمی ن با قید ؟؟؟دوتا
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مه  نا ه کامي ای یدم تو کو ه ي  گاه کردن ططط همون موقع پیچ حرص بهم ن
 لوي در خونه منتظر ما بودن ماشررینو دوبل کنار ماشرریني پارچ کردم وهر سره 
ست منو مرفت ومفت  سالم کردم ملنار د شدیم ططط به غزل وملنار  تامون پیاده 

ستاده ببیا به امین معرفیت کنم ومنو برد کنار پ ود سر قد بلندي که کنار راچین ای
بي تو ه به راچین به پسررر نگاه کردم خدایي  یز خوبي بود هیكل ورزشرركاري 
 شماي کشیده ي عسلي ابروهاي پهن وبلند اما تمیزمشكي با موهاي مشكي 
با پوسررت برنز ولباسرراي مارچ ملنار رو به پسررر که مشرررول حرف زدن بود کرد 

ست  ون  وني من امین اینم اف-ومفت :  شو بهت زده بودم طط دو تابي که حرف
وخواهر مهتابو همسررر راچین طططط با  شررماي مرد شررده به ملنار نگاه کردم  را 
مفت همسررر راچین ؟؟ با صررداي امین نگاهمو از ملنار مرفتم وبه اون  شررم 

خوشرربختم افتاب  ان طط مفتم  را یهو هوا -دوختم امین با شررننت مفت : 
شد شن تر  شم  رو شینونش خندیدم ازش خو نگو افتاب اینجاس طططط به لحن 

ست دادم  شت! باهاش د ستي با منودا سته ادما بودکه لیاقت دو اومد توي اون د
من خوشرربختم ططط البته امیدوارم نورم  شررمتو نزنه ططط  شررمكي زد -مفتم : 

سایه مي میرم ططط -ومفت :  شتش  ست پ صوچ دخترا به پ-نترس ملنار ه سرا ا
سراهم به دخترا تكیه کنن ططط از  وابش -یه مي کنن ططط تك ماهي اوقات چزمه پ

خوشم اومد لبخندم عمیق تر شد نگاهم به راچین خورد که سرش پایین بود وبه 
شده بود نگاهمو از  هره ي بي تفاوتش مرفتم وبه کامي نگاه کردم  زمین خیره 

شین راچین تكیه داده بود ومنو نگاه مي کر د به روش لبخند کو كي زدم که به ما
-سالم طلوع خودم  ه طوري ؟ بي تفاوت مفتم : -سالم رچیس طططط -ومفتم : 

اره ططط کامي مفت : -بریم ؟؟؟ -ممنونم ططط بعد رو کردم سررمت غزل ومفتم : 
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بهتره به  اي  هار تا ماشررین با سررره تا بریم امینو ملنار که مي خوان باهم -
ن راچین غزل تو با ما میاي یا با افتاب اینا طط غزل با باشررن ططط منم میرم تو ماشرری

خیلي نامردي ططط خیل خوب پس -مجردیو عشررقه ططط -خوشررحالي مفت : 
ست نیكي  ش ستیم این دفعه غزل  لو ن ش شین ن شینید بریم طططط همه توي ما ب
سوار یه آزراي  شین راچین خورد  ستن تازه نگاهم به ما ش شین ن ومهتابم عقب ما

ود طططط ماشررین امین هم یه پرادوي نوچ مدادي بود اول از همه مشرركي شررده ب
امین راه افتاد بعد هم من پشررت سررر ما کامي وراچین ططط تازه داشررتیم از تهران 

غزل -خارو مي شرردیم توي ماشررین سرركوت بود که یه دفعه مهتاب مفت : 
کامي  را انقدر مرفته بود ؟؟؟ سررنگیني نگاه غزلو روي خودم حس کردم ططط 

نمي دونم طططط به خاطر اینكه  و رو -غزل بعد از مكث نسرربتا طوچني مفت : 
به نیكي مفتم :  باشررم رو  ریموت -عوض کنم واز زیر نگاهاي غزل در امان 

پخشررو  ي کار کردي ؟؟ از شررهر خارو شرردیم بذار این اهنگاي قشررنگتو !!! 
صداي علی شده بود از  شین پر شن کرد حاچ ما شو رو شمس نیكي با شوق پخ

طططط بچه ها شررروع کردن ر*ق*صرریدن منم سرررعت ماشررینو زیاد کردم هنوزم 
 3توي چین  130راچین پشتم بود وامین  لوم از امین سبقت مرفتم وبا سرعت 

رانندمي مي کردم امین وراچینم سرعتشونو زیاد کردن ، تا به من رسیدن سرعتمو 
با سرررعت ازم رد زد باره کم کردم ورفتم چین دوم اونا هم  ن اون موقع من دو

شار  شتر روي ماز ف شون کمه پامو بی سرعت سرعتمو زیاد کردم وقتي دیدم اونا 
دادم وازشون سبقت مرفتم با این که خوب میدونستم سرعت ماشین اونا کجا 
ومال من کجا !!! عاشررق سرررعت توي  اده بودم خدارو شرركر دسررت فرمونم 
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*ق*صرریدن منم از خجالت خوب بود دخترام که کال خرشوق بودن همش میر
داشتم میمردم هر یم بهشون میگفتم کم يایع بازي در بیارید موش نمیدادن 
شم  شه رو بك شی شین من اورد ملنار عالمت داد  شو موازات ما شین ططط امین ما
شید پایین با داد  شه رو ک شی شه رو پایین دادم ملنارم  شی شو کم کردم  پایین پخ

شه رو با بمیرید الهي اچن میگیرن-مفت :  شی سري تكون دادم  تون ططط با خنده 
چ دادم غزلم پخشو دوباره زیاد کردم ودوباره شروع کردن منم مشنه م شده بود 

تو ماشین  یزي نداریم ؟؟ مرسنمه طططط نیكي به -رو کردم سمت غزل ومفتم : 
یت  - اي غزل مفت:   را داریم اچن بهت میدم میوه مي خوري یا بیسرركو

سكوی-؟؟؟  شرول خوردن بودیم که پلیس بهمون عالمت داد بزنید بی ت ططط م
 ه قدر این ملنار سررقش سرریاس !!! نیكي با ترس -کنار ططط با حرص مفتم : 

با اخم مفتم : -مفت :  ماشررینو ؟؟؟  گه دسرررت -نخوابونن  غل  مي کنن م
فوقش ماشررینو مي -خودشررونه ؟؟؟ ماشررینو کنار زدم مهتاب با خنده مفت : 

صنعي مفت : خوابونن طط  شین امین وراچین  اداره طططط غزل با اخم ت ي خیل-ما
شید حتما به اونم  شینشو کنار ک سر منم راچین ما شت  شي مهتاب طططط پ ادم فرو
عالمت داده بودن ! سرررعتمون که مجاز بود !!! حتما به خاطر  یزي خوردن 

شه رو دادم  شی شم  شین پیاده ب شت فرمون بود ططط بدونه اینكه از ما ین از پایپ
سر  شین من میان اف سمت ما شدن ودارن به  ایینه برل دیدم راچین وکامي پیاده 

شو از پنجره تو اورد ومفت :  سر شین -پلیس  سالم ططط مواهي نامه وکارت ما
شندم:  صداي راچینو  شپرت دنبال مدارکم مي مشتم که  شدم و توي دا طططط دوچ 

مدارکو از داشپرت در اوردم سالم خسته نباشید ططط مشكلي پیش اومده ؟؟؟ -
سره مفت :  ست میداد اف سره د شت با اف سبتي دارید ؟؟؟ این-راچین دا  باهم ن
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بله خانم شون هستن طط سالم ططط افسرم سالم کرد ومفت : -دفعه کامي مفت : 
شي نیكي زن  زد نیكي هم مفت : - شینو بخوابونیم ططط همون موقع مو باید ما
ص- اخه  را ؟؟؟ کامي با مهربوني مفت : -بانیت مفتم : ملناره ططط الو ططط با ع
سررو مرفت وبرد کمي - ست اف شما یه دقیقه اروم باش طططط راچین د طلوع  ان 

شد با خنده  صداي خنده ي نیكي بلند  شد  شرول حرف زدن  اون طرف تر وم
بچه ها ملنارو امینم  ند متر  لو تر مرفتن ططط مهتابم خنده اي کرد -مفت: 

با نگراني مفت : -ومفت :  وان ما مي خ- ه بگیر بگیریه ططط نیكي این دفعه 
شینشونو بخوابونن بعد هم ببرنشون کالنتري به خاطر اینكه باهم نسبتي ندارن 

شي رو از نیكي مرفت ورو به ملنار مفت :  ش الو ملنار یه شره لفت-ططط کامي مو
شون نرم بدید تا ما برسیم اونجا ططط اره طط نه نه ططط زود میای م طط به امین بگو باها

برخوردکنه ططط همون موقع راچین وافسرم بر مشتن افسره برمه ي  ریمه اي کند 
از این به بعد پشررت فرمون  یزي -وبه دسررت راچین داد بعد هم به من مفت : 

نخورید ططط کمك راننده هم باید کمر بندشررو ببنده ططط با این حرف غزل سررریع 
وکامیم با افسره دست دادن وبه سمت ماشین خودشون  کمر بندشو بست راچین

شت ما بودن  شن کردم وراه افتادیم باز کامي اینا پ شینمو رو سریع ما رفتم منم 
فت :  نده م با خ جا -نیكي  تا این مارو دارن از تهرون  قدر هواي  تا  ه  این دو

سرما میان ططط منم از این کارشون واقعا خوشم اومد یه حس اطمینان به  شت  پ
-افتاب برمه ي  ریمتومرفتي ؟؟؟ با بهت مفتم : -ادم میداد مهتاب مفت : 

نگران نباش دسته -اخ طط نه ططط اصال کجا هست ؟؟؟ غزل با خونسردي مفت : 
فت :  نده م با خ نه ططط نیكي  یده ططط پیش -راچی مه رو م ما  ری ا  ه خوب حت
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 امین خودنمایي خودم مفتم : به همین خیال باش !!!  ند کیلومتر بعد ماشررین
مي کرد سررریع ماشررینامونو کنار  اده پارچ کردیم وراچین و کامي باز به سررمت 

 ه مسررافرتي بشرره این مسررافرت ططط توي -افسرررا رفتن نیكي با خنده مفت : 
یه ربع کامي وراچین خندون بر  راهش که همش میر پلیسرررا بودیم طططط بعد از 

ماشین شدن این سري همه مون مشتن وسوار ماشین شدن ملنارو امینم سوار 
ما حرکت مي کردن ططط  نا هنوزم پشرررت  ندمي مي کردیم راچین ای ثل ادم ران م

کجا ؟؟؟ طططط - انم ططط طططط -موشرري غزل زن  خورد اهنگو کم کرد ومفت : 
شه طط - شه ، با شتتون میایم ططط -نه ططط  -با شما ها برید  لو ما پ نه -ببین پس 

ط وموشیشو قنع کرد همون موقع راچین از ماشین ما باشه طط-خیالت راحت ططط 
کامي اینا مي من بریم توي یكي از این شررهر ها بنزین - لو زد غزل مفت : 

بزنیم و ناهار بخوریم بعد دوباره راه بیوفتیم اینجوري یه شره خسررتگي در کنیم 
طططط قبول کردم وپشت ماشین راچین وامین وارد شهرططططط شدیم طاول شهر پمپ 
شد کارت بنزینو  شدیم توي پمپ بنزین نوبت من که  صف  بنزین بود همه به 
دادم تا مسررئول اونجا برام بنزین بزنه بعد پولشررو حسرراب کردم وباز راه افتادیم 
راچین وکامي هر از  ند ماهي کناري مي ایسررتادن وسررئوالي مي پرسرریدن ططط 

پارچ کردیم شررهر مرمي بود ولي او نامونو  ماشرری باغ  یه  به خاطر توي  باغ  ن 
درختاي بلندش وفواره هاش هوارو بهتر کرده بود همه روي دوتا تخت  سبیده 
به هم نشستیم مارسون اومد تا سفارش غذا بگیره نیكي بدون نگاه به منو مفت 

تایید -:  من  و ه بي اسررتخون مي خورم ططط منو مهتاب وملنارو کامي هم 
رش دادن بعد از رفتن مارسررن از کردیم اما غزل و امینوراچین کباب برگ سررفا

من میرم دستو صورتمو بشورم طططط مهتاب با بي -روي تخت بلند شدم ومفتم : 
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تایید کردن اما غزل از ا -حالي مفت :   ه حالي داري تو ططط نیكي وملنارم 
شتي -بلند شرد ومفت :  منم باهات میام ططط منو غزل به سرمت سررویس بهدا

و ند مشررت اب به صررورتم زدم از نظر ارایشررم  رفتیم دسررتامو زیر اب مرفتم
خیالم راحت بود يد اب بود دختري اومد توي سرویس بهداشتي فكر کنم از 
شمي براي من نازچ کرد منم نگفتم با  شت   سیده ها بود پ این تازه به دوران ر
دري بادیواري بي تفاوت مشرول درست کردن شالم شدم اونم ارایششو تجدید 

زد بیرون همون موقع غزلم از دستشویي بیرون اومد بعد از  کرد واز دستشویي
سناي راه بودیم که نگاه  فتمون  سمت بیرون رفتیم و ستاش باهم به  ستن د ش
خشك شد ططط همون دختره بود که کنار راچین ایستاده بود وبا عشوه خرکي بهش 

فت :  ته کرد وم ماغشررو دسرر یداد غزل د ماره م که -شرر اه متنفرم از دخترایي 
ست میگفت فكر خو شم بازه طططط را ش شماره میدن طططنگاه  ه نی سرا  شون به پ د

شت با اخم نگاهش مي  شاش باز بود ولي راچین دا کنم واقعا دهنش تا کنار مو
کرد منو غزل بي تفاوت به اون سمت رفتیم که راچین نگاهش به من خورد سریع 

م رد کردن  ي افتاب عزیزم اومدي ؟؟؟ انگاري برق سرره فاز از بدن-مفت : 
ند بهم خیره  با لبخ که دیدم راچین  گاه کردم  جب بهش ن با تع  ي عزیزم ؟؟؟ 
شده  ه قدر دلم مي خواست بهش بگم ببند نیشتو ولي خر نبودم مي دونستم 
گاه بي  فاوت شرررد ن باره بي ت گاهم دو نه ن  لوي این دختره این  وري مي ک

ن به من نگاه مي کرد ا که متعجب  به دختره  فاوتمو  یگه این د-داختمومفتم : ت
با  که  به راچین درحالي  باشررم رو کردم  كه منتظر  وابش  نه این بدو یه ؟؟ و ک

عزیزم ما داریم میریم پیش بچه - شمام براش خنو نشون مي کشیدم مفتم : 

http://www.roman4u.ir/


 299 من یآفتاب یشب ها

با غزل به سررمت بچه ها حرکت کردیم غزل خندید  ها زود بیا منتظرتم ططط و
ا میموني بي احسررراس ططط من امه خدانكشررتت دختر مثل ادم اهنی-ومفت : 

راي راچین ب- ات بودم دختره رو کچل مي کردم ططط با همون بي تفاوتي مفتم : 
مي دونم که ازدوا تون صوریه ولي افتاب  ان من -من ططط غزل سریع مفت : 

من -حتي به راچینم حساسم یعني هر دختري باشه نا خوداماه حساس میشه ططط 
 اون که -حق نداره به  ز من با دختري باشه ططط غزل  فق  به امید حساسم اون

شتي امیدو کچل مي کردي ططط  صد البته امه امید  اي راچین بود دختررو مي ک
به تخت رسیدیم تا برمشتم کفشمو در بیارم نگاهم به راچین خورد خیلي  دي 
ست داد یعني حرفاي مارو  شت نگاهم مي کرد طط یه لحظه حس بدي بهم د دا

؟؟ این حس بد فق  براي یه لحظه بود  ون لحظه ي بد طرف دیگه اي  شنیده
باره بي تفاوت شررردم  از و ودم مفت : خوب بشررنوه به مورسرریاه ططط منم دو
ونشستم روي تخت ططط داشتم با ملنار سر مويوع امین حرف میزدم که موشیم 

سررالم صررداي مهربون -زن  خورد امید بود ططط لبخندي زدم و واب دادم : 
سالم خانم خوشگل خودم ططط  ه طوري ؟؟ خوش -امید توي موشي پیچید : 

مذره بي من ؟؟؟  بذار فكر کنم ططط اومممم ططط اره -مي  ممنونم تو خوبي ؟؟ 
خیلي نامردي ططط منم خندیدم ومفتم - ه  ورم ططط با خستگي خندید ومفت : 

سته اس !!! امید مهربون مف-:  صدات خ سرکار بودي ؟  اره یه -ت : مرسي ططط 
-طلوع ، امیده ؟؟؟ -کم ططط مهم نیسررت عزیزم ططط همون موقع کامي مفت : 

کامي که  -اره ططط  ید  باب بزنیم تو رگ ططط ام مدیم ک خالي او بهش بگو  ات 
بهش بگو تو انقدر که کبابو دوست -صداي کامي رو شنیده بود با خنده مفت : 

امید مي مه تو -مفتم :  داري غزلو دوسرررت داري ؟؟؟ خندیدم ورو به کامي
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اونقدر که کبابو دوست داري غزل رو دوست داري ؟؟؟ صداي  یب غزل بلند 
نخیرم به امید بگو این افتابه که بهش بگن لواشررك ترش یا امید -شررد ومفت : 

شك ترش ططط امید با محبت مفت :  اره افتابم ؟؟؟ خندیدم ومفتم : -مي مه لوا
ط ملنار که سرررشررو به موشرري  سرربونده بود نه بابا اینا همش شررایعه اس طط-

شنید مفت :  يرري نداره -وحرفاي امیدو مي  امید دروغ مي مه ططط امتحانش 
ملنار تو هنوز فويررولیتو کنار نذاشررتي ؟؟؟ ملنار با -ططط امید خندید ومفت : 

عاشررق حرص -خودت فويررولي !!! امید بلند خندید ومفت : -حرص مفت : 
ست  ستي از دو سر  دید  ه خبر ؟؟؟ملنار کامال با تیكه ي امید خوردنتم را پ

سته بود بلند  ش شد مهتاب که کنار دیگه ام ن شد که خنده ي امید بلند  ساکت 
سررالم -امید انقدر نخند مسررواچ مرون میشرره ططط امید با شوق مفت : -مفت : 

نه ؟؟؟  تت نمي ک که اشی کامي  تاب کو ولوي خودم ططط  ه طوري ؟؟؟  مه
نه داداشتي خودم حسابشو میرسم ططط امید -چگونه اي مفت : مهتاب با لحن ب
ي خدا نكنه ططط نیك-داداشرري به قربونت ططط با محبت مفتم : -با لذت مفت : 

این وسرر   ه  اي دلو قلوه دادنه ؟؟؟ به امید بگو تو رفتي -خندید ومفت : 
د یاونجا درس بخوني یا هي به افتاب زن  بزني ؟؟؟ حرفاي نیكي رو براي ام

خوب دلم تن  میشه  ي کار کنم ؟؟ ناخوداماه -مفتم امیدم با محبت مفت : 
شي  شي حمله کرد مو سمت مو شد کامي به  لبخندم به لبخند پتو پهني تبدیل 

معلوم ني ناکس  ي مفت دختر مردم از -رو از دسررتم بیرون کشررید ومفت : 
شي رو به شم با لودمي مو شش  شوق غش نكنه خوبه ططط همه خندیدن خود مو

 ه طور امید برار؟؟؟ تازه نگاهم به راچین خورد اخم کرده - سرربوند ومفت : 
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سرشو پایین انداخته بود امینم که کنارش نشسته بود با تعجب به ماها نگاه مي 
کرد همون موقع غذا رو اوردن کامي همین طور که با امید حرف میزد مفت : 

ططط دست امین بهش برسه راچین  ان بي زحمت سیني رو بفرست این طرف ط-
ساختس کامي یه دفعه مفت :  سر ملناره طط اره ططط راچین -کارش  ست پ امین دو

؟؟؟ ططط اهان اون دوست منه طططط نه بابا نگران نباش متاهله طططط همه با  شماي 
سریع مفت :  شده بود نگاه مي کردیم کامي هم  شده به کامي که هول  -مرد 

شي رو میدم به افتا شي امید مو سهم منو مي خورن ططط وبعد مو ب طط اچن اینا 
الو -رو پرت کرد طرفم با حرص نگاهش کردم موشي رو به موشم  سبوندم : 

هیچي بابا غذا دیده زده به - انم ؟ افتاب این کامي  ه مرمش بود ؟ -امید ؟ 
خوب پس تو هم برو مزاحمت نمي شررم عزیزم ططط خوش بگذره -سرررش طططط 

نه قربونت بشررم مواظب -ط شررما مراحمي ططط کاري نداري ؟ ممنونم طط-ططط 
منم همین طور خدافظ تماسو قنع -خودت باش ططط دوستت دارم خدا فظ ططط 

با حرص به کامي نگاه کردم ططط بعد از خوردن ناهار کمي اسررتراحت  کردم و
-کردیم وبه راه افتادیم غزل تا توي ماشین نشست اه بلند باچیي کشید ومفت : 

ه ها دقت کردید راچین یه کم مرفته بود ؟؟ نیكي سرررشررو از بین صررندلي ها بچ
فكر کنم با ما غریبي مي کنه !!! با پشررت دسررت زدم توي - لو اورد ومفت : 
شونیش ومفتم :  ستارت -پی شه ططط ودر حالي که ا سم پرت می شو عقب حوا مم

فت : ي ممگه بچه اس که غریبي کنه ؟؟؟ مهتاب بالحن متفكر-میزدم مفتم : 
سر راچین حرکت کردم - شت  شینو راه انداختم وپ شه ططط ما شاید خجالت میك

شما دوتا فیلسوف نظر ندید کسي نمي مه  را ؟ نیكي با خنده مفت -ومفتم : 
همین مي کنم ططط بعد هم رو به -ازکجا معلوم ؟؟ این بار غزل مفت : -:  من ت
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م  ابه  ا کردم ومفتم مگه نه افتاب ؟؟ عینكمو روي  شررم-من کرد ومفت : 
نه بابا ططط راچینو مي مم ططط بي خیال - ي ؟؟ که تو تهررمین مي کني ؟؟؟ -: 

نداختم ومفتم :  باچ ا هامو  یدونم دقت نكردم طططط نیكي -شررونه  ولي بي  –نم
صبب خوب بود ططط با خنده  سرناهار خیلي مرفته بود ولي  شوخي منم فهمیدم 

ست طط با  –ده ططط غزل شاید غذا باب میلش نبو-مفتم :  صولي نی نه ، راچین ادا ا
حاچ هر ي به ما  ه مي خواد خوش حال باشه یا ناراحت -بي تفاوتي مفتم : 

ططط مگه ما فهررول مردمیم !؟ بعد هم اهنگو زیاد کردم وسرررعتمو بیشررتر کردم 
يي  شت ما طططط از عوار شدیم دوباره امین  لو زد وراچین هم پ وارد اتوبان که 

خدا بگم  ي کارتون نكنه ططط با -ان که مذشررتیم مهتاب با ناله مفت : اصررفه
هواپیما میرفتیم دیگه ططط غزل نگاه عاقل اندرسفیه اي به مهتاب انداخت ومفت 

اون وقت هر موقع مي خواسررتیم بریم بیرون باید با اژانس میرفتیم طططط خود -:
م ططط همین طور که تو هم همون  ا غر میزدي  را با ماشررین خودمون نیومدی

بچه ها راستي من یادم رفت بپرسم ملنار که هیچ - لو رو دید میزدم پرسیدم : 
شده  سراش توي  مع نمیومد ططط  ه طور این دفعه  و میر  ست پ وقت با دو

فت :  ید وم ند ثل -؟؟؟ غزل خ خوب مفتي ادمو برق بگیره ولي  و نگیره م
ا با ما نارم خواسته  بران کنه مفته بیاینكه امین ملنارو به اکیپش معرفي کرده مل

واقعا طططط این دفعه غزل روبه -اوه  ه غلنا ططط نیكي خندون مفت : -بریم ططط 
من نفهمیدم با این یكي  ه  وري اشررنا شرررده طططط نیكي هم -نیكي مفت : 

 خیابون ؟؟؟ نیكي-تو خیابون طططط منو غزل هم زمان مفتیم : -ریلكس مفت : 
په ها من همش فكر مي کردم این  -ط مهتاباره دیگه طط – ولي افتاب خیلي تو
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ستا ططط با غیظ مفتم :  ستیا بد ولي همچین بدم نی از این  مهتاب دهنتو ببند-دو
با سرررتقي مفت :  تاب ططط -غلنا کردي نكردي ططط مهتاب  خیلي رو داري اف

سر دارن ولي براي من   ست پ ستي ، ملنارو نیكي هم دو زه یخودت با امید دو
خودتو با من یكي نكن من از اول که خودمو شررناختم -؟؟؟ با حرص مفتم : 

امید بود ططط ملنارم که مرز خر خورده ططط نیكیم هیچ وقت با خیابونیا دوسررت 
منم میدونم ططط با عصبانیت -نمیشه حد خودشم میدونه طططط مهتاب باز مفت : 

صدام کمي اوو مرفت :  يبنو کم کردم و دوني فق  امه ولت اره می-صداي 
کنم دوروز دیگه با شرریكم بزرگ شررده میاي خونه مي مي مامان ، بابا و افتاب 
عزیز با عهررو  دید این خونه اشررنا بشررید ططط نوه تون ط نیكي ازطرزحرف زدم 
نداختم اونم خفه شرررد  نه بهش  پ ا که من از توي ایی ندي کرد  نده ي بل خ

اره مهتاب تو -راي همسایه ططط اره مرگ خوبه ولي ب-مهتاب هم عصبي مفت : 
راسررت مي مي ، اصررال همین  ا پیادت میكنم برو اتو بزن به من  ه ططط ولي 
ما طط ازهمین اچن  لوي غزل ونیكي مي  مه خورد تاب  یاي بگي اف پس فردا ن
ید از مرز  با مدم  که فكر مح بدون  ندارم ولي اینو  کارت  به  کاري  گه  مم دی

اره محمد طططط -محمد ؟؟ -بهت زده مفت : کو یكت بریزي دور طططط مهتاب 
هموني که به خاطر تو خودشررو به ابو اتیش زد پزشرركي قبول بشرره ططط باشرره 
خواهري ازادي فوقش مي مي من محمدو دوسرررت نداشررتم دیگه طططط همون 
موقع راچین برام  راغ زد ماشینو کشیدم کنار راچین هم ازم سبقت مرفت وموشي 

شتتون میایم ططط وقنع کردم متعجب بهش - انم ؟ -غزل زن  زد :  شه ططط پ با
دارن میرن سمت هتل ططط تا خود هتل همه ساکت بودیم -نگاه کردم که مفت : 

شتن توي دعواي هم دیگه دخالت نمي کردن اچنم  ستاي من یه خوبي که دا دو
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صمیمي  شتن به دعوا هاي منو مهتاب ططط دوتا خواهر  همین طور بود عادت دا
ن حال با افكاري متفاوت ، هر ي من مررور بودم مهتاب متوايررع ولي در عی

بود هر ي من به قول خودش سررر  اخالق بودم ولي اون مهربون بود هر ي 
من موزي بودم اون سرراده بود ولي یه تفاوت دیگه هم داشررتیم من عقل داشررتم 
ولي اون نداشرررت همه  یزو از دید خوب خودش میدید بدترین  یزارو هم 

یزا معني مي کرد طططط واین براي یه دختر توي سررن مهتاب وهمچین بهترین  
 امعه اي با این فرهن  اصررال خوب نیسررت ! به هتل عباسرري که رسرریدیم 
ماشینامونو توي پارکین  مخصوص پارچ کردیم وبا  مدونامون به سمت چبي 
هتل رفتیم طط کامي شررناسررنامه هامونومرفت وبه سررمت پذیرش رفت ماهم 

شت ومفت : همونجا من سه تا کلید برم ستادیم که کامي با  اتاق دو  دوتا-تظرای
خوابه ویه  هار خوابه  ون عیده خیلي شلوغه همینم با پارتي بازي  ور کردم 

شما دوتا که بیخ ریش همین -ططط بعد شرمنده به راچین وامین نگاه کرد ومفت : 
کم توي یه اتاقید ط ططط منو خانمم که بحثمون کال  داس ططط شررما  هاتا کله پو

 بیا بریم رفیق که اینجا فق  کامي خوش-امین دستشو به کمر راچین زد ومفت : 
به حالش شررد ططط همه به اتاقامون رفتیم که توي یه طبقه ولي با فاصررله از هم 
نارم خودش روي من  باسررم روي تخت ولو شررردم مل با همون ل که  بود، من 

واي کمرم درد میكنه با حرص از اخ خدا خسررته شرردم ططط -انداخت ومفت : 
سم مرفت ططط بمیرم که از تهران -روي خودم کنارش زدم ومفتم :  بكش کنار نف

اچ یه ح-تا اینجا پشت فرمون بودي طططط ملنار پشت  شمي نازچ کرد ومفت : 
توهمونم نمي توني بكني ططط نیكي وسرر  حرفمون پرید -رانندمي کرده ها ططط 
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با  شررمو ابرو به ملنا تو نمي خواي به امین سررر بزني ؟؟؟ ملنار -ر مفت :و
سریع از  ا پرید ومفت :  سریع -کمي مكث کرد و  را  را ططط من دارم میرم و

از اتاق زد بیرون نیكیم در حالي که با  شررم مهتابو نشررون میداد که غمگین 
منم میرم دوش بگیرم ططط ورفت توي حمام به -روي تخت نشررسررته بود مفت : 

ه کردم که ناراحت به زمین زل زده بود خواهر کو ولوي مهربون من مهتاب نگا
،من نمي خواستم ناراحتت کنم!!! اروم رفتم کنارش روي تخت نشستم دستمو 
ستاي کو ولو ونرمش با ناراحتي لحظه اي بهم نگاه کرد وبعد  شتم روي د مذا

صاف کردم واروم مفتم :  صدامو  سرشو پایین انداخت   خواهري ازمن-سریع 
ستم ناراحتت کنم من هر ي مي مم به  سم که نمي خوا ناراحتي ؟؟؟ به خدا ق
سودي از این حرفا نمي برم طط توبراي من خیلي عزیزي  خاطر خودته من هیچ 

نمي دونستم ! با منگي نگاهش کردم اخم ریزي کردم -مهتاب با برر مفت : 
ا من که  ز یعني نمي دونسررتي براي من عزیزي ؟؟؟ مثال خواهرمی -ومفتم : 

-تو کسرري رو ندارم طططط مهتاب وسرر  حرفم پرید و با صررداي لرزوني مفت : 
محمدو مي مم ططط نمي دونسررتم دوسررتم داره !؟ با  شررماي وزغي بهش خیره 

به خاطر محمد ناراحتي ؟؟؟ منو بگو فكر کردم براي حرفاي -شرردم ومفتم : 
فكر مي کردم خودت مي من -منه ططط بعد از مكث کوتاهي دوباره ادامه دادم : 

نه نفهیمیده بودم ططط با -دوني ططط مهتاب  ند قنره از  شررمش  كید ومفت : 
عزیزکم ططط  را مریه مي کني اخه ؟؟؟ مهتاب با -محبت برلش کردم ومفتم : 

من ططط من ططط مي دونسررتم مي خواد  ي بگه برشررگردوندم -هق هق مفت : 
شو پاچ کردم وبا محبت مفت شك شكات طط نمي -م : سمت خودم ا قربون اون ا

یه اش  خواد بگي خودم مي دونم توهم محمدو دوسرررت داري ططط مهتاب مر
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نه ططط با بهت وتعجب بهش نگاه کردم ططط نه ؟؟؟ یعني -شدت مرفت ومفت : 
دوستش نداشت ؟؟ پس ططط من  را ططط صداي مهتاب منو از بهت خارو کرد : 

تبریك -حكم برلش کردم ومفتم : عاشررقشررم ططط خنده ي کو ولویي کردم م-
شي ططط بعد بایاد  یزي از  شاد با شگله ططط این که مریه نداره ططط باید  خانم خو

تو عاشررق -خودم دورش کردم ودرحالي که  شررمامو ریز کرده بودم مفتم : 
سر مي خوام ؟؟؟ مهتاب حق به  انب مفت :  ست پ محمدي بعد مي مي دو

ستم اونم منو- شاید امه کس دیگه  خوب من که نمي دون ست داره ططط مفتم  دو
عا ادم امه واق-اي بیاد توي زندمیم محمدو فراموش کنم بهش خندیدم ومفتم : 

عاشق باشه هیچ وقت کس دیگه رو  ایگزین عشقش نمي کنه طططط مهتاب تند 
شو پاچ کرد ومفت :  شكا ست مي مي ططط بعد کمي ملوس نگاهم کرد -ا اره را

لك بار پشرررت هم پ ند  فت :  و  با هم بخوابیم ؟؟؟ -زد وم برلم مي کني 
 دیگه خودتو لوس- شمامو براش لوچ کردم وسریع از  ام بلند شدم ومفتم : 

نكنا ططط بعد شروع کردم در اوردن مانتو وشالم باهمون شلوار پریدم توي تخت 
ستگي مي میمرم بعد هم نفهمیدم کي خوابم برد -ومفت :  واي خدا دارم از خ
شممو باز کردم دماغ ططط با تك شدم چي   شیرینم بیدار  ستي ازخواب  وناي د

سممو تكرار مي کرد با  صداي ارومي ا شمام بود وبا  عملي ملنار دقیقا توي  
بالود مفتم :  نار وخوا نار اون خرتوم فیلو طططط -دسررتم هولش دادم ک بكش ک

کاب*و*س میبینم ططط ملنار  یري کشررید که قشررن  توي  ام سرریخ شرردم با 
انقد به -شررماي مرد شررده به صررورت سرررخش زل زدم ططط که با داد مفت :  

دماغ من میر نده ، حاچ هم بلند شررو ططط شررب شررده اومدیم مردش نیومدیم 
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که بودم مفتم :  حالتي  که !!! توي همون  نه تو  ه خري -خوابش  یدو امین م
شمي نازچ کرد ومفت :  شت    هخر خودتي ططط امین میدون-هستي ؟؟ ملنار پ

فق  از خدا مي -من  ه ملیم ططط اداي اوق زدنو در اوردم وبا افسرروس مفتم : 
شم ططط تازه نگاهي به اطرافم انداختم نه مهتاب بود نه  خوام این  ند روز لوچ ن
نیكي هواهم کامال تاریك بود واتاق با نور مهتابي روشررن بود ططط رو کردم به 

نار ومفتم :  که  لوي میز ارایش مهتابو نیكي کجان ؟؟؟ ملن-مل ار در حالي 
رفتن اتاق غزل اینا ططط مي خوایم بریم بیرون باید زودي -مي شررسررت مفت : 

اماده بشرریم سررریع از  ام بلند شرردم حمام کردم واومدم بیرون بدون اینكه 
موهامو خشررك کنم شررونه کشرریدم وبا کیلیش بسررتم فق   لوي موهامو اتو 

شیدم و ارایش کردم  سمو پو شیدم لبا شتم رژمو پر رن  مي کردم که ملنار ک دا
اماده اي ؟ رژمو توي کیف ارایشم مذاشتم واونو هم توي کیف دستیم -مفت :

یم اره بریم ططط با ملنار از اتاق زدیم بیرون ورفت-انداختم کیفمو برداشتم ومفتم : 
به به  ه - لوي در اتاق غزل اینا تا ملنار درو زد کامي درو باز کرد ومفت : 

جب به من ومفت :  ع عد هم رو کرد  مدید طططط ب عت خواب طططط بي -او سرررا
نه -تفاوت به کامي نگاه کردم لبخندش  مع شد ملنار با مسخره بازي مفت : 

صداي بلند مفت  که خودت بیدار بودي تا اچن ؟؟ بعد هم رفت توي اتاق وبا 
کامي  را نمیاید ؟؟؟ منم داشررتم وارد اتاق مي شرردم که صررداي مرفته ي -: 

من نباید بدونم  را باهام اینجوري مي کني ؟؟ خودمو متعجب -متوقفم کرد : 
شون دادم ومفتم :  ا اره ططط  ر-با مني ؟ کامي ناراحت بهم نگاه کرد ومفت : -ن

به خدا  باهام اینجوري رفتار مي کني ؟؟ طلوع  بعد از اون روز توي شرررکت 
ه  یز بدي بهت مفته باشررم طططط هزار بار اونروزو مرور کردم ولي یادم نمیاد ک
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ستي ططط من  شك هه معلومه به نظر خودت بد نبود ولي با اون حرفت غرور منو 
ت کامي حال-محتاو به پول تو نیسررتم اقا کامي ططط لبخند الكي زدم ومفتم : 

ستم برم تو که باز مفت :  ست ططط وخوا ست طط  ون دارم -خوب نی نه خوب نی
شیم ططط طلوع من اینو نمي خوام حس مي کنم هم تو هم من دا يي می ریم عو

سمتش به قیافه ي مرفته ي کامي  شتم  ططط توبراي من عزیزي خیلي زیاد ططط برم
بت کرده بود  به من خیلي مح کامي  گاه کردم دلم برلشررو مي خواسرررت  ن
حهورش همیشه توي زندمیم بود وهمین حهور بهم اعتماد به نفس میداد اما 

كست کسي که ادعاي دوستي مي کرد ططط خونسرد همین حهور غرور منو ش
کامي هرادمي  ا داره که عوض بشررره ولي به قول تو -بهش نگاه کردم مفتم : 

باید سعي کنه عويي نشه ططط من عوض شدم توهم همین طور مهم همینه ، با 
عوض شرردن ادما رابنه هاشررون هم عوض میشرره ططط کامي مرفته نگاهم کرد 

مي ولي من سعي کردم و مي کنم که عوض نشم ططط با اره راست مي -ومفت : 
شه برادرت مي مونم ططط هر وقت بهم  اینكه اچن منو نمي خواي ولي بدون همی
اعتماد کردي هر موقع برات شدم همون کامي بدون مي توني بیاي پیشم طططط تا 

انو  ه طوري افتاب ب-خواسررتم  یزي بگم نیكي از اتاق پرید بیرون ومفت : 
شد دیگه ططط غزل ومهتاب وملنار هم اومدن بیرون ططط توي ؟؟؟  بیاید بریم دیر 

چبي با راچین وامین رو به روشدیم بعد از سالم کردن ودادن کارت ها به پذیرش 
ي بریم سرر-کجا بریم ؟؟؟ نیكي تند مفت : -امین رو کرد به بچه ها ومفت : 

ید کردن راچین رو کرد به وسرره پل ططط شرربهاي اونجا قشررنگه ططط ملنارو غزلم تای
شامو اینجا بخورید بعد بریم بیرون یا بریم بیرون -بچه ها ومفت :  مي خوایید 
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به نظر من بریم بیرون -یه  ایي اون اطراف  یزي بخوریم ؟؟؟ غزل مفت : 
براي من فرقي نداره ططط -کامي تو  ي مي مي ؟؟ کامي بي حوصررله مفت : 

شده ؟؟؟  را م –نیكي  رفته اي ؟؟ کامي لبخند تلخي زد ومفت : کامي  یزي 
تو که تا دو -مهم نیسررت سرررم درد مي کنه ططط مهتاب با کنجكاوي مفت : -

دقیقه پیش داشررتي سرررمارو مي خوردي حاچ  ي شررده سررر درد مرفتي ؟؟؟ 
یه دفعه اي این  وري شرردم -کامي با مهربوني موهاي مهتابو بهم زد ومفت : 

به بازوي کامي نگاهم به غزل خورد که با لبخند کو ولو ططط مهتاب مشررتي زد 
تلخي بهم نگاه مي کرد واقعا این دختر خانم بود هرکي  اش بود سرررطرفو از 

شد نگاهمو از غزل بگیرم :  صداي ملنار باعث  پس بي خیال - ا مي کند ططط 
بیرون رفتن ططط بریم همین  ا شام بخوریم بعد فردا بریم ططط کامي سریع مفت 

خاطر من برنامه تونو بهم نریزید من بیام بیرون تازه سرررم هوایي هم مي به -: 
خوره ططط خالصه قرار شد اول بیریم بیرون شام بخوریم بعد هم بریم سي وسه 
پل طططهمه سوار ماشینا شدیم وبه طرف رستوران سنتي که کامي میشناخت راه 

شلوغي بود یه تخت بزرگ پیدا کر ستوران واقعا  شافتادیم ط ر ستیم دیم وروش ن
همه به اتفاق بریوني معروف اصررفهانو سررفارش دادیم ططط منو مهتابو نیكي یه 
سبید بود به امین راچینو کامي هم کنار  ستي   سته بودیم ملنارم دود ش سمت ن
هم بودن وغزلم کنار کامي نشررسررته بود راچین وکامي اروم باهم صررحبت مي 

شون موش میداد نیك ست مرفته بود کردن غزلم اروم به حرفا شو د شی ي هم مو
وبرامون  ك مي خوند خالصرره هر کس مشرررول کار خودش بود که غذارو 
اوردن غذارو که خوردیم راچین رفت حسرراب کرد بعد هم همه مون به سررمت 
سرریو سرره پل رفتیم  ون  اي پارچ نبود هرکس هر اي خالي میدید سررریع 
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شین ب سه پل رفتیم میرفت اونجا پارچ مي کرد ططط بعد از پارچ ما سیو  سمت  ه 
منو نیكي اروم اروم داشررتیم براي خودموپشررت همه راه میرفتیم وحرف میزدیم 
شتم یه موتوري بود  سبیده به عقب بر م شتم   ساس یه  یزي که به پ که با اح
که پشت سرمن دستشو مذاشته بود به طططططط با بهت داشتم بهش نگاه مي کردم 

به خودم اومدم ن با  یب نیكي  کامال هن  کرده بودم ططط که  یدونم  را ولي  م
ست فرار  ستاده بودم وبه عمل مرد فكر میكردم ططط یارو تا خوا سر ام ای سیخ 
صحنه ي  البي بود متورش براي خودش  سبید ططط  شو   س کنه راچین یقه ي لبا
تا دم مرگ  کامي وراچین داشررتن  فت این یرو هم روي زمین پهن شرررد  مي ر

شده بودن دخترا  یب میزدن ولي من هنوز تو بهت میزدنش همه دورمون  م ع 
بودم واقعا  ه  رچتي داشت خیابون به این شلوغي واز این کارا ؟؟؟ با صداي 
 یب بلند ملنار به خودم اومدم حاچ کامي دسررت از زدن مرِد کشرریده بود وبا 
امین سعي مي کردن راچینو از مرِد  دا کنن خدایي سن باباي منو داشت مردمم 

سرتا ک شدن ططط مرِد  ستاده بودن نگاه مي کردن در اخر امین وکامي موفق  ه وای
ند کردن همین  تا از مردم اومدن اون رو از روي زمین بل پاش خوني بود  ند 
تب  بدو بیراه مي مفتن از راچین دورش کردن ططط مه که خودشررونم بهش  طور 

فت :  مد سررمتم وم قداري می  بودم-بابرر او یه کم  خوبي ؟؟ هنوزم م
شیده -نگاهش کردم ومفتم :  شرال بود ططط نیكي و ملنار از بس  یب ک خیلي ا

بودن صداشون مرفته بود  قدر بدم میومد از دعواهاي وس  خیابون ولي اچن 
-که دقت مي کنم هیچم بدم نمیاد !!! کامي سررریع به سررمتم اومد ومفت : 

باز مفت :  که  ب دهنمو قورت منمئني ؟؟ ا-خوبي ؟؟؟ سرررمو تكون دادم 
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شه -دادم ومفتم :  ستما کاغذي خون مو شت با د اره نگاهم به راچین افتاد که دا
ي لبشررو پاچ مي کرد با اینكه ازش بدم میومد ولي از حمایتش ممنون بودم ططط 
نگاه راچین توي نگاهم مره خورد یه نگاه معمولي وبي تفاوت سررریع اخم کردم 

به  گاهمو ازش مرفتم امین رو کرد  فت : ون مه م بهتر راه بیوفتیم وسرر  -ه
سري تكون داد ومفت :  ستادیم ططط کامي هم  ست مي مه ططط -خیابون ای اره را

دخترا شررما  لو برید ما پشررتتون میایم ططط این دفعه ما  لو راه افتادیم واوناهم 
صداي مرفته مفت :  سرمون ملنار با  شت  شب -پ شده ام شبي  خدایي عجب 

شتیم که شماي  ططط کتكاري ندا شد ططط نیكي هم با  يافه  اونم به کارنامه مون ا
یعني مرتیك سن نوح بودا ططط خجالت نمي کشه  لوي این -مرد شده مفت : 

من انقدي که از -همه ادم این کارو مي کنه ؟؟؟ مهتاب اهي کشررید ومفت : 
شو تكون داد  سر سم ططط غزل با حرص  سم از  ونا نمي تر سنا مي تر این ادم م

اد تن  مانتوم که زی-کفتار پیر ططط نگاهي به مانتوم کردم واروم مفتم : -ومفت : 
ست ططط نیكي نگاهي به مانتوم انداخت ومفت :  ست ططط -نی شادم نی همچین م

واقعا این  –من واقعا نمي فهمم از روي لباس  ي میرشررون میاد ؟؟؟ غزل -
قت نمي سررئوال منم هس ولي خدایي این مردا مو ودات عجیبین ططط هیچ و

ندي زد ومفت :  دختراهم همچین خوب -تونم درکشررون کنم ططط نیكي پوزخ
نیكي ؟؟؟ خوبه خودتم دختریا ططط نیكي -نیسررتن ططط ملنار با اعتراض مفت : 

شتر -خیلي  دي مفت :  سم ، به نظر من بی شنا سامو مي   ون دخترم همجن
اچ نه پ -ططط نیكيیعني پسرا همه پاکن  -این دختران که کرم میریزن طططط مهتاب

نیسررتن ولي وقتي درخت ببینن که تحریك نمیشررن ! وقتي دختر ببینن تحریك 
شكل خود دختراس طططط غزل اخمي کرد ومفت :  شن ططط اینم م یعني دخترا -می
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ط نگاه نه طط-با  ادر بیان بیرون که پسرا تحریك نشن ؟؟؟ نیكي محكم مفت : 
حرفات باهم  ور نیسررتن ططط -تم : عاقل اندرسررفیه اي به ملنار انداختم ومف

یان  –نیكي  که هر  ور مي خوان ب ببین در نظر من پسررر ودختر هر دو ازادن 
سره هم منمئنا کاري نمي  صل منلب اینجاس امه دختري پا نده پ بیرون ولي ا
کنه ططط مثل خود ما هیچ وقت به دوسررت پسرررامون پا ندادیم اوناهم باهمون 

خود کردن باهشررون کات کردیم ططط اصررال مي  موندن امر هم در خواسررت بي
دونید  را امار ازدواو کم شررده ؟؟؟ همه میگن به خاطر مشرركالت زندمیه ؛ 
کم بودن کارو مسكن وغیره اس اما همه مي دونیم این مشكالت قدیم هم بوده 
ولي مردا وزنا باز هم با هم ازدواو مي کردن  ون باید نیازاشررونو تامین کنن 

 ه  سمي ولي اچن پسرا براي حل نیازاشون نیازي به ازدواو  حاچ  ه روحي
وپابند شرردن ندارن  ون کلي دختر توي خیابون ریخته که حايررره  ه با پول 

شرره مگه بي پولم می- ه بي پول این کارو براشررون بكنه طططط با تعجب مفتم : 
براي همین مي مم دختراهم توي -؟؟؟ نیكي منمئن سرشو تكون داد ومفت : 

سپیده بود توي دبیرستان ططط  ست کمي از بقیه ندارن ططط مثال همین  ساد د این ف
سره  ور  شده خونه خالي وکلي امكانات هم براي پ ست  سره دو شنیدم بایه پ

 را ططط اون وقت شررما ها  –نه !!!؟؟ نیكي -مي کنه ططط منو ملنار باهم مفنیم : 
بارداري مار  ید ا یدون مه خوبن طططط م ید دخترا ه ته  بگ قدر رف دختراي مجرد  

ولي خدایي -باچ ؟؟؟ حتما همشون مریم مقدسن ؟؟؟ !!!غزل خندید ومفت : 
سي  -قبول کنید قیافه ي همه ي ما غل  اندازه طططط مهتاب هیچ وقت از ظاهر ک

باطنشررو حدس نزن ططط بیشررتر اوقات غل  از اب در میاد طططط با صررداي کامي 
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شتیم :  یاید اول از روي پل بریم اون طرف بعد بریم بچه ها ب-همه به عقب برم
زیر پل ططط قبول کردیم وهمه از روي پل رد شرردیم واقعا اصررفهان شررهر زیبایي 
صفهان بعد هم  شهر زندمیتو انتخاب کن اول مي مفتم ا بود امه بهم مي مفتن 
شیرازو تبریز ططط واقعا این سه شهرو دوست داشتم همین طور داشتیم به پایین 

کردیم دیدیم که صررداي تار میاد کامي کمي دوچ شررد بعد با لبخند  نگاه مي
شت باچ ومفت :  اون پایین  ه معرکه اي بیاید بریم اونجا همه  معن ططط -برم

همه رفتیم پایین پل ، زاینده رود خیلي کم اب شده بود از کمم کمتر ولي با این 
 ر  ون با ریش وسبیلحال هنوز هم زیبا بود زیر پل روي یكي از سكو ها یه پس

وموهاي بلند سه تار میزد وهمه رو مبهوت مذاشته بود سازهاي سنتي هم براي 
ست داده  سرچ بهم د ساز پ صداي  شنگي از  شت ططط حس ق خودش دنیایي دا
شت یاد خیابون وحرکت اون  ستاده ترس برم دا بود با حس اینكه مردي کنارم ای

شت به برلم نگاه کردم طط شد ولي از مرد افتادم با وح ط راچین بود خیالم راحت 
ستاش هم  سرش پایین بود ودوتا د شده بود  ستاده بود حالم بد  اینكه کنارم ای
توي  یبش بود کمي بهش نگاه کردم ولي تا خواستم ازش فاصله بگیرم نگاهم 
به اون سمت خورد که  ند تا پسر داشتن نگاهم مي کردن تر یب دادم سر ام 

چین بدم میود ولي باز  ام امن بود صررداي راچین از کنار بمونم درسررته که از را
شد خیلي اروم مفت :  شم بلند  سفم -مو نمي دونم  ي باید بگم من واقعا متا

مي دونم حرفم اصررال درسررت نبود ولي ططط من اون موقع ازت عصرربي بودم تو 
حتي منو به عنوان همخونه ات هم ندونسررتي تا بهم  یزي بگي تا نگران نشررم 

شب به کي زن  طط اف صف  ساعت دو ن ست من امانتي خودت بگو  تاب تو د
صوري منو ندیدي ؟؟؟ نمي دونم  را ولي  شما زن  شید  میزدم ومي مفتم ببخ
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تو حق نداشررتي اون کلمه رو به من نسرربت بدي ططط -عصرربي وبا اخم مفتم : 
من که مفتم متاسررفم طططط من اون موقع هزار تا -راچین نگاهي بهم کرد ومفت : 

فكر به سرررم زد اینو درچ کن افتاب ططط من وفریال به خاطر خیانت اون از هم 
يربه ي بدي خوردم ططط  شتم ولي به هرحال  ستش ندا شدیم طط درسته دو  دا 
نمي تونم دیگه به هیچ دختري اعتماد کنم طططط با سررردي نگاهش کردم ومفتم : 

به امید خیانت ن- به این فكر مي کردي که من عمرا  ید  مي کنم طططط لبخند با
اره حق با تِو باید به این فكر مي کردم طططط با این حال ازت -کجي زد ومفت : 

نمي بخشررمت اقاي -معذرت مي خوام ططط با نفرت بهش نگاه کردم ومفتم : 
شمام زل زد ومفت :  ست -کامروا طططط راچین بي تفاوت به   شش تو مهم نی بخ

ه ي خودم میدونستم که ازت معذرت بخوام ططط من اشتباه کرده بودم واینو وظیف
تو با بقیه برام فرق نداري ططط منمئن باش هر کسرري  اي تو بود ازش معذرت 
مي خواسررتم طططط همه ي بدنم از عصرربانیت مي لرزید احمق بیشررعور ططط 
سره  سه تار این پ ست  کثااافت ططط نكبت ططط اهههههه ططط لعنتي ططط دلم مي خوا

سر این کودن سي بود  رو تو  سه مي کني طط هر ک خورد کنم ططط منو با بقیه مقای
بارش کنم  تا خواسررتم  یزي  کارو مي کردي ؟؟؟ کال خیلي نكبتي !!!  این 

راچین ، افتاب بیاید بریم ططط -صررداي امین مانع شررد ططط امین با لبخند مفت : 
صورت بي تفاوت راچین نگاه کردم و صبانیت به  ه بهمه رفتن اون طرف ططط با ع

سررمتي رفتم که همه وایسررتاده بودن ططط راچین وامینم پشررت سرررم راه افتادن 
معذرت خواهید بخوره تو سرررت کودن ططط اه حالم بد شررد از بس فحش دادم 
شم نداره اخه !! به کنار بچه ها که رسیدم ملنار مرموز نگاهم  بهش ، لیاقت فح
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اب با لودمي مفت :  یه ؟؟ از تو  شررمات اتیش میباره ططط مهت-کرد ومفت : 
ه اره مثل اینك-هیچي سرر  مازش مرفته ططط نیكیم با مسررخره بازي مفت : -

هارم بوده ططط با پوزخند به راچین خیره شرردم معلومه که هاره عويرري ططط راچین 
سخر مفتم :  شم بقیه با تم شماش-بهم نگاه کرد دور از    با تو بودنا ططط وبه  

مثل مال من از عصرربانیت برق میزد  خیره شرردم حاچ اونم  شررماش درسررت
به سررمت بچه ها بر مشررتم قرار بود بریم  پوزخند دیگه اي حواله اش کردم و
بستني بخوریم ططط به سمت بستني فروشي راه افتادیم واقعا که شلوغ بود ططط تا 
زماني که بر مردیم هتل هم من هم راچین عصرربي بودیم نگاهمون که بهم مي 

شم بهم نگا شتیم خفه خورد با خ شابه دا ه مي کردیم انگار دوتامون یه حس م
شتیم هتل همه مون  شب بود که بر م صف  سه ن ساعت  کردن طرف مقابل !!! 
خسته بودیم بعد ازعوض کردن لباسامون و شستن دستو صورتمون به تختامون 

-پناه بردیم خسررته بودم ولي فكر حرف راچین نمي شاشرررت راحت بخوابم : 
ططط من اشتباه کرده بودم واینو وظیفه ي خودم میدونستم بخشش تو مهم نیست 

باش هر کسرري  نداري ططط منمئن  با بقیه برام فرق  که ازت معذرت بخوام تو 
 اي تو بود ازش معذرت مي خواسررتم طططط یعني هر کسرري بود ازش معذرت 
مي خواسررت ؟؟؟ دروغ مو ططط عمرا امه این کارو مي کرد ططط ولي  را ططط توي 

د روز نسرربتا خوب شررناخته بودمش مررور بود ولي مننقي هم غرور این  ن
خودشررو حفظ مي کرد هم مواظب بود غرور کسرري نشرركنه ولي اون غرور منو 
شكست ططط امه امید بود ططط عمرا معذرت مي خواست ططط یعني از من معذرت 
مي خواسررت ولي از بقیه ططط با این که حس بدي نسرربت به حرفش پیدا کرده 

ططط من افتاب مهر و رو با بقیه یكي مي کرد ولي یه حس خوبم داشررتم بودم 
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به  کارش  یدادم ولي این  یت نم بل اهم قا به غرور طرف م قت  خودمم هیچ و
نا فرق  با او تارم  که رف قت بود  بام ططط خیلي و با مان و ما ثل  نظرم خوب بود م

ست عین مامان وبابا بود حت شون نبودم ولي مهتاب در شت انگاري دختر  يدا
سین هم مثل اونا بود ولي من ططط من اخالق امیدو پیدا کرده بود وبه هر  عمو ح
 یزي تر یب میدادم ططط شرراید براي همینه که توي زندمیم فق  امید هسررت 
البته امید هم غرورشو براي من میشكنه ولي من ططط من حتي غرورمو براي امید 

شتر از شكنم طططط خودمم مي دونم غرورم برام ب ادماي اطرافم ارزش داره  نمي 
ططط امه حس کنم کسرري به غرورم صرردمه زده باهاش دشررمن میشررم ططط شرراید 
خیلي بد باشرره ولي من غرورمو دوسررت دارم ططط من فق  به غرورم تكیه دادم 
همینو بس ططط شاید امه انقدر مررور نبودم از امید مي خواستم برمرده اون وقت 

در کار بود نه غرور شرركسررته اي ططط اون وقت  سرررنوشررتم این نبود ططط نه راچیني
 فق  من بودم وامید

 
 صبب با صداي در از خواب بیدار شدم صداي سرخوش ملنار بلند شد :

 
 هي دخترا بیدار شید ططط باشماهام خونه هاتون مي تونید بخوابیداااا-
 

 بالشتمو پرت کردم سمتش ومفتم:
 
 خفه لنفا ططط-
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ساس  یزي رو کمرم  بعد سرم ودوباره خوابیدم ططط با اح شیدم رو  هم پتو رو ک

نفسم بند اومد سیخ سر  ام نشستم ومی  به قیافه ي خندون دخترا خیره شدم 
 با  یب مفتم :

 
 بمیرید ططط من به این کار حساسم-
 

 نیكي در حالي که لبشو ماز ي مرفت مفت :
 
 یم ؟؟؟بابا حساس !!! نگو دلت میاد ما بمیر-
 

 لبخند ژکوندي زدم ومفتم :
 
 کم نه ططط-
 

به دستشو یي رفتم ودستو صورتمو شستم در حالي که با حوله صورتمو خشك 
مي کردم از اتاق اومدم بیرون که دیدم دخترا در حال اماده شرردنن منم سررریع 
لباس پوشریدم وشرروع کردم به ارایش کردن ودرسرت کردن موهام کارامون که 

شد هر  ستوران هتل رفتیم مثل اینكه قرار تموم   هار تامون به طبقه ي پایین ور
بود همه اونجا  مع بشرریم رسررتوران خیلي شررلوغ بود همه مردم براي صرررف 

 صبحانه اومده بودن ططط ما هم با  شم دنبال بقیه بودیم که مهتاب مفت:
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 اوناهاشن ططط-
 

کرد وما هم به اون  وبه موشرره اي از رسررتوران که دن  ترین  ا هم بود اشرراره
سمت حر کت کردیم از این فاصله هم مي شد تشخیص داد که بقیه منتظر ما 

 نشستن نیكي با لودمي مفت :
 
خدایي  ه  اي خوبیم توي این شررلوغي پیدا کردن من منمئنم این کامي -

 دیوانه از دیشب ساکشو مذاشته روي این میزه ططط
 

 ملنار با دست پشت سر نیكي زد ومفت :
 
 خاچ تو مخت اینجا که ساچ نمیزارن ططط باید بگي رزرو کرده ططط-
 

 نیكي  شماشو  پ کرد ومفت :
 
 واقعا ؟؟؟ اخه تو دهات ما ساچ میزارن ططط-
 

همه مون از حالت نیكي به خنده افتادیم به بقیه که رسرریدیم در حال خنده 
 سالم دادیم که غزل با لحن تخسي مفت :
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 به  ي مي خندیدید ؟؟؟-
 

صبحانه  شون تعریف کرد ططط بعد از خوردن  ستیم ملنار برا ش در حالي که مي ن
همه بلند شرردیم قرار بود اچن بریم یه سررر به باغ ملها بزنیم واي که من  قدر 
اونجا رو دوسررت داشررتم ططط ماشررینارو پارچ کردیم ووارد باغ ملها شرردیم بوي 

شت نف ست دا شام مي خورد وادم هي دو شه هواي انواع ملها به م س عمیق بك
اینجا رو باید با هواي تهران مقایسرره کرد البته اصررفهان هم داره کم کم الوده 
شون راه مي رفتن  ست همو مرفته بودن وبراي خود شه ططط ملنارو امین که د می
نا هم براي خودشررون بودن منو  که تكلیفشررون معلوم بود او کامي هم  غزلو 

اینا راه مي رفتیم راچین که از اول با  مهتاب ونیكي وراچینم داشررتیم پشررت کامي
که  به هر ملي  ندیدن  مل  گار  که ان تابم  موشرریش ور میرفت این نیكي ومه
میرسیدن از خودشون عكس مي مرفتن ططط به قسمت رزها که رسیدیم نیكي با 

 شوق مفت :
 
 واي من عاشق رز قرمزم ططط-
 

 مهتاب هم براي تایید سرشو تكون داد ومفت :
 
 ط یكي رز قرمز یكیم رزسفید خیلي نازن ططط من نرمسم دوست دارمواقعا طط-
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 مل نرمس فق  بوش خوبه ططط-
 

 بعد رو کرد به من ومفت :
 
 مگه نه ؟؟؟-
 

 خیلي رچ مفتم :
 
 نه ططط-
 

  شماشو ریز کرد ومفت :
 
 یعني به نظر تو خوشگله ؟-
 
 اوچ نه طط دوم من هیچ ملي و به  ز ططط-
 

 ادامه ي حرفمو سریع مفت : مهتاب
 
 رز مشكي دوست ندارم ططط-
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 با خنده مفتم :
 
 افرین دختر خوب ازکجا فهمیدي ؟؟؟-
 

 نیكي خندید ومفت :
 
 اینو خوا ه حافظ شیرازیم مي دونه ططط-
 

ستم  شماي متعجب راچین خورد با حرص نگاهش کردم وخوا تازه نگاهم به  
سیم  بگم نه خیر این  ناب نمیدونه ططط من سته مل عرو شتم د ست دا انقدر دو

سي یه  یز  شه مي مفت عرو شه ،یاد حرف مامان افتادم همی شكي با از رز م
مهمي توي زندمیه امه یه  یزشو دوست نداشته باشي تا اخر برات عقده میشه 
سي ؟؟ کدوم عقده  ططط خودمم از یاد اوري این حرف خنده م مرفت کدوم عرو

 تازه امید هم میدونه من عاشق رز مشكیم ططمن یه بار دیگه عروس میشم 
 

با صررداي خنده ي نیكي ومهتاب به خودم اومدم داشررتن با خنده به راچین که 
 هنوز متعجب منو نگاه مي کرد مي خندیدن نیكي میون خنده مفت :

 
 راچین نگو که نمي دونستي ؟؟؟-
 

 راچین همون طور متعجب به نیكي نگاه کرد ومفت :
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 دونستم ططط نه واقعا نمي-
 

 نیكي باز مفت :
 
سفید مرفته بودي - سي رز  ستگاري هم عرو باید حدس میزدم  ون هم تو خا

 طططط
 

 مهتاب یه دفع اي مفت :
 
 امه امید بود مي دونست ططط-
 

 بعد با شوق رو به نیكي مفت :
 
 یادته اولین نفر اون کشف کردططط-
 

نده ي زورکي کرد در  نیكي خت وخ ندا فاوت راچین ا به  هره ي بي ت گاهي  ن
 حالي که بازوي مهتابو وشكون مي مرفت مفت :

 
 همچین کار شاقي نكرده ططط از اول با افتاب بزرگ شده همه اخالقاش دستشه-
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 مهتاب که متو ه منظور ملنار شده بود مفت :
 
 اره ، اره ططط-
 

تایي  لو حرکت کرد عد دو ها فكر کردن اچن وب چاره  ته بود بی نده م مرف ن خ
ست بي تو ه به راچین  ستن که همچین خبرایي نی شه طط نمي دون صر می راچین قی
پشررت دخترا راه افتادم ططط بعد از دیدن باغ ملها به باغ پرندمان رفتیم برعكس 
باغ ملها هیچ از باغ پرندمان خوشررم نمیومد!! بعد از مردش براي ناهار به هتل 
برمشتیم وغذا خوردیم وبراي استراحت به اتاقامون بر مشتیم داشتیم لباسامونو 

 در میاوردیم که ملنار مفت :
 
 بچه ها پایه ي بازي هستید ؟؟؟-
 

 مهتاب ونیكي با سر قبول کردن ولي من با بي حالي مفتم :
 
 من که اصال حالشو ندارم ططط-
 

 ملنار  پ  پ نگاهم کرد ومفت :
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 نیار افتاب که حوصله ي تورو ندارم ططط لوس بازي در-
 

 مهتابم مفت :
 
 محر رياي خدا یه بار مي توني مثل ادم پایه باشي ؟؟؟-
 

 نیكي پرید روي تختش ومفت :
 
 این افتابو ولش کنید من خودم  هار پایه ام ططط-
 

 به نیكي اخم کردم ومفتم :
 
 بابا بامزه ططط-
 

 نیكي خنده لوندي کرد ومفت :
 
 با من کار داشتي ؟؟؟ انم -
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شون بازي کنم همه  شدم باها يي  سروکله ي هم زدن را بعد از کلي دعوا وتو 
مون  هارزانو وسرر  اتاق نشررسررتیم نیكي هم شررروع کرد به  هار قنعه کردن 
کاغذ ها بعدهم وس  یكیش  شم کشید وهمه رو یه  ور تا کرد مي خواستیم 

 طبا یاد دوران دبیرستان  شمك بازي کنیم ططط
 

واقعا هم  الب بود تك تك این لحظات منو یاد امید مي نداخت  قدر اون 
سررال که تازه این بازي رو یاد مرفته بودیم باهم بازي مي کردیم وامیدم همش 
ستم بكنم عمرا نه مي مفت به قول مامان "البته اون  پایه بود هرکاري که مي خوا

زدواو کنید امید از اون زش زمان که هنوز با امید خوب بودن " مي مفت وقتي ا
شنید مي مفت شلیل  شه وامیدم وقتي این حرف مامانو مي  سي مي  سا هاي ا
س  بازي بایاد امید بر مه رو زمین  يرم  ون بدم بابت افتاب ططط و  یه من حا

 انداختم ومفتم :
 
 بسه بچه ها خستم ططط-
 

یاد امید افتادم براي باز  ه همین دیگ وسررریع رفتم روي تختم اوناهم فهمیدن 
شد ؟؟ همیشه پیش خودم فكر مي کنم  شد که اینجوري  صرار نكردن طط  ي  ا
بابا به  ي فكر کرده بود یا  ي دیده   را نباید دلیل این  دایي رو بفهمم طط 
ستور !! یا امید  شنهاد که نه د شنهادي رو داده ؟؟؟ پی شنیده بود که همچین پی و

ش صبر کنم ؟؟  را میاد یا تو ازدواو مي کني ططط  را نذا سالو نیم دیگه  ت دو
صوري ؟  صبر کردن بدتر بود یا این ازدواو  سال  باهام بازي کرد یعني این دو
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ازدوا ي که هیچ  یزش طبق پایه واسرراس زندمي نبود ططط یعني امه راچین نبود 
شه طط راچین براي  سیخ می سینا ازدواو مي کردم ؟؟ با فكرشم موهاي تنم  باید با

بود درسته که از خودش خوشم نمیاد ولي و ودش بهم خیلي من خیلي خوب 
لنف کرد ططط اما ططط هنوزم نمي تونم تصرروربكنم زماني که امید مي فهمه قراره 
 ه اتفاقي بیوفته ططط منو قبولم میكنه یانه ؟؟ هنوز همون  ور عاشررقمه یانه ؟؟ 

شه  شه ؟؟ باید  ي کار کنم ؟؟؟ یعني می نو امید مامه نبود تكلیف من  ي می
نخواد ؟؟امیدي که راه میرفت وازش براي من مهربوني مي  كید ؟؟ امیدي 
که فق  براي من بود ؟؟؟ یعني میشه واقعا منو نخواد ؟؟ نه باورم نمیشه ططط من 
مي دونم امید منو همه  وره قبول داره ططط ولي امه واقعا نخواد  ي ؟؟ نه طط نه 

 ن موقع میتونم بابا رو ببخشم ؟؟ فكر نكنمططط حتي فكرشم نمیتونم بكنم ططط او
ططط فكرنكنم هیچ وقت بابام رو ببخشررم ، بابایي که خیلي دوسررتش داشررتم 
مهربون بود ولي در عین حال لجوو و یك دنده وسرتق وماهي اوقات هم اخمو 
وبداخالق ططط نمي تونم نمي تونم ببخشررم حداقل تازماني که امید برمرده ولي 

 مرا امه به بابا بي احترامي کنم طططبه این منمئنم ع
 

با صرردا کردن اسررمم اروم  شررمامو باز کردم ولي باز کردن همانا ودرد مرفتن 
سرمم همانا براي همین تند  شمامو بستم صداي اروم ومالیم مهتاب باز بلند 

 شد :
 
 افتابي ؟؟؟ خواهرم ططط بلند شو طط بلند شو مي خوایم بریم بیرون ططط-
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 صداي مرفته همون طور که  شمام بسته بود مفتم : با
 
 نمي تونم ططط شما برید سرم داره از درد مي ترکه ططط-
 

 صداي مهتاب نگران شد ومفت :
 
 براي  ي ؟؟-
 

شیدم به مهتاب  ي  براي  ي ؟؟ واقعا براي  ي ؟ بایاد اوري امید دوباره اه ک
اینكه پس زده بشررم ؟؟؟ مي مفتم ؟؟ مي مفتم من افتاب ، مي ترسررم ططط از 

 سرم تیر کشید  شمامو محكم بهم فشار دادم وبه دروغ مفتم :
 
 فكر کنم براي افتابه طططط مهتاب بهم مسكن میدي ؟-
 

 مهتاب سریع مفت :
 
 اره عزیزم ططط-
 

وبعد با قرص اومد باچ سرم در حالي که قرصو به یه دستم ولیوانو دست دیگه 
 ام میداد مفت :
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 ریم دکتر طططمي خواي ب-
 

 سریع به نشونه ي نه تكون دادم وباز خوابیدم ططط
 

 شررم که باز کردم اتاق تاریك تاریك بود سرررم هنوز کمي درد مي کرد اروم از 
تخت پایین اومدم واپاژرو روشن کردم وبه سمت دستشویي رفتم اب سردو باز 
کردم و ند مشررت اب پشررت هم به صررورتم زدم نفس عمیقي کشرریدم واز 

س سي نبود حتما هنوز بیرون د شویي اومدم بیرون نگاهي به اطراف انداختم ک ت
به بیرون زل زدم دلم هواي ازاد مي  جا  مت پنجره رفتم واز اون به سرر بودن 
شیدم ویه یاد  سمو پو ست حس نفس تنگي مي کردم توي این اتاق ططط لبا خوا

شتم موبایل از  شتم توي اتاق که میرم بیرون وبدون بردا شت مذا بیرون  اتاقدا
اومدم ططط کارتو به پذیرش دادم واز در بیرون زدم اول خواستم پیاده برم ولي بعد 
ترسیدم وسوار ماشینم شدم خدارو شكر سویچ ماشینو اورده بودم پشت فرمون 
نشررسررتم وراه افتادم خودمم نمي دونسررتم کجا مي خوام برم براي همین توي 

کرد براي همین راهمو ک  کردم وبه خیابونا مي مشتم دلم هواي سي و سه پلو 
اون سمت رفتم با این که شلوغ بود ولي احساس ارامش مي کردم ماشینو پارچ 
کردم واروم اروم به سررمت زاینده رود رفتم طط نگاهي به اطرافم کردم همه باهم 
ست افتاب  سي نمي دون شنایي اینجا نبود ک حرف میزدن ومي خندیدن هیچ ا

ست منم زندمي کیه ؟ امید کیه ططط ای شتن زندمي مي کردن دلم خوا نجا همه دا
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کسي اینجا نبود که من بهش فخر بفروشم اصال کسي حواسش به من نبود ططط 
دلم بد  ور مي خواسررت زندمي کنه ططط کنار زاینده رود روي زمین نشررسررتم 
بدون فكر کردن به اینكه من کي ام واینجا کجاسررت مهم اینه که من اچن ادمم 

 ه وطططمثل بقی
 
 
 

مي خوام راحت نفس بكشررم ،بادل سرریر بقیه رو دید بزنم به بچه ها بخندم 
مهربون باشم ططط مررور نباشم دلم نمي خواست مررور باشم طط نمي دونم  را 
سه تا بچه منم یه  ستم مثل اون  شم مي خوا ستم مررور با شب نمي خوا ولي ام

م نخوردم ؟؟ یادم نمیاد کیم دسررت بگیرم ولیس بزنم طط  ند سرراله که دیگه کی
ید نفس  با که من  یاد اچن فق  مهم اچنه  ایي  یادم ب که  ططط یعني نمي خوام 
بكشررم وراحت باشررم  ایي که ا ازه دارم کثیف غذا بخورم ططط امشررب اولین 
باره که دلم مي خواد ازاد باشم دلم مرفته خیلي مرفته ، مني که همیشه مررورانه 

یدم  ند ندمي مي خ ولي اچن دارم سرررمو  لوش خم مي کنم  ون به این ز
شق دیدن  ستش دارم وبا ع سي که دو شقم ک ست دادن ع سیدم ططط ترس از د تر
شقم ،ارزوم منو  شم طط اره من مي ترسم ططط مي ترسم امیدم ، ع اون نفس مي ک
نخواد ططط امه امید منو پس بزنه من  ي کار بكنم ؟؟؟  ي کار مي تونم بكنم 

دسررتي  لوي  شررمم به خودم اومدم وبا ترس به صرراحب  ؟؟؟ با تكون دادن
ستش  ست نگاه کردم راچین بود ططط اون اینجا  ي کار مي کرد نگاهم به د اون د
شدم  سریع اخم کردم واز  ام بلند  ستش بود  شد دوتا کیم کاکاویي د شیده  ک
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باز همون افتاب مررور شرردم ولي اون همون طور که نشررسررته بود با لبخند 
دم نگاه مي کرد یعني من نباید یه روز از دسررت این بشررر راحت محوي به مر

شم ! با حرص بهش مفتم  ستم نفس بك شم ؟؟؟ حاچ خوبه یه روز واقعا خوا با
: 

 
 تو اینجا  ي کار مي کني ؟؟؟-
 

 لبخند راچین کمي عمیق تر شد وبه حرف اومد :
 
شتم اچن - ست دا حالم مرفته بود اومدم پیاده روي که تو رو دیدم ططط خیلي دو

به  اي اون پسر بچه بودم وبا اون توپ براي خودم بازي مي کردم ، ولي نمیشه 
 ون غرور مردونه ام بهم ا ازه ي این بچه بازي هارو نمیده ططط مي دوني ! دلم 

به نگاه این مردم سرررتاسررر این  هواي ِمل بازي کرده دلم مي خواد بدونه تو ه
سم دیگه باچ نیاد ططط دلم هواي مرمم به  شحالي بدوم ططط انقد که نف  ارو با خو
هوا کرده طططط دلم مي خواد بازي کنم درسررت عین بچگیام ولي نمي شرره نمي 
تونم  ون غرورم نمیذاره طططط عقلم نمیذاره ططط من یه مردم یه ادم بزرگ  یزي 

ارزوشررو داشررتم ولي اچن نمي خوامش ططط مي دوني افتاب که همه ي بچگي 
همش فكر مي کردم من هر  ه قدر مررور باشم ولي به پاي غرور تو نمي رسم 
مان  لو خودت حرفمو پس مي میرم طططط تو خیلي مرد تر  ما اچن توي این ز ا

 بزرگ تر از مني ططط حداقل براي خودت مررور نیستي ططط
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شما ستني هارو باچ مرفت بعد با خنده به   ي متعجب من نگاه کرد وپاکت پ

 ومفت :
 
 میاي با من بستني بخوري ؟-
 

لحنش مثل پسررر بچه ها بود ططط مي رفتم ؟؟؟ نمي رفتم !!! خواسررته ي  ند 
به  شررماي  با اخم  دقیقه ي پیشررم بود ططط پس غرورم  ي ؟ دلم  ي ؟؟؟ 

 خندون وخونسردش خیره شدم وبا لحن تندي مفتم :
 
 تو  ي فكر کردي پیش خودت ؟؟؟-
 

 راچین تا خواست  وابمو بده کنارش رو زمین نشستم ومفتم :
 
 قول بده بین خودمون بمونه طططط-
 

 راچین لبخند عمیقي زد ومفت :
 
 قول ططط-
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بعد یه دونه از بسررتني هارو به سررمتم مرفت با دودلي نگاهي به بسررتني وبعد 
نم کرد منم لبخند محو مرروري زدم نگاهي به راچین کردم با  شررماش منمئ

وبسررتني رو ازش مرفتم وبازش کردم اون موقع انقدر به فكر خواسررته ي دلم 
بودم که کینه ام رو از راچین به کل فراموش کرده بودم اچن انگاري همون افتاب 
بودم که با مریم بازي مي کرد بازهم همبازي قدیمش نبود !! با دو دلي به کیم 

گاه کردم ون ماز میزد منم ن لذت  با که کیمشررو  نداختم  به کیم راچین ا گاهي 
لبخندم عمیق شرررد ومازي به کیم زدم با اینكه خبلي سرررد بود ولي براي من 
لذتبخش تر از این بود که به یخ کردن دهنم تو ه کنم انگار اچن واقعا داشررتم 

ا ب زندمي مي کردم بسررتنیم که تموم شررد تازه نگاهم به راچین خورد که داشررت
 لبخند نگاهم مي کرد خیلي  دي  وب کیمو اوردم باچ ومفتم :

 
 تموم شد ططط-
 

 راچینم  وب بستنیشو اورد باچ با شیننت یه تاي ابروشو باچ انداخت ومفت :
 
 مال منم همین طور ططط-
 

به زاینده رود دوختم هنوز یه دقیقه نشد که توپ همون پسر بچه اي که  نگاهمو
با تعجب  پامون قل خورد دوتامون  با حسرررت ازش حرف میزد  لوي  راچین 
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نگاهي به توپ وپسررر بچه که  لومون منتظر توپش بود انداختیم وبعد به هم 
 نگاه کردیم ولبخندي به فكر توي شهنمون زدیم راچین با شوق مفت :

 
 پایه اي ؟؟-
 

 با دودلي نگاهي به توپ کردم که راچین مفت :
 
 افتاب این فرصتو به منو خودت بده !-
 

 نگاهي به راچین انداختم واز  ا بلند شدم ومفتم :
 
 با اینكه اصال ازت خوشم نمیاد ولي  ه کنم دیگه نمي تونم از دلم بگذرم ططط-
 

 راچین تخس و دي نگاهم کرد ومفت :
 
 طططط بچه پرووو-
 

 منم مثل خودش زل زدم تو  شماش ومفتم :
 
 خودتي ططط-
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 راچینم سریع مفت :
 
 ایینه طط-
 

سر  شو بدم  لوي پ وبعد برام زبون در اورد وبدونه اینكه به من ا ازه بده  واب
 بچه دوچ شد ومفت :

 
 به منو دوستم ا ازه میدي باهات بازي کنیم ؟؟؟-
 
سر  از شم اومد وناخوداماه به پ ست خودش خناب کرده بود خو اینكه منو دو

 بچه که متعجب به من نگاه مي کرد لبخند زدم اونم لبخند زد ومفت :
 
 باشه ططط-
 

سبتا خلوتي رفت ططط راچینم به من نگاه کرد ومفت :  سمت ن شو مرفت وبه  وتوپ
 بیا ططط

 
ططط پس غرورم  ي ؟؟؟ ولي یه لحظه شرررك کردم به خودم امه برم بازي کنم 

راچین بهم ا ازه ي فكر بیشتري نداد دستمو مرفت وبه سمت پسر بچه کشوند 
 ومفت : بیا دیگه ططط
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منم دنبالش دویدم ططط قرار شررد باهم والیبال سرره نفره بازي کنیم پسررره با اینكه 
سالش بود ولي والیبالش خوب بود مي مفت میره کالس، بچه با  شش ، هفت 

ود ططط اولش فكر مي کردم اچن همه  شررم شرردن وبه ما نگاه مي کنن نمكي ب
ولي کم کم فهمیدم بقیه به فكر خوش مذروني خودشررونن وکسرري به ما نگاه 
نمي کنه براي همین با خیال راحت بازي مي کردم یه احساس خاص داشتم یه 
سي که انگار ایني که اچن اینجاس اون افتاب قبلي سا ساس متفاوت یه اح  اح
نیس یه افتاب  دید بود یه افتاب با یه حس متفاوت نسبت به زندمي ططط وسنا 
بازي بودیم که باباي شررهاب همون پسررر بچه ، اومد دنبالش ورفت منو راچینم 

 بي کار وس   منا ایستاده بودیم که راچین برمشت سمتم ومفت :
 
 
 
 میاي کمي راه بریم ؟؟؟-
 

تكون دادم وهمراه راچین راه افتادم بدون  منم قبول کردم وبه نشررونه ي اره سررري
سرت  شون با ح هیچ حرفي قدم میزدیم ومردمو نگاه مي کردیم ومن به تك تك
نگاه مي کردم حسرررت یه ازادي که اونا داشررتن ولي من نداشررتم من خودمو با 
غرورم زندان کرده بودم روحمو زندان کرده بودم روحي که مي خواسرررت ازاد 

 ببره ططط با صداي راچین از فكر در اومدم :باش واز زندمي لذت 
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 مي تونم یه سئوال بپرسم ؟؟؟-
 

خیره بهش نگاه کردم ولي اون هنوزم به رو به رو نگاه مي کرد غرورم مي مفت 
بزن توي شوقش وبگو نه ولي امشررب ، شررب غرور من نبود شررب ازادي روحم 

 م :شیدم ومفتبود شب راحتي با همه ي اطرافیانم براي همین نفس عمیقي ک
 
 اره طططط بپرس ط-
 

 راچین بعد از مكثي مفت :
 
برام  اي سررئوال داره که تو یه دختر مررور که به غیر از خودت وکسررایي که -

 دوستشون داري کسي رو نمي بیني  ه طوري با این اکیپ دوست شدي ؟؟؟
 

ید گه بود عمرا محلش  با قت دی یه و مه  نا ا یدادم ؟؟؟ منمئ بهش  واب م
سئوالش  ي بود ؟؟ تا حاچ  صال  واب  شتم ولي اچن ططط ! بي خیال ططط ا میذا
شت ول نیكي  ستیم با کامیو غزل که فرق دا هیه دو به این فكر نكرده بودم ططط ق

 ردم طططط :و ملنار ططط اونا اولین نفرات بودن که بي غرور بهشون نگاه ک
 
از اول که اکیپ نبود کم کم اکیپ شررد ططط از اول اولش که من بودم وامید ططط -

سایگیمون خیلي باهم بودیم از خیلي  ستي مامان وباباهامون وهم به خاطر دو
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گه هم  هاي دی چه  كه ب با این مه  ا همراه هم بودیم  هم بیشررتر همیشررره وه
و امید فق  وفق  خودمونو میدیم اطرافمون بودن ولي ما فق  باهم بودیم ططط من

واین بیشررتر شررامل امید میشررد من ماهي اوقات با بقیه هم بازي مي کرد ولي 
 امید ناراحت مي شد ونمي شاشت طططط

 
بدم براي همین حرفي از  بد نشررون  یدو دلم نمي خواسرررت  لوي راچین ام

 غرورسربه فلك کشیده ي امید نزدم وادامه دادم :
 
فت توي چچ خودمون خانواده هامونم شاهد بودن ولي دیگه کم کم سرمون ر-

مشكلي با این مويوع نداشتن امید توي مدرسه با کامي دوست شده بود ولي 
من تا اون موقع کامي رو ندیده بودم ولي امید خیلي ازش برام تعریف مي کرد 
که مثل برادرش میمونه و ططط اما من توي پیش دبسرتاني وسرال اول تنها و بدون 

ست بودم  ون خودمو بر تر از بقیه مي دونستیم ططط خیلي خوب یادمه اوایل دو
سال دوم بودم که توي حیاط تنها براي خودم راه میرفتم پام به  اله اي میر کرد 
یه نكردم فق   ته بود ولي از بس مررور بودم مر تادم زمین خیلي دردم مرف واف

مین بلند بشررم تازه اون حس کردم دونفر دارن بهم کمك مي کنن تا از روي ز
موقع  شررمم به نیكي وملنار خورد دوتا دختر بچه ي سرراده ومهربون هنوز که 
صورتاي کو ولو توي اون  ست نیكي یادمه با اون  هنوز  تریاي ملنار وفرق را
سادمي  سیاي خودمن ملنار با  سفید ططط واون موقع یادم افتاد هم کال مقنعه ي 

شروع کرد  ست و ش شلوارم ولي بعد از  ند تموم  لوي پام ن به تكوندن زانوي 
 لحظه با برر به صورت در هم من نگاه کرد ومفت :
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 زانوت خون میاد ططط-
 

 نیكي هم مثل اون با برر  لوي پام نشست ومفت :
 
 اره طط اره راست مي مه ططط-
 

 از حالت اون دوتا منم برر کردم ولي با این حال مفتم :
 
 شیدعیب نداره ططط ناراحت نبا-
 

وبعد به سمت سرویس بهداشتي دستشویي رفتم تا لباسمو با اب بتكونم اخه 
مامان بهم یاد داده بود همین طور که داشررتم میرفتم ملنار ونیكي هم با دو به 

 سمتم اومدن ملنار سریع مفت :
 
 اصال ناراحت نباش پات زود خوب میشه طططط-
 
 نیكي همون طور با برر مفت :-
 
 ه طططاره راست مي م-
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 ملنار بازم مفت :

 
تو توي کالس مایي ولي با هیچ کي دوست نیستي ططط میاي با ما دوست بشي -
 ؟
 

شون زل زدم  اون شتم وبه  هره  سیده بودیم برم شویي ر ست شیر اب د موقع به 
ست  مررور بودم ولي اون زمان فق  یه دختر بچه بودم براي همین دلم مي خوا

 با کسي  ز امید دوست باشم با یه دختر شیر ابو باز کردم وبهشون مفتم :
 
سمتونو نمي دونم طط- شم ولي من که ا ست می شه ططط باهاتون دو ط من افتابم با

 ططط افتاب مهر و ط
 

تا  مك کردن  عد هم ک با شوق خودشررونو بهم معرفي کردن ب نارم  نیكي ومل
شلوارمو تمیز کنم ططط با هم سر کالس رفتیم اونا هم کیفاشونو برداشتن واومدن 
شده بودم  ست  شون دو ستن طط خیلي خوشحال بودم از اینكه باها ش پیش من ن

شت ولي از ترس اینكه امید نارا شت ومذ شه هیچي بهش نمي مفتم مذ حت ن
به مامان مفتم که مي خوام به  ما اومدیم  هارم ابتدایي دیگه طاقت نیوردم و
دوستام بگم بیان مامان اول تعجب کرد ولي بعد با خوشحالي قبول کرد منم به 
با خنده ودر کمال  ید مفتم اونم  به ام با ترس ولرز  یان اینجا و ها مفتم ب بچه 

فت عیب نداره ومن نباید توي مدرسرره تنها باشررم مثل اون که با تعجب من م
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کامي دوسررته ط ملنار ونیكي که اومدن خونه ي ما با مهتابم دوسررت شرردن اون 
یدو ببینن براي  كاو بودن ام ها خیلي کنج چه  تدایي بود ب تاب اول اب مان مه ز
همین منم بهش زن  زدم واونم اومد خونمون وبا ملنارو نیكي دوسررت شررد 

یلي خوش حال بودم از اینكه امید با دوسررتام دوسررته واز اینكه من با کس خ
شت عالقه ي  سال همین طوري مذ ست  ند  ستم ناراحت نی دیگه اي هم دو
شد که منو امید براي همیم ط  شده بود وتوي خانواده علني  شتر  منو امید بهم بی

و ولد مرفت ومنسررال اول راهنمایي بودیم وامید ایناهم دوم دبیرسررتان که امید ت
دوسررتامم دعوت کرد اونجا بود که با کامي وغزل اشررنا شرردیم ، ومن به حرف 
امید رسیدم که کامي واقعا دوست خوبي بود وبراي هممون مثل یه برادر بزرگ 
تر بود غزل از فامیالي دور کامي بود واونا هم بد  ور به هم عالقه داشتن غزل 

نجا اکیپ ما شررروع شررد ولي مي دوني فق  دوسررال از ما بزرگ تر بود از همو
خوبیش  ي بود اینكه خانواده ي همه مون ازاد بود وما راحت باهم در ارتباط 
بودیم خالصه سال بعدش کامي وغزل باهم عروسي کردن البته به لنف پارتي 
باباي کامي وغزل هنوز هم به مدرسه ي عادي مي رفتن ططط اون  ند سال همه 

 فت امریكا طططباهم بودیم تا امید ر
 

 راچین سري تكون داد ومفت :
 
شدید ولي این - ست  صي باهم دو  البه ططط من فكر مي کردم با  ه اتفاق خا

 خیلي ساده تر از تصورات من بود طططط
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 بعد هم نگاهي به ساعت دستش کرد ومفت :

 
 وقت شامه، مي خواي بریم رستوران یا بر مردیم هتل ؟-
 
 
 
 بر مردیم هتل طططط-
 
ر دومون به سررمت ماشررین من رفتیم وسرروار شرردیمو به هتل رفتیم ، ماشررینو ه

  لوي هتل پارچ کردم وبر مشتم سمت راچین ومفتم :
 
امشررب مي خواسررتم براي بار اول غرورمو بزارم کنار براي همین مي مم ططط -

ممنونم شررب خوبي بود منمئنا امه تنها بودم هیچ کدوم از این کار هارو نمي 
فق  یه  یزي ازت مي خوام قول بده امشررب یه راز باشرره بین منو تو کردم ططط 

 طططط
 

 راچین سري تكون داد و با لبخند مفت :
 
 قول میدم که امشب یه راز بشه بین منو تو ططط افتاب شب خوبي بود ططط-
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 وسریع از ماشین پیاده شد ططط
 
 
 

پشت سرش از ماشین پیاده شدم وباهم وارد هتل شدیم راچین با لبخند بر  منم
 مشت سمتم ومفت :

 
 اچن میاي شام ؟؟؟-
 

ستم لحظات اخره پس  ستوران رفتیم ططط مي دون سمت ر سري تكون دادم وبه 
شتم بچه  شكر کردم وبه اتاقم بر م شام باز ازش ت باید لذت مي بردم ططط بعد از 

سالها واقعا ها هنوز نیومده بو شتم انگار امروز بعد از  دن حس وحال خوبي دا
که رو ي  زندمي کرده بودم ططط خیلي خوش حال وسرررخوش بودم موشرریمو 
تخت بود برداشررتم تا بهش نگاهي بندازم هشررتا میس کال داشررتم دوتاش از 
نیكي بود یه دونه مهتاب ویه کي هم از کامي  هار تاي دیگه از امید بود همین 

که  ماس مرفتم بوق دوم نخورده طور  هاش ت با مانتوم رو در میوردم  داشررتم 
 صداي نگران واروم امید توي موشي پیچید :

 
 الو افتاب ؟؟؟-
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 سالم امید ططط-
 

 امید نفس عمیقي کشید ومفت :
 
 سالم عزیزم طط کجایي تو دختر ؟؟؟ حالت بهتر شد ؟؟؟-
 

بد بود ؟؟ باچ، حالم ؟؟ مگه  ؟ اهان سررردردمو مي ابروهام از تعجب رفت 
 مفت ططط امید از  ا فهمیده ؟!

 
مرسرري بهترم ططط رفته بودم بیرون کمي هوا عوض کنم موشرریمو  ا مذاشررته -

 بودم )دروغ مفتم امیدم ببخش از قصد نبردم !!!( ططط تو از کجا فهمیدي ؟
 

 باز صداي اروم امید توي موشي پیچید :
 
با کامي تماس مرفتم اون مفت  ند بار زن  زدم به موشرریت  واب ندادي -

 سرت درد مي کرده هتل موندي، خیلي نگران شدم اچن خوبي ؟؟
 

گه من  مه ي و ودمو مرفت ططط من  را پیش راچین موندم ؟؟ م بدي ه حس 
امیدو نمي خواسررتم ؟؟؟  ه حرفا میزني افتاب راچین مثل کامي میمونه ، نه 

سرتا پام  شتر ططط پس ناراحتي نداره طط ولي  شده بود بی از حس خیانت خودم پر 
 طططط
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 اهان ، اره خوبم طط-
 

 بعد براي اینكه مويوع رو عوض کنم با کنجكاوي پرسیدم :
 
 امید !؟  را انقدر اروم حرف میزني کسي پیشته ؟؟؟-
 

 امید که معلوم بود هل شده بود مفت :
 
 نه طط اره !!! یكي از دوستامه اومده اینجا اچنم خوابه ططط-
 

 خندیدم ومفتم : اروم
 
 شینوني که نمي کني ؟؟؟-
 
آه افتاب تو  ي فكر کردي ؟؟؟ من اینجا همش دلم پیش تو ططط اون وقت تو -

 ؟؟؟
 

 سریع مفتم :
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 شوخي کردم امید من بهت اطمینان دارم طططط-
 

 امیدم خندید ومفت :
 
 مي دونم عشقم من همین طور طططط-
 

 ط اب دهنمو قورت دادم ومفتم :نمي دونم  را ولي داغ کردم یه لحظه ط
 
 من میرم دیگه امید ططط کاري نداري ؟؟؟-
 
 نه عزیز دلم مراقب خود باش ططط دوستت دارم ططط-
 
 منم همین طور ططط خداحافظ-
 

قنع کردم طططط خدایا من  ي کار کردم ؟؟ از پشررت خودمو انداختم  وتماسررو
روي تخت دسرتمو محكم به شرقیقه هام فشرار میدادم ططط با خودم مفتم از بي 
فكري دارم براي خودم الكي مشرركل درسرررت مي کنم ططط بعد هم براي قانع 
 کردن خودم مفتم من خنایي نكردم راچین همسررر قانونیه منه ولي مثل دوسررتم
میمونه مهم اینكه من امیدو دوسررت دارم ططط یه لحظه همسررر قانوني مثل بمب 
توي سرم صدا کرد یعني من دارم به راچین خیانت مي کنم ططط من دوست ندارم 

 خیانت کار باشم ططط واي خدا مخم داره منفجر میشه طططط



  346 

 

 
مه  یز خوب بود  را  خت پرت کردم ه باره قرص خوردم وخودمو توي ت دو

ره ایننوري شرردم ؟؟؟ خودمم نمي دونسررتم ! ولي یه  یزي برام مثل روز دوبا
شه راچینو ندید مي میرم  شم ومثل همی شن بود از فردا دیگه افتاب مررور می رو
طططط این  وري دی  حداقل پیش خودم مي دونستم به عشقم خیانت نمي کنم 

 ططط
 

م و اینكه من از  ند روز باقي مونده خیلي زود مذشررت وما به تهران بر مشررتی
فرداي اون روز دوباره همون افتاب مررور شده بودم وبه زور  واب سالم راچین 
رو مي دادم و تعجب کامال از صررورت راچین معلوم بود منمئنم که فكر نمي 
کرد من دوباره انقدر سرررد بشررم طططط بچه هارو که رسرروندم ، خسررته وکوفته به 

  پارچ کردم ماشین راچین هم سر  اش خونه برمشتم وماشینم رو توي پار کین
شیدم  سور ک سان شده بود به زور توي ا سنگین تر  بود ططط  مدونم رو که حاچ 
ودکمه ي اسانسور رو فشار دادم توي طبقه ي خودمون از اسانسور پیاده شدم 
نا نداشتم کلیدمو در بیارم براي همین زن  درو فشار دادم بعد از  ند دقیقه که 

که موهاش به نظر من  ن به راچین  با غرغر  باز کرد  د سرررال میومد راچین درو 
 خیس بود نگاه کرد ومفتم :

 
 مي شاشتي سال دیگه درو باز مي کردي طططط-
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شكر  شد وبلندش کرد منم بدون ت ستم  مدونم رو بیارم تو راچین دوچ  وتا خوا
مدونم ر فه اش بود !!! نبود ؟؟؟ راچین   تاقم رفتم ، خوب وظی مت ا و به سرر

تاق مذاشرررت وبي حرف رفت ، خدارو شرركر درچ کرد که حال   لوي در ا
وحوصررله ي حرف زدن رو ندارم ططط خودم  مدونم رو توي اتاق کشرریدم وبا 
لباسرراي تنم رفتم توي حمام لباسررام رو در اوردم وپریدم توي وان واب رو باز 

بر  ه کهکردم ططط خیلي خسررته بودم نمي دونم  را رفتنه ادم انقدر خسررته نمیشرر
مشررت خسررته میشرره طط واقعا حس بدي داشررتم ططط بعد از حمام بدون خشررك 

 کردن موهام توي تختم خوابیدم ططط
 

 با صداي در  شمام رو باز کردم وبا صداي خوابالویي مفتم :
 
 بله ؟؟؟-
 

 صداي راچین از پشت در بلند شد :
 
 افتاب ! مامانت زن  زد ططط بیا یه زن  بهش بزن ططط-
 

ت اومدم پایین تاپ وشررلوارچ سررورمه اي پوشرریدم موهامو شررونه کردم از تخ
صورتم زدم واز اتاق  سر و شویي رفتم ابي به  ست شون به د وبعد از  مع کردن
سالن رفتم راچین  سمت  صداي تلوزیون میومد به  سالن  بیرون اومدم از توي 



  348 

 

ر داشررت تلوزیون میدید راهمو ک  کردم و به اشررپزخونه رفتم ودر حالي که د
 یخچال رو باز مي کردم مفتم :

 
 به مامانم  ي مفتي ؟؟؟-
 

صداي راچین  ست ططط  شمزه مي خوا سرمو توي یخچال کردم دلم یه  یز خو و
 بعد از  ند لحظه مكث بلند شد :

 
شدي - سته بودي خوابیدي ططط بیدار که  سیدیم وتو  ون خ هیچي مفتم تازه ر

 خودت باهاشون تماس م میري طططط
 

 با حرص از یخچال بیرون اوردم ومفتم : سرمو
 
 
 
 اه هیچ  یز خوشمزه اي نیست طططط-
 

 وبلند تر مفتم :
 
 باشه ططط به مامانت اینا زن  زدي بگي رسیدیم ؟؟؟-
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 نه خودشون زن  زدن ططط-
 

ایش ططط منو بگو خواسررتم نگران نشررن، اصررال به من  ه !! ولي حیف که مادر 
ست دارم ططط با حرص  سنه بودم وبه  ونو دو ستم خیلي مر ش صندلي ن روي 

شدت یه  یز خوشمزه مي خواستم که خودمم نمي دونستم اون  یز خوشمزه 
 یه !! بي حال سرمو به دستم تكیه دادم تازه یاد مامان افتادم ططط به سمت تلفن 
شت راچین بود ولو کردم  شتم خودمو روي یكي از مبال که پ خونه رفتم وبرش دا

شماره ي ماما صداي بابا توي موشي و ن اینا رو مرفتم بعد از خوردن  ند بوق 
 پیچید :

 
 بله ؟؟-
 
 سالم بابا ططط-
 
 سالم افتاب خانم ، پارسال دوست امسال اشنا ططط  ه عجب خانم ططط-
 
 عجبیه بابا  ان ططط خوبید؟؟؟ مامان خوبه ؟؟؟ مهتاب از سفر رسید ؟؟؟-
 

م مثل شررما امروز رسررید بچه انقدر اره عزیزم همه خوبیم ططط مهتاب ه-بابا
 خسته بود که از وقتي اومده تا اچن مرفته تخت خوابیده ططط
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خنده ام مرفت نكه بچه کوه کنده بود ططط خواستم  یزي بگم اما ترسیدم بابا بو 

 ببره براي همین مفتم :
 
 بله سفر خسته کننده اس ططط-
 

 ماه عسل خوب بود ؟؟؟ –بابا 
 
 شما خالي ططط بله خوب بود  اي-
 

 بابا یه دفعه پرسید :
 
 راچین  ه طوریه ؟؟؟ رايي هستي ازش ؟؟؟-
 

سئوالو  ست این  مات موندم ططط  ي مي مفتم بهش ؟؟؟ واقعا بابا  ه طور تون
 بپرسه ؟؟؟ ناخوداماه صدام سرد شده بود اروم مفتم :

 
 مامان هست ؟؟-
 

 بابا سریع مفت :
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 راچین اشیتت مي کنه ؟؟؟افتاب عذابم نده بابا ططط -
 

 حرفي براي مفتن به پدر خودم نداشتم فق  مفتم :
 
 نه ططط-
 

 بابا باز مفت :
 
 افتاب بابا من هر  ي مفتم به خاطر خودت بود ططط سعي کن درچ کني ؟؟؟-
 
بابا من این خاطر خواهیو نمي خوام ططط شررمام امه منمئن بودي - مي دوني 

 اچن عذاب و دان نداشتي ططط
 
افتاب من منمئنم به حرفي که زدم ططط فق  ططط منمئن نیسررتم از اینكه دلیلم -

 براي نگفتن بهت کافي بود یا نه طططط
 
 بابا بهتر تمومش کنیم ططط خستم ططط خیلي خستم ططط مامان هست ؟؟؟-
 
 اره ططط خداحافظ بابا  ان طط-
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 بعد از  ند لحظه صدي مرم مامان توي موشي پیچید :
 
 خترمسالم د-
 
 سالم مامان ططط خوبي ؟؟؟-
 
 ممنونم عزیزم تو خوبي ؟؟ راچین خوبه ططط-
 
 بله ماهم خوبیم ططط-
 
  ه خبر ؟؟؟ سفر خوش مذشت ؟؟؟-
 

بایاد سررفرم کمي فكر کردم خوب بود ؟؟؟ نبود ؟؟  را خوب بود مخصرروص 
 اون شب !!! با لحن مهربوني مفتم :

 
 ممنونم مامان  ان ططط خوب بود ططط-
 
خوب خدارو شرركر ططط عصررر که زن  زدم راچین مفت خوابي طط حتما خیلي -

 خسته بودي ؟
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 اره ططط خیلي براي همین تخت خوابیدم ططط-
 
سته - سبه ططط افتاب فردا براي نهار بیا اینجا ططط خ سفر مي   ستراحت بعد از  ا

 اي دیگه غذا درست نكني ططط
 

دل خجسته اي داشت این مامان من ها ططط من غذا درست کنم ؟؟؟ عمرا !   ه
 حال خوردن غذا هاي بیرونو نداشتم براي همین مفتم :

 
 باشه ناهار میایم اونجا طط مامان برام فسنجون درست مي کني ؟؟؟-
 
هار منتظرتونم - نا ته نخوردیم پس  نه خودمونم خیلي وق که  اره عزیزم  را 

 چینم بگو طعزیزم ط به را
 
 باشه  شم ططط ممنونم طط من دیگه میرم کاري نداري مامان ؟-
 
 نه دخترم مراقب خودتون باش به راچینم سالم برسون خدافظ-
 
 خدافظ ططط-
 

نمي دونم  را هر وقت با مامان اینا حرف میزدم حس بدي بهم دسررت میداد 
ط واقعا مهتاب  ه ططط اي کاش اچن منم مثل مهتاب خونه ي مامان اینا بودم طط
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قدر اچن خوشرربخت بود ططط عصرربي بودم احسررراس مي کردم از درون دارم 
میسرروزم از  ام بلند شرردم ودر حالي که به سررمت اشررپز خونه مي رفتم رو به 

 راچین مفتم :
 
 فردا ناهار خونه ي مامان منیم ططط-
 
 من نمیام ططط-
 

 : سیخ سر  ام ایستادم وبا بهت به سمتش بر مشتم ومفتم
 
  ي مفتي ؟؟؟-
 

 راچین خونسرد در حالي که تلوزیون میدید تكرار کرد :
 
 مي مم نمیام ططط-
 

 با قدم هاي بلند وتند خودمو بهش رسوندم  لوي تلوزیون ایستادم ومفتم :
 
 مي فهمي  ي مي مي ؟؟-
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 راچین  دي بهم نگاه کرد ومفت :
 
 بیام طططبله خانم ططط مي فهمم ، فردا قراردارم نمي تونم -
 

 با حرص ومررور مفتم :
 
 ولي مامانم دعوتت کرد ط-
 

 راچین هم مثل خودم پر غرور بهم زل زد ومفت :
 
 
 
 از  انب من عذر خواهي کن ططط-
 

با حرص به  شررماش نگاه کردم ططط حالم ازت بهم مي خوره احمق !!! انقدر 
حالي  دلم مي خواست  یب مي کشیدم که خدا مي دونست ط ولي خونسرد در

 که از کنارش رد مي شدم مفتم :
 
باشرره طط خود داني ططط ولي اینو بدون که مامان تو هم مارو دعوت مي کنه ططط -

 اون وقت منم قرار دارم ططط
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با کشیده شدن مچ دستم به عقب بر مشتم راچین با حرص بهم خیره شده بود با 
س ستم وراچین انداختم ولي اون مچ د شدیدي نگاهي به د تمو ول نكرد وبا اخم 

 حرص مفت :
 
شو دارم بهت مي مم من قرار دارم ططط یه قرار کاري ططط اون وقت - افتاب بزرگ 

 تو حرف از تالفي مي زني ؟؟
 

  شمامو ریز کردم ومفتم :
 
 اره راست مي مي من بچه ام ططط حاچ حرفت  یه ؟؟؟-
 

 با غیر مچ دستمو ول کرد منم خیلي  دي بهش نگاه کردم ومفتم : راچین
 
ببین اقاي کامروا ططط من وشررما به همین زودیا راهمون از هم  دا میشرره ولي -

اینو در نظر داشررته باش هر  قدر زود باشرره به دوهفته بعد عروسرري کشرریده 
 نمیشه ططط

 
 راچین اخم کرد ومفت :

 
 این  ه ربني داشت ؟؟-
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 مفتم : عصباني

 
 ربنش اینكه تا اون موقع سعي کن با من کنار بیاي ططط-
 
خیلي خودخواهي ططط من فق  با تو کنار بیام ؟؟  را نمي فهمي که کار دارم -

 ؟؟؟
 

 پوزخند ي زدم ومفتم :
 
 نمي خواي بیاي یا نمي توني بیاي ؟؟؟-
 

 راچین عصبي مفت :
 
 ار دارم طططنمي تونم بیام ططط بابا به پیر به پیرمبر قر-
 

 سرمو تكون دادم ومفتم :
 
 باشه نیا طط-
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وبا سررر عت به سررمت اتاقم رفتم خودمم مي دونسررتم دارم  رتو پرت مي مم 
ولي دوسرررت داشررتم به یكي میر بدم تنها کسرریم که اطرافم بود راچین بود طط 
خودمم از اعتراف خودم عصرربي بود در اتاقو محكم به هم کوبید وپریدم روي 

 هم به عكس امید خورد با حرص بهش نگاه کردم ومفتم :تخت نگا
 
همش تقصیر تو بود ططط نه تو  را ؟؟ تقصر من احمق بود که مذاشتم بري ططط -

امید ططط میدوني تنهایي درد کشیدن یعني  ي؟؟؟ مي دوني تنها شكستن یعني 
 ي ؟؟؟ مي دوني غصرره خوردن بدون تكیه ماه یعني  ي ؟؟؟ نه نمي دوني 

اصررال نمي دوني منم نمي دونسررتم ولي اچن دارم مي فهمم ططط امید دلم یه ططط 
تكیه ماه مي خواد یه شررونه ي مرم که بهم ارامش بده ططط نه  ندتا عكس ططط بیا 

 امید طط فق  بیا ط
 

باز انقدر مریه کردم که خوابم برد ططط صبب با نور خورشید از خواب بیدار شدم 
شد ط سختي باز می شمام به  سته از این   سته از این مریه ها خ سته بودم خ طط خ

غمي که نمي دونسررتم کي تموم میشرره طططط اروم از تخت اومدم پایین بعد از 
شستن دست وصورتم رفتم سمت اشپزخونه از مرسنه مي حالت تهوع داشتم 
يعف رفت، حتما  صبحانه خبري نبود دلم براي خونه ي مامان اینا  باز هم از 

 صبحانه رو  یده بود !!! اچن مامان میز
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همین طور که نسرركافه دسررتم بود به سررمت مبلها رفتم با دیدن  ند تا پاکت 
سوندم کاغذ روش  شد با  ند قدم بلند خودمو به پاکتا ر بزرگ نگاهم متعجب 

 تو هموبه خودش  لب کرد برش داشتم که نگاهم به خ  راچین افتاد:
 

 تم مفتم شاید تو یادت نباشه طططططافتاب من اینا رو براي مامانت اینا مرف
 

 از طرف من ازشون معذرت بخواه طططط
 

 کاغذو با حرص پرت کردم روي پاکتا وبا صداي بلند مفتم :
 
 لعنیییییییي ازت بدم میاد ططط من محتاو تو نیستم !!!-
 

لیوان نصررفه ي نسرركافمو محكم روي میز کوبوندم وبا قدمایي بلند به طرف 
تاقم رفتم ططط م باي من  یزي بخره ا با مامان و با پولش براي  ندارم اون  یاز  ن ن

فكر کرده من محتا م ؟؟؟ مي مرد امه ازم نظر مي خواسرررت ؟؟؟ طططط مانتو 
شررلوارمو پوشرریدم بدون ارایش کردن کیفمو انداختم روي کولم وبه سررمت 
سوار  شتم وبه طرف در رفتم ططط  سوقاتي مامان اینارو بردا  مدونم رفتم پاکت 

 شین شدم وماز دادم ططط دوست داشتم هر  ه زود تر به خونمون برسم طططما
 

 لوي در خونه ماشینو پارچ کردم  ند تا نفس عمیق وپشت هم کشیدم نگاهم 
ست کردم توي کیفم کیف  سري د شده بود  سفید  صورتم  به ایینه خورد رن  
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ن کشرریدم لوازم ارایشررمو در اوردم زیپشررو باز کردم و رژمونه ام رو ازش بیرو
نگاهي به اطرافم انداختم کسي نبود کمي به مونه هام کشیدم بلكه صورت بي 
روحم رن  بگیره لب خشرركمو با زبون خیس کردم وبعد از بر داشررتن کیف 
وپاکتم سریع از ماشین پیاده شدم ، ریموت ماشینو زدم وبه طرف در سرمه اي 

یقه صرررداي مهربون رن  خونمون رفتم زن  ایفنو فشرررار دادم بعد از  ند دق
 مامان توي ایفون پیچید :

 
 کیه ؟؟؟-
 

 آهي کشیدم ومفتم :
 
 منم مامان باز کن ططط-
 

شیدم ولي اینبار  شدم نفس عمیقي ک شد ومنم وارد خونه  صدا باز  در خونه با 
بازي مسررخره  هیچ لذتي از بوي ملها نبردمططط یادش بخیر امه اچن توي این 

م تو ولي اچن !!! هي خدا ططط با دیدن مامان نبودم سررر خوش ماشررینمو میاورد
 روي ایون خونه سعي کردم لبخند بزنم وخودمو شاد نشون بدم :

 
 سالم مامان ططط-
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 مامانم لبخندش عمیق ترشد ومفت :
 
 سالم عزیزم ططط-
 

از پله ها باچ رفتم وتوي اغوش مامان خودمو مم کردم ططط واي  قدر دلم  تند
براي این عنر تن  شررده بود با اینكه غرورم بهم ا ازه نمیداد زیاد برلش کنم 
یداد ططط از  یدم بهم ارامش م یك هم مي فهم که بوي تنشررو از نزد ولي همین 

 اغوش مامان بیرون اودم وبه صورتش لبخندي زدم ومفتم :
 
 مي تونم بیام تو ؟؟؟-
 

 مامان با لبخند مفت :
 
 البته عزیزم ططط-
 

 ولي بعد کمي اخم کرد وپشت سرمو نگاه کرد ومفت :
 
 پس شوهرت کو ؟؟؟-
 

 بمیري راچین ططط لبخند ا باري زدم ومفتم :
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 قرار داشت نتونست بیاد معذرت خواست ازتون ططط-
 
 
 

پاکت همراه مامان وارد سررراختمون شررردیم با بابا  هم رو ب*و*سرري کردم و
 سوقاتي هارو دادم دست مامان ومفتم :

 
 شرمنده امه کمه زیاد براي خرید نرفتیم ططط-
 

 مامان باز هم صورتمو ب*و*سید ومفت :
 
 دستت درد نكنه ملم همین که به یادمون بودي ازت ممنونیم طط-
 

هم سررراغ راچین رو مرفت منم  واب از قبل تعیین شررده رو بهش دادم وبه  بابا
شد  سرو کله ي مهتاب پیدا  سمت اتاقم رفتم هنوز پله هارو باچ نرفته بودم که 

 با شوق منو توي برلش کشید ومفت :
 
 سالم خواهري ططط دلم برات تنگیده بود ططط-
 

 بعد هم با شیننت مفت :
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 ماه عسل خوش مذشت ؟؟؟-
 

خندیدم ویه دونه وشكون از پهلوش مرفتم که صداي  یرش بلند شد منم مثل 
 خودش شینون مفتم:

 
  اي تو خالي خانم ططط -
 

 مهتاب سرکي پایین پله ها کشید ومتعجب مفت :
 
 راچین نیست ؟؟؟-
 

 پوز خندي زدم ودر حالي که باقي پله هارو باچ مي رفتم مفتم :
 
 !نه بابا، دلت خوشه توام !!-
 

شد لبخند تلخي روي  شیده  صورتم پا در اتاقمو که باز کردم موو خاطرات به 
شروع کردم به  شیدم و شتم نفس عمیقي ک ست پامو توي اتاقم مذا ش صورتم ن

 در اوردن لباسام وهمین طور توي دلم به راچین بد وبیراه مي مفتم طططط
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از  رفتظرف هاي ناهارو مذاشتم توي ماشین ظرفشویي سرم داشت می  مي 
این همه دروغ مامان وبابا کلي درباره ي مسررافرتمون ازم سررئوال پرسرریدن منم 
مجبور شرردم کلي دروغ بگم ططط فكر کنم  ند وقت دیگه فامیلیم از مهر و به 

  وپان دروغ مو ترییر کنه ططط با صداي مهتاب از فكر در اومدم :
 
 افتاب ! مرفته اي ؟؟-
 

 لبخندي به روش زدم ومفتم :
 
 خیلي وقته اینجوریم ططط فكر کنم تو یكي دیگه باید عادت کرده باشي ططط-
 

 مهتاب روي صندلي اشپزخونه نشست وبا صداي ارومي مفت :
 
بابا حالش خیلي بده ططط همش نگران تِو منم دیشب صداشونو شنیدم ططط مثل -

 اینكه دوباره قلب بابا مشكل پیدا کرده ططط
 

 تاب دوختم ، با غرور مفتم :نگاهمو به  شماي نگران مه
 
 منمئن باش حال بدش تقصیر من نیست ططط-
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 مهتاب سریع مفت :
 
 مي دونم ططط-
 

 منم روي صندلي رو به روش نشستم ومفتم :
 
 پس  یه ؟؟؟-
 

 مهتاب با کالفگي مكثي کرد ومفت :
 
 خودمم نمي دونم میجه میجم ططط راستي کي مي خواي  دا بشي ؟؟؟-
 

 ن خواهرم زل زدم ،اب دهنم رو قورت دادم ومفتم :به  شماي نگرا
 
 نمي دونم هنوزططط-
 

 امید کي برمي مرده ؟؟؟ -مهتاب
 
 امید ؟-
 

 کي فكر کردم وادامه دادم :
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 دوسال دیگه البته این ماه تموم بشه ططط مي شه یه سال ویازده ماه ططط-
 
 تا قبل از اومدنش ططط  دا مي شي ؟؟-
 

 فوت کردم بیرون ومفتم : نفسمو
 
 اره ططط فكر کنم یه پن  شیش ماه دیگه ططط-
 

 مهتاب سري به نشونه ي تفهیم تكون داد یه دفع مفتم :
 
 مامان اینا کوشن ؟؟؟-
 

 مهتاب خونسرد مفت :
 
 رفتن بخوابن ططط-
 

سرررمو تكون دادم وبه فكر رفتم ططط بعد از  دا شرردن از راچین  ي کار کنم ؟؟ 
 مردم اینجا یا اینكه ؟؟؟باید بر 
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 خدایا بدم میاد از این منگي طططط
 

عصر با مهتاب  لوي تلوزین نشسته بودیم وداشتیم سر مجري یكي از برنامه 
ها دعوا مي کردیم مامان هم مشرررول منالعه ي کتابي بود وبابا هم یه سرراعت 

شده بودم همون افتاب  ند ماه قبل  صالقبل از خونه زده بود ططط دوباره   انگار ا
 راچین وبازیي در کار نبوده ططط

 
 ولي من سالومه رو دوستش دارم ططط -مهتاب

 
 بد سلیقه اي دیگه ططط نگو نه ططط پریسا به این نازي ططط-
 

 باش سالومه بد طط ندا که قشنگه طط واي عزیزم من که عاشقشم ططط -مهتاب
 
 ططط فق  پریسا طططاه اه تو اصال نظر نده خوشم نمیاد ازش دختري لوس -
 

مهتاب تا رفت  یزي بگه مبایلم زن  خورد دستمو به نشونه ي سكوت  لوي 
شناس بود تماس رو  شماره نا شتم  سلي بر دا مهتاب مرفتم وموشیمو از روي ع

 وصل کردم موشي رو به موشم  سبوندم ومفتم :
 
 الو ؟-
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 سالم ططط-
 

 کیه ططط صدا به نظرم اشنا بود ولي نتونستم تشخیص بدم که
 
 سالم ططط بفرمایید ططط-
 
 افتاب ! راچینم ططط-
 

 راچین ؟؟ ایش پسره نكبت ططط  دیتر از قبل مفتم :
 
 بفرمایید ؟؟-
 

 راچین خونسرد ، بعد از مكث کوتاهي مفت:
 
  را این پاکتارو با خودت نبردي ؟؟؟-
 

 حالم از این خونسردیش به هم مي خورد :
 
 بودم ططط نیازي نبود خودم تهیه کرده-
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 اهان ططط راستش زن  زدم بگم کي بیام دنبالت ططط-
 

 یه تاي ابروم رو باچ دادم ومفتم :
 
 ممنونم ولي چزم نیست ططط خودم ماشین دارم ططط-
 

 راچین باز مكث کرد انگار یه  یزي مي خواست بهم بگه ولي نمي تونست :
 
خوب ط طط نمیشه که با دوتا امممم طط ببین افتاب طط مي دونم ماشین بردي ولي -

 ماشین بریم ططط خونه ي ما ! مي شه ؟!
 

 هه پس بگو دردش  یه ططط
 
شتي ؟؟ آه ببخش ولي من یه قرار - شما ؟؟ براي  ي ؟؟ مگه قرار ندا خونه ي 

 کاري ططط
 

 راچین وس  حرفم پرید وخیلي  دي مفت :
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بل احترامن ولي من ک- قا تاب خانواده ي تو براي من  یه  ه بهت مفتم،ببین اف
 قرار کاري داشتم ططط اچنم بهتر ل  ولجبازي رو کنار بذاري ططط

 
شون به من نبود ططط  س شون حوا نگاهي به مامان ومهتاب انداختم طط هیچ کدوم

 منم با خیال راحت مفتم :
 
 من اصال تو رو در حدي نمي بینم که بخوام باهات لجبازي کنم ططط-
 

 نفسش با حرص بیرون فوت کرد ومفت : راچین
 
سخره بازي رو تمومش کني ططط باورکن من حوصله - سه ططط بهتره این م افتاب ب

 ندارم ططط
 

 سرتق مفتم :
 
 به من ربني نداره طططط-
 

 راچین صداش کمي بلند شد ومفت :
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به زور ببرمت ططط بهتر - بابات  یام  لوي مامان و ببین بچه  ون کاري نكن ب
 مثل بچه ي ادم بیاي ططط به خدا قسم که امه نیاي خودم میام طططخودت 

 
 از تهدید متنفر بودم ططط با حرص مفتم :

 
 باشه میام ولي اینو بزن به حساب ططط انتقام بدي ازت مي میرم کامروا طططط-
 

وتماسو قنع کردم  ند تا نفس عمیق کشیدم ولبخند ا باري زدم ورو به مامان 
 مفتم:

 
 من باید برم ططط مامان !-
 

 مامان کنجكاو نگاهم کرد ومفت :
 
 کجا عزیزم مگه راچین نمیاد ؟؟-
 

 دستمو مشت کردم تا کمي از حرص توي صورتم کم بشه وبعد مفتم :
 
 نه نمیاد کار داشت منم میرم خونه ططط یه شره کار دارم ططط-
 

 مامان سري تكون داد ومفت:
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 هر  ور راحتي عزیزم طططط -
 

سیدن مهتاب ومامان از  منم شیدم وبعد از ب*و* سامو پو سریع باچ رفتم ولبا
خونه خارو شرردم دلم مي خواسررت خودمو از دسررت راچین پرت کنم توي دره 

 طططط پسره ي احمق ططط
 

ماشررینو توي پارکین  پارچ کردم وکیفمو برداشررتم ، در ماشررینو قفل کردم وبه 
 سمت اسانسور رفتم ططط

 
رخوندم ووارد اتاق شدم از صداي تلوزیون میشد فهمید که کیلیدمو توي در  

کجاسررت براي اینكه متو ه ورودم بشرره درو محكم به هم کوبیدم وبه سررمت 
 سالن راه افتادم راچین سریع از روي مبل بلند شد ومفت :

 
 سالم ططط با من دعوا داري  را درو مي کوبي ؟؟؟-
 

 به  شماش زل زدم ومفتم :
 
 خدا طططخیلي پرویي به -
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 راچین شینون مفت :
 
 ِا واقعا ؟؟؟ مي مم  قدر منو تو شبیه همیم ؟؟-
 

با اخم رومو ازش بر مردوندم وبه اتاقم رفتم سریع لباسمو عوض کردم من باید 
بهترین باشم،)خانوادهي شوهر صوري وغیر صوري نمیفهمه ( ارایش ملیحي 

بر داشتم ططط براي مامان کردم ومانتو وشالمو پوشیدم ططط قدمي به سمت ساکم 
شون بدم ططط  صال به من  ه که به وباباي راچین هم یادماري مرفته بودم اما ططط ا
واچططط بعد هم به سمت در رفتم اما باز پشیمون شدم با دودلي نگاهي به ساچ 
انداختم طط مي بردم ؟؟؟ نمي بردم ؟؟ اصال میرم بیرون امه راچین  یزي خریده 

نه من میبرم ططط زشت بود دست خالي مي رفتیم خونشون ططط بود که هیچي ومر
شت  ستش بود وپ از اتاق بیرون زدم که نگاهم به راچین خورد که پاکت بزرمي د

 به من ایستاده بود با خیال راحت نفس عمیقي کشیدم اخم کردم ومفتم :
 
 بریم ططط-
 

شت من راه افتاد ططط توي پارکین  از سمت در رفتم راچینم پ سو وبه  سان ر پیاده ا
شدم پشت سر راچین راه افتادم که دیدم داره به سمت بي ام دبلیوش میره با زدن 
ریموت منم سریع توي ماشین نشستم راچین هم کنارم  ا مرفت وراه افتاد توي 

 مسیر بودیم ، فكري بد  وري اشیتم مي کرد صدامو صاف کردم ومفتم :
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 کي براي طالق اقدام مي کني ؟؟؟-
 

سررئوالي بود که هم نیكي وملنار پرسرریده بودن هم مهتاب اما من  وابي براش 
 نداشتم ططط راچین بعد از مكث کوتاهي  واب داد :

 
 هنوز زوده ططط اما نمي دونم ططط توباید ببیني موقعیت  ه  وریه ططط-
 
 اچنو که مي دونم ططط من مي خوام یه سال قبل از اومدن امید ازت  دا بشم ط-
 
 چین  دي وخونسرد مفت :را
 
 باشه من حرفي ندارم طط وقتش که شد بهم بگو کارارو  ور کنم ططط-
 

تكون دادم وتا رسرریدن به خونه ي مامانش اینا  یزي نگفتم ططط راچین  سرررمو
ماشررینو توي باغ پارچ کرد وپیاده شرردیم هنوز قدمي برنداشررته بودم که مرمي 
ساس کردم با تعجب بهش نگاه کردم با همون  ستم اح ست راچین رو روي د د

 نگاه  دیش مفت :
 
 عزیزم از این  ا به بعد منو تو عاشقیم ططط-
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 بعد هم پاکتو به دستم داد ومفت :و
 
 اینو تو بدي بهتره ططط-
 

سمت  لو میرفتیم به  هره ي  دیش  ستش مرفتم همین طور که به  پاکتو از د
نگاه کردم وبه این نتیجه رسرریدم خود در میري داره یه زمان شرروخ ، یه زمان 

یر  دي ، یه زمان خونسرررد ویه زمان عصرربي ططط خدایا این  ند ماه رو به خ
 بگذرون ططط آمین

 
با صررداي سررالم راچین به خودم اومدم، مامان وباباي راچین  لوي قصرررشررون 
منتظر ما ایسررتاده بودن بعد از رو ب*و*سرري وحالو احوال به داخل دعوتمون 
کردن بدون اینكه براي در اوردن مانتوم به اتاقي برم سریع مانتوم رو در اوردم که 

با شرررال و کیفم ازم مرفت ومنو راچین روي مبل دو  م*س*تخدمي اونو همراه 
 نفره اي نشستیم پدر راچین با لبخند مفت:

 
 
 
  ه خبر ؟؟؟ ماه عسل خوش مذشت ؟؟؟-
 

بل مي  گاه مي کرد وروي م مان به  ند مهربوني  با لبخ که  حالي  مادر  ون در 
 شست رو به پدر  ون مفت :
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 ماه عسل ؟؟؟ معلومه که خوش مي مذره ططط پس براي  ي اسمشو مذاشتن-
 

 راچین مفت :
 
 مامان راست مي مه بابا ،  اتون خیلي خالي بود ططط-
 

 پدر  ون  شمكي به راچین زد ومفت :
 
 خدا ازدلت بشنوه ططط-
 

 راچین ومادر  ون خندیدن من با بهت بهشون نگاه مي کردم که راچین مفت :
 
 اینجا مي راسررتس از رعنا  ه خبر ؟؟  ند وقته ازش بي خبرم مفتم حتما-

 بینمش ططط
 

 همون موقع خدمتكار با سیني شربت اومد مادر  ون هم با اهي مفت :
 
بمیرم براي بچه ام طط باز مهراب انتقالي بهش خورده یه  ند ماهي باید بندر -

 باشن ططط
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 راچین حق به  انب مفت :

 
ست ، میره - شم ه يمن رعنا از خدا شه ططط در شما  یزیتون ب اوچ خدا نكنه 
 ونجا برنز میشه بر مي مرده طططا

 
خدمتكار سرریني شررربت رو  لوم مرفت شررربتي ازش برداشررتم که پدر  ون 

 مفت :
 
 برنز نه عزیزم سیاه میشه ططط-
 

راچین هم با خنده شررربتي برداشررت و درحالي که از خدمتكار تشرركر مي کرد 
 مفت :

 
اصال خوشم نمیاد پدرمن به نظر من این دوتا هیچ فرقي باهم ندارن طط من که -
 ط

 
 مادر  ون لبخند پهني زد ودر حلي که با شیننت به من اشاره مي کرد مفت :
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به ولي براي زنا بده ؟؟ بعد هم از انتخابت معلومه دیگه ططط - براي خودت خو
براي همین رفتي یه سررفیدشررو میر اوردي ططط راچین دسررتشررو دور مردن من 

 مي داد با شیننت مفت : انداخت ودر حالي که منو به خودش فشار
 
 اي اینم یكي از دچیلم بود ططط-
 

 پدر  ون اخم تصنعي کرد ومفت :
 
 پدر سوخته شرمي حیایي ؟؟ یه وقت خجالت نكشي ؟؟؟-
 

 راچین با خنده مفت :
 
 بابا خبر نداري ؟؟ خجالت خیلي وقته شوهر کرده ططط-
 

 :پدر  ون با خنده سرشو به نشونه ي تاسف تكون داد ومفت 
 
 اي پدر صلواتي ططط-
 

  ه اینا سرخوشنا ططط همش مي خندن ططط مادر  ون رو کرد به من ومفت :
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این دوتا رو ولشررون کن ططط تو بگو افتاب  ان طط این پسررر من که اشیتت نمي -
 کنه ؟؟؟

 
مي خواسررتم بگم  را اتفاقا براتون پسررش اوردم ولي یادم اومد که باید نقش 

شت با لبخند نگاهم مي کرد کردم بازي کنم نگاه مثال پ شقي به راچین که دا ر ع
 وبا لحني مثل نگاهم مفتم :

 
شتش !( من اونو - اوه نه مادر  ون ، راچین خیلي مهربونه )اره ارواح عمه ي ندا

 خیلي اشیت مي کنم ططط
 

دور از  شررم مادر  ون وپدر  ون به راچین که لبخندش عریر ترشررده  وبعد
 بود  شم غره اي رفتم ططط راچین سریع لبخندشو  مع کرد ومفت :

 
 نگو عزیزم ططط اینایي که تو بهش مي مي اشیت براي من رحمته ططط-
 

 نمي دونم مادر  ون  ي برداشت کرده بود که قهقه اش بلند شد ومفت :
 
 ،اینا دیگه اوياعشون خیلي خرابه باید  معشون کردواي فرهود -
 

سرخ  پدر ونم خنده ي بلندي کرد با تعجب به راچین نگاه کردم که از خجالت 
شو پایین انداخته بود ،نه ؟ اینم خجالت بلده ؟؟؟  لل خالق !  سر شده بود و
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بي خیال شونه اي باچ انداختم وکمي از شربتمو خوردم که باز مادر  ون مفت 
: 

 
 راستي افتاب ،  ه خبر از مامان وبابا ؟؟؟ خوبن که انشالله ط؟-
 

 لیوانو رو میز عسلي مقابل مذاشتم لبخند متیني زدم ومفتم :
 
 بله خوبن ططط مامان خیلي سالمتونو رسوند ط-
 

 مادر  ون با مهربوني نگاهم کرد ومفت :
 
 سالمت باشن ططط-
 

ون کردن  یزي که من ازش خالصرره بعد از کلي حرف زدن براي شررام صرردام
کلي مي ترسرریدم !! سررر میز سررریع کنار پدر  ون نشررسررتم ططط مادر  ون با 

 مهربوني مفت :
 
 عزیزم مگه پیش راچین نمیشیني ؟؟؟-
 

 لبخند پتو پهني زدم ومفتم :
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 نه راحتم ططط-
 

 مادر  ون با دلسوزي دستي به سر راچین که مقابلم نشسته بود کشید ومفت :
 
 پسرم ، امروز باید بي خانمت غذا بخوري طط مارو ببخشاخي -
 

منو راچین با  شررماي مرد شررده به مادر  ون که داشررت خیلي خجسررته روي 
صندلي مي شست نگاه مي کردیم ططط بعد از شام در حالي که داشتیم اماده مي 

 شدیم بریم پدر  ون رو کرد سمت من وراچین و مفت :
 
 ط مي خوایم بریم فشم باغ فرهاد ططبچه پس فردا سیزده بدره طط-
 

 راچین سریع مفت :
 
 بابا شرمنده من یه قرار مهم دارم ططط-
 

 مادر  ون سریع مفت :
 
 وا ؟؟؟ روز تعنیلي  ه قراري داري ؟-
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 راچین موبایلشو از رو میز برداشت ومفت :
 
 ادوارد اومده ططط اون که از این رسما خبر نداره ططط-
 

 مادر  ون مفت :
 
 خوب اونم بردار بیار ططط-
 

 راچین خونسرد مفت :
 
ممنونم مامان ولي نمیشه شریكشم هست براي تمدید قرار داد اومدن وشب -

 هم مي خوان برن طططط
 

 مادر  ون سري تكون داد ومفت :
 
 خیل خوب تو نیا ولي افتاب باید بیاد ططط-
 

 منم تندي مفتم :
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نمیذارم !پدر  ون ابروي براي مادر  ون باچ واي ممنونم، ولي من راچینو تنها -
 انداخت ومفت :

 
 یاد بگیر خانم ططط-
 

 مادر  ون پشت  شمي نازچ کرد وبا خنده مفت :
 
 شررمتو بگیره مرد ططط اینا هم هنوز اول راهن یه  ند ماه دیگه بهت مي مم -

  ي رو باید نشون داد ططط
 

 راچین دست منو مرفت ورو به مامانش مفت :
 
 امان منمئن باش منو افتاب همین طوري مي مونیم طططم-
 

 مادر  ون با عشق به ما نگاه کرد ومفت :
 
 انشالله من که از خدامه ططط-
 

اخي بیچاره نمي دونسررت که  ند ماه دیگه به  اي سرررد شرردن از هم  دا 
 میشیم ططط

 



  384 

 

ه کبعد از خدا حافظي سرروار ماشررین شرردیم هنوز از در باغ بیرون نرفته بودیم 
شین رو مرفت با تعجب بهش نگاه کردم  صداي خنده ي بلند راچین همه ي ما

 مي مم این خود در میري داره کسي باور نمي کنه با پوز خند مفتم :
 
 نچ نچ نچ ططط بیچاره مامانت طط بفهمه پسرش دیونه شده  ي کار مي کنه ؟؟؟-
 

 راچین با خنده مفت :
 
 میاد یقه ي تو رو مي  سبه ططط-
 

ودوباره قهقه زد یا قمر بني هاشم حوصله ي دیونه داري ندارم ! که صداي راچین 
 منو از فكر بیرون اورد در حالي که مي خندید مفت :

 
 که نمي توني منو تنها بذاري ططط-
 

رو اب بخندي ططط این همه مدت به این مي خندید ؟؟؟ صرردامو صرراف کردم 
 وبا غرور مفتم :

 
به خاطر ابروم بهنونه ي اصررلیمو نیاوردمط منمئن باش  هه هه ططط بهتر بدوني-

 بهونه ي بهترومهمتري از تو دارم ططط
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راچین نگاه بدي بهم کرد که نا خوداماه خفه شدم خودشم دیگه نمي خندید وبا 

  دیت به رو به رو خیره شده بود ططط
 

*********** 
 

 مید خورد :با صداي زن  موبایلم از خواب بیدار شدم نگاهم به عكس ا
 
 سالم امیدم ؟؟ صبب بخیر ططط-
 

نگاهم که به کتاباي روي زمین افتاد آهي کشرریدم واز تخت پایین اومدم بدونه 
شویي رفتم ططط امروز اخرین امتحانمه این یه ماه  ست اینكه تختو مرتب کنم به د
سه ماه و  شم ططط  سخت بود این امتحانو بدم نفس راحتي مي ک براي من خیلي 

ازدواو منو راچین مذشررته زیاد با راچین بر خورد ندارم اون مشرررول کاراي  نیم از
شرکتشه دیر میاد وزود میره ططط این  ند وقتم که من امتحان داشتم یا تو شرکت 
بودم یا توي اتاقم در حال خرخوني یا سررر لسرره ي امتحان برنامه هام خیلي 

ساچي قبل امید موقع امتحانا  سالم مثل  شرده اس ام باهم تماس نگرفت که ف
مزاحم تمرکزم نباشررره ولي نمي دونسرررت که زنك نمیزه ولي عكسررراش تمام 
تمرکزمو ازم مي میره ماهي اوقات که واقعا کالفه مي شررردم مي رفتم زیر میز 
ناهار خوري درس مي خوندم اون زمان فق  خدا رو شرركر مي کردم که راچین 

 خونه نیست طططط
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زوه ها وبرمه اي که منلب هاي مهم رو روش تند مانتووشررلوارمو پوشرریدم  

شپزخونه رفتم با دیدن میز  شته بودم رو توي کوله ام  پوندم وبا دو به طرف ا نو
شتم  ست ططط راچین این  ند وقت که امتحان دا ش صبحانه لبخندي روي لبم ن
میز صرربحانه رو مي  ید  قدر دلم مي خواسررت بهش بگم همیشرره اینكارو 

رم از همیشررره تا زمانیه که من توي این خونه ام طططط  ند تا بكن ططط البته منظو
لقمه هل هولكي خوردم واز خونه زدم بیرون توي راه دانشررگاه بودم که موشرریم 
زن  خورد هنزفیریمو توي موشرم  پوندم وتماسرو وصرل کرد صردا مشروش 

 نیكي موشي رو پر کرد :
 
 افتاب کجایي تو ؟؟؟-
 
 م میام طططاوچ سالم ، دوما نزدیكم دار-
 

 نیكي حالت مریه داد به صداش و مفت :
 
 ِد بیا دیگه ططط اچن  لس شروع میشه خوبه بهت مفتم سئوال دارم ططط-
 

 من که خودمم عصبي بودم مفتم :
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 نه که من خداي این درسم ؟؟؟-
 

 از من که بهتري طط -نیكي
 

 بعد صداشو کمي برد باچ ومفت :
 
نگفتم زود بیا ؟؟ مي مردي زود بیادر مي شرردي بمیري الهي مگه من بهت -

 ؟؟؟
 

 دیگه توي خیابون دانشگاه بودم خندیدم ومفتم :
 
 کم  یب  یب کن پسرا مي مرخن ططط-
 

 نیكي با  یب مفت :
 
 افتاب !!!-
 
 زهر مار ططط خفه بمیر دارم ماشینو پار چ مي کنم کجایي ؟؟؟-
 
 توي سالن ططط-
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 باشه فعال ططط-
 

اینكه منتظر  وابش باشم ماشینو پارچ کردم  ند تا نفس عمیق کشیدم ،  بدون
همش همین طور بود براي حفظ غرورم خودمو نگه مي داشررتم تا اسررترسررم 
معلوم نشه ، کیفمو برداشتم و سریع از ماشین پیاده شدم وریموت ماشینو زدم 

ختراي با غرور وقدم هایي محكم وارد دانشررگاه شرردم بدون تو ه به پسرررا ود
اطرافم به طرف سالني رفتم که نیكي بهم مفته بود درست  لوي سالن امتحان 
سترس کتابو بدون  سته وبا دلهره وا ش سكویي ن بود ططط نیكي رو دیدم که روي 
تو ه ورق میزنه بهش رسیدم وسالم کردم ططط بادیدن من لبخند پهني زد ومفت 

: 
 
  واب بده ططط سالم افتابي ططط بمیرم برات بیا این سئوالو-
 

 خندیدم ومفتم :
 
 خوبه تا دودقیقه پیش من باید مي مردم ولي اچن تو باید بمیري ططط-
 

 نیكي  شمكي زد ومفت :
 
 اره دیگه طط اچن این به نفعه ططط-
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 خیلي پرویي-
 

نیم ساعت تا امتحان داشتیم سریع نشستیم وشروع کردیم به اشكال میري ده 
 ب از درسالن امتحان اومد بیرون ومفت :دقیقه به ده بود که مراق

 
 زود باشید بیاید تو ططط-
 

نیكي با استرس بهم نگاه کرد خودمم استرس داشتم ولي کاریش نمي شد کرد 
وسررایلمونو  مع کردیم ووارد سررالن شرردیم وروي صررندلیاي نزدیك به هم 

 نشستیم ططططط
 
 
 

سه بیرون اومدیم نیكي همزمان با نیكي برمه هاي امتحانو تحویل دادیم واز  ل
 نفس راحتي کشید ومفت :

 
 خدا کنه فق  پاس بشم طططط ده هم بهم بده من رايیم-
 

 با  شماي مرد شده بهش نگاه کردم ومفتم :
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 مگه انقدر خراب کردي ؟؟؟؟-
 

 سري به نشونه ي تاسف تكون داد ومفت :
 
 یه  یزي مي مم یه  یزي مي شنوي ! واچ-
 
طرز حرف زدنش خنده ام مرفت سري تكون دادم وبه سمت خرو ي رفتیم  از

شدم ططط بایاد امید لبخند عمیقي  شین  سوار ما ططط از نیكي خداحافظي کردم و
زدم اچن یه ماه که صداشو نشنیدم موشیمو برداشتم وتا خواستم شماره بگیرم 

روي لبم پشرریمون شررردم، پس غرورم  ي ؟؟؟ اون باید زن  بزنه ططط لبخند 
محوشد با ناراحتي موشي رو روي صندلي برل انداختم وماشینو روشن کردم 
 طططط تمام راه دانشگاه تا خونه نگاهم روي موشیم بود بلكه امید زن  بزنه اما ططط

 
کیلیدو توي در  رخوندم ووارد خونه شررردم همین طور که کیفمو روي زمین 

 ن کردم:مي کشیدم به سمت تلفن رفتم وپیرام میرو روش
 
سررالم افتاب ملو مالب ططط من نمي دونم مامان تو به  ه امید اسررم تو رو -

شوهر کردي بدتر  سردي !!!  شه اما تو که  شته ، افتاب که باید مرم با افتاب مذا
 شدیا ططط به من یه زن  بزن دلم تنگیده برات ط
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حرف  خودمو روي مبل انداختم ط مینا بود دختر خاله زهرا خیلي وقته باهاش
 نزدم درست از عید که دیدمش ططط

 
الو ططط الو ططط افتاب خنگه نیستي ؟؟؟  را موشیتو  واب نمي دي ؟؟؟ یعني -

 هنوز دانشگاهي ؟؟ من که امتحانمو دادم راحت ططط
 

ید  با یده ؟؟؟  مه من نیسررتم راچین موش م قت نمي  یه و نار احمق  اینم از مل
 پاکش کنم همینه که ابروي ادم میره ططط

 
شیتونم که - شرکتم تماس رفتم نبودید مو ستین ؟؟؟ با  الو اقاي کامروا منزل نی

طبق معمول  واب نمیدید مجبور شدم به منزلتون زن  بزنم امه تونستید باهم 
 تماس بگیرید طط احمدي ط

 
اینم که به من ربني نداشررت از  ام بلند شرردم وبه سررمت تلفن رفتم و پیرام 

مین طور که شررماره ي ملنارو مي مرفتم وارد اتاقم ملنارو مینارو پاچ کردم ه
 شدم ططط

 
عصررر از بي حوصررلگي  لوي تلوزیون لم داده بودم امروز از کامي مرخصري 
شبكه ها رو  ابه  شتم همین طور که  شرکت رفتنو ندا صله ي  مرفتم واقعا حو
شه ططط  شیم نگاه مي کردم بلكه از امید خبري ب  ا مي کردم مه ماهي هم به مو

م خیلي ازش مرفته بود ! صداي درو شنیدم با تعجب به سمت در ساختمون دل
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سمتم میومد بي  شت به  ست دا سته وکیف به د صورتي خ شتم راچین با  بر م
خیال برمشتم وخودمو مشرول تلوزیون دیدن نشون دادم ولي داشتم به این فكر 

دوازده مي کردم که  ي شررده امروز زود اومده این  ند ماه خیلي زود میومد 
 شب بود با صداي راچین از فكر در اومدم :

 
 سالم عرض شد-
 

شو روي مبل  شو دادم همین طور که خود سالم بهش نگاه کردم ومررور واب 
 مي داخت مفت :

 
 واي افتاب برو برام شربت بیار ، هم خسته ام هم تشنه طط-
 
سته به مبل تكیه داده بود نگاه کردم ،  با شم ب شده به راچین که   شماي مرد   

شدم  شربت بیارم ؟؟؟ یه دفعه منفجر  این نكبت  ي مفت ؟؟؟ من برم براش 
: 

 
  ناب ! نكر بابات غالم سیاه ططط-
 

 چي یه  شمشو باز کرد ودر حالي که لبخند خبیثانه اي میزد مفت :
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 دیدم نگو تو خونمون کار مي کردي ! مي مم تورو قبال یه  ایي-
 

 پوز خند زدم ومفتم :
 
هه هه بچه  ون خواب دیدي، احتماچ منو  اي خودت تصور کردي طط رویا -

دیدي پسررر  ون ططط حاچ هم عیب نداره از قدیم مفتن ارزو بر  وانان عیب 
 نیست ط

 
 حاچ کامال  شماشو باز کرده بود :

 
ي خواب من باشرري که بهش نمي من رویا بهش افتاب  ان عزیزم امه تو تو-

بد قلق بودي طط  مي من کاب*و*س ططط کا طط بو ططط س ططط قبال هم همین طور 
 ولي بابام با یه ترکه ادمت کرد ططط

 
 با مسخره مي مفتم :

 
 تو رو خدا ؟؟؟ راست مي مي ؟؟-
 

 حق به  انب مفت :
 
 اره عزیزم  را که نه ططط-
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  ام بلند شدم که راچین پیروزمندانه مفت : از
 
افرین دختر خوب ططط امه مي دونستم اسم ترکه انقدر روي تو اثر مي زاره زود -

 تر ازش استفاده مي کردم ططط
 

 بعد کمي  شماشو ریز کرد ومفت :
 
 افتاب  ان ! میري شربت بیاري یه کیكي  یزیم بیار مرسنمه !-
 
شپزخونه به  با شماش نگاه کردم، بچه پرو! راه افتادم ولي به  اي ا حرص به  

 سمت تلفن رفتم راچین متعجب بهم نگاه کرد ومفت :
 
نیازي نیسررت زن  بزني به مامانم بپرسرري من  ه شررربتي دوسررت دارم ططط -

 پرترال باشه لنفا ططط
 

دوپا رو  با تاسررف سررري تكون دادم خدایا واقعا  ه فكري کردي این مو ود
شماي  خلق کردي ؟؟؟ من که حكمت این کارو درچ نمي کنم ططط در مقابل  
متعجب راچین شررماره ي صرردو هجده رو مرفتم بعد از  ند بوق صررداي زني 

 توي موشي پیچید :
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 سالم بفرمایید ؟-
 

خبیث به  شررماي متعجب راچین نگاه کردم واز قصرررد به  اي مفتن اسررم 
 د بد نسي میزدم مفتم:بیمارستان در حالي که لبخن

 
 سالم ، شماره ي تیمارستان رو مي خواستم-
 

 بله ؟ -زن
 

یه دفعه دیدم تلفن از دسررتم کشرریده شررد با خنده بر مشررتم سررمت راچین که 
 عصباني به من نگاه مي کرد صداي خنده ام بلند تر شد ومفتم :

 
 خوردي ؟؟؟-
 

 انداخت ومفت :راچین باز خونسردي خودشو به دست اورد وابرویي باچ 
 
 نه اونو که تو خوردي ؟-
 

 خنده ي ارومي کردم ومتعجب مفتم :
 



  396 

 

  ي ؟-
 

 اونم لبخند خبیثانه اي زد ومفت :
 
 
 
 شكر ططط-
 

صبانیت به راچین  براي شكر ططط یعني ططط یعني ططط با ع  ند لحظه هن  کردم طط 
 که ریز مي خندید نگاه کردم و با داد در حالي که قصد حمله داشتم مفتم :

 
 مي کشمت !!!-
 

راچین به سرررعت از زیر دسررتم در رفت که نزدیك بود با مخ بخورم زمین به 
سرعت دنبالش  شروع کرد از روي سختي خودمو کنترل کردم و با  دویدم اونم 

مبل پریدن بعد از نیم ساعت دنبال هم کردن هر کدوم یه موشه اي نشستیم از 
 تشنگي لب ودهنم خشك شده بود در حالي که نفس نفس میزدم مفتم:

 
 خدا خدا کن طط فق  دستم بهت نرسه ططط ومرنه نابودت مي کنم ط-
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 اونم در حالي که نفس نفس میزد خندید ومفت :
 
 مي خواستي با من لجبازي نكني ط-
 

 منم لبخندي زدم ومفتم :
 
 خفه بابا ططط-
 

انقدر بي حال بودم که نمي تونستم برم روي مبل بشینم  ه برسه که اب بخورم 
سیژن کم اورده  ستم ططط واقعا اک شممو ب سرم تكیه دادم و  شت  ططط به دیوار پ

شیدم ططط با یاد  ند   دقیقه ي قبل لبخندي زدم یادشبودم طط تند تند نفس مي ک
یاد بچگیم اهي  با  بازي نكرده بودم ططط  بال هم  که دن قت بود  بخیر خیلي و
شدم ططط خیلي زود  شدم ططط خیلي زود مررور  شیدم ططط من خیلي زود بزرگ  ک
عاشررق شرردم ططط اچن واقعا دلم مي خواد بچگي کنم ططط ولي این امكان و ود 

ي من را بم ؟؟؟ با صررداي راچین  شررمامو باز نداره با این قد وهیكل  ي م
کردم درسررت مقابلم نشررسررته بود با تعجب بهش نگاه کردم که لیوان شررربتي 

  لوم مرفت ودر حالي که  شمك میزد مفت :
 
 تو براي من نیاوردي طط ولي من براي تو اوردم ططط ببین  ه مهربونم !-
 

 ازش مرفتم در حالي که لبخند محوي میزدم مفتم : لیوانو
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 اره  ون عمت ططط خودت نگي کي بگه ؟؟-
 

 لیوان شربتشو یه دفع خورد وبا لحن بامزه اي همراه خنده مفت :
 
 مامانم ططط-
 

شیریني ویخیش حالم  ا اومد  شربت خوردم از  به لحنش خندیدم ویه شره از 
شربت خوردم که  فكري مثل برق از مرزم عبور کرد طط حیف ططط یه شره دیگه از 

شررربت بود ولي خوب طط من افتاب مهر و از هیچ کس نمي خورم ! در حالي 
 که اماده باشه فرار داده بودم با مهربوني مفتم :

 
 راچین !!!-
 

راچین تا با تعجب سرشو باچ مرفت لیوان شربتو توي صورتش ریختم وبا خنده 
 ه مبل رسوندم که صداي داد راچین بلند شد :از  ا پریدم وبا دو خودمو ب

 
 افتابببببببببب !!!-
 

 منم خنده سرم*س*تي کردم ومفتم :
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 دیدي نخوردم ططط ولي تو مثل اینكه بد  وري خوردي !-
 

سمتم حمله کنه موبایل من که روي میز بود زن  خورد با  ست به  راچین تا خوا
ستپ باچ شونه ي ا ستمو به ن شیم رفتخنده در حالي که د سمت مو م  مرفتم به 

شماره ي امید بود  ه عجب ! تماسو وصل کردم وبا صدایي که ته خنده داشت 
 مفتم :

 
 الو ؟؟-
 

 صداي مهربون امید توي موشي پیچید :
 
 سالم خانمم ططط همیشه به خنده ، خوبي ؟؟؟-
 

 بایاد دلخوریم خنده ام محو شد ومفتم :
 
 تماس مرفتي ؟ اي مي مذره ططط  ه عجب باچ خره-
 

 امه نمي مفتم مي ترکیدم ططط امید با مهربوني مفت :
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نبینم ازم ناراحت باشرري خانمي ؟! عزیزم نخواسررتم مزاحم بشررم ططط امروزم -
ستراحت کني براي همین تماس نگرفتم  صبب امتحان دادي ومي خواي ا مفتم 

 ططط
 

 باز صداي مهربونش خرم کرد :
 
 مهم نیست تو خوبي امیدم ؟-
 
 اره عزیزم ططط  ي کار مي کني ؟ کي پیشته ؟-
 

یه دفعه نگاهم رو به سررمت راچین بر مردوندم انگار تازه فهمیدم اونم اونجاس 
تاقش رفت ططط وا این  را  مت ا به سرر گاه من زد و به ن ند کجي  ططط راچین لبخ

 اینجوري کرد ؟؟؟ بیخیال شونه اي باچ انداختم وبه دروغ به امید مفتم :
 
 داشتم با همخونه ام حرف میزدم که تو تماس مرفتي طططهیچي -
 
 اهان ططط مزاحم که نیستم ططط-
 

 خندیدم ومفتم :
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 نه ، شما مراحمي ططط-
 

 امید با صداي اروم ومالیمي مفت :
 
 دلم برات خیلي تن  شده افتاب ططط خیلي!-
 

 با عشق لبخندي زدم ومفتم :
 
 منم همین طور ططط-
 
شماري - سالو  ند ماه باقي مونده دارم لحظه  شدن این یه  مي کنم براي تموم 

 ولي مثل اینكه این ساعتا نمي خواد بگذره
 

 با مالیمت مفتم :
 
 این یه سالو  ند ماه هم مثل بقیه ي ساچ مي مذره منمئن باش ط-
 

 امید با صداي لرزوني مفت :
 
 افتاب دوستت دارم ط-
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 برر مفتم : منم تحت تاثیر لحن امید قرار مرفتم وبا
 
 منم دوستت دارم امیدم ططط-
 

 امید سریع مفت :
 
 افتاب  ان ططط ببخش دیگه نمي تونم عزیزم ططط خدافظ ططط-
 

در کش مي کردم  ون منم دیگه نمي تونستم حرف بزنم با برر لبخندي زدم 
 ومفتم :

 
 خدا فظ ططط -
 
 
 

از اینك تلفنو قنع کردم خودمو روي مبل انداختم ططط بد وري برر کرده  بعد
بودم ططط ناراحت امید بودم صررداش یه  وري بود ططط هیچ وقت انقدر دلتن  

 نبود ططط من که دیگه داشتم به این دلتنگي عادت مي کردم ططط
 
 افتاب !-
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م پوشرریده بود با صررداي راچین از فكر در اومدم وبهش نگاه کردم حوله ي حمو

سرمو تكون دادم ومفتم  سریع حمام کرده بود ؟!  وموهاش خیس بود ططط  قدر 
: 

 
 بله ؟-
 

 کمي مكث کرد ومفت :
 
 مي مم مي خواي طططط-
 

دوباره مكث کرد انگار تو مفتن یه  یزي مردد بود یا مي ترسررید ! پاي راسررتمو 
 روي پاي  پم انداختم ومفتم :

 
 اش ط ي مي خواي بگي ؟ راحت ب-
 

 اونم اومد روي مبل نشست وتندي مفت :
 
 مي مم مي خواي مامان وباباهامونو دعوت کنیم ؟؟؟-
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 ند لحظه هن  کردم ططط این  ي مفت ؟؟؟ بعد با یاد اوري حرفش زدم زیر 
 خنده با بهت داشت نگاهم مي کرد اخر سر هم دوام نیاورد وپرسید :

 
 به  ي داري مي خندي ؟-
 

 ه بود :خنده ام اروم شد
 
 به تو ططط مفتم اچن مي خواد  ي بگه ططط-
 

 راچین که انگار خیالش راحت شده بود مفت :
 
اخه ترسیدم ناراحت بشي ، اچن سه ماه وخورده ایه که ما باهم ازدواو کردیم -

ولي تا اچن مامان وباباهامونو دعوت نكردیم ، اون بي  اره ها فق  ماهي میان 
امروز که با مامان حرف میزدم مفت؛ رعنا اومده منم پیش به ما سررر میزنن، 

خودم مفتم این طوري با یه تیردوتا نشررون بزنیم هم رعنا رو بعد از  ند وقت 
 ببینیم هم ین که خانواده هارو دعوت کنیم

 
سناکم ؟ یه  یزي از درونم مفت  شده بود ، یعني من انقدر تر اخي  ه مظلوم 

 سري تكون دادم ومفتم :خودت نه ولي غرورت  را !!! 
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 باشه من حرفي ندارم ططط فق  بزار اخر هفته که من شرکت نمي رم ططط-
 

 راچین لبخندي زد ومفت :
 
شته که من - شه تو به راعنا ومامان زن  بزني ؟؟؟ ز شه ططط فق  افتاب ططط می با

 دعوتشون کنم ط
 

ط اینجا پاي کمي فكر کردم ، اینم راسررت مي مفت مثال من زن این خونه ام طط
 ابروم در میونه ،سري تكون دادم ومفتم :

 
 باشه ططط-
 

 با فكر  یزي لبخند خبیثي زدم و مفتم :
 
 فق  ططط یه  یزي !-
 

 راچین که بلند شده بود مفت :
 
  یه ؟-
 
 یه شرط دارم !-
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 راچین  شماش مرد شد ومفت :

 
 شرط ؟؟؟-
 
 اره طط ظرفاي مهموني با تو !-
 

 راچین از حد معمول مرد تر شد وبا صداي داد مانندي مفت :  شماي
 
  ي ؟؟ من ؟؟؟ مگه ماشین ظرف شویي نداریم ؟؟ خوب با اون بشور!-
 

 منم از روي مبل بلند شدم وبد نس مفتم :
 
  راداریم ططط ولي من بدم میاد با اون بشورم ؟؟؟-
 

  دي شد ومفت :
 
مذاشررتي توي ماشررین ططط من ظرف دروغ نگو! خودم دیدم اون روز ظرفا رو -

 نمي شورم ططط بدم میاد مثال زني مفتن مردي مفتن !
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شماش  صد این حرفا رو میزنه براي همین مررور توي   ستم داره از ق مي دون
 نگاه کردم وخیلي خونسرد مفتم :

 
 باشه ، نشوراقاي مرد !!! منم زن  نمیزنم به مامانت اینا ططط-
 

ه ها دعوا مي کردیم ط به سررمت اتاقم رفتم که یه درسررت عین این بچه دوسررال
 دفعه مفت :

 
 باشه طط باشه ططط هر  ي تو بگي ، مي شورم ط-
 

خنده ام مرفته بود  ه قدر حال میداد از یكي باو بگیري خنده ام رو خوردم 
 وبه سختي اخم کردم ومفتم :

 
 نچ نمیشه ططط مي زني زیرش ط-
 

 درمونده مفت :
 
 قول مردونه مي دم طنه به خدا ططط -
 

 اخي بچه ي مردم ططط بازمفتم :
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 باشه ططط ولي ططط باید خونه رو هم تمیز کني ط-
 

 یه دفع از کوره در رفت ومفت :
 
اصررال نمي خوام زن  بزني ططط ولش کنم مي مه یه سررال تموم برو خونه ي -

 همسایه نوکري کن !
 

 کردم ومفتم : دیگه نتونستم  لوي خنده ام رو بگیرم خنده ي ریزي
 
 خودت خونه داري طط به خونه ي همسایه نمیرسه ططط-
 

 ودوباره زدم زیر خنده راچین عصبي مفت :
 
 نخند ط-
 

نخندشو  وري مفت که از صد تا زهر مار بد تر بود بچه با ادبه دیگه !!!  لوي 
 خندمو مرفتم ومفتم :

 
 ظرفا باتو طططخیل خوب طط قبول ، من زن  میزنم مامانت اینا ططط ولي -
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 راچین لبخند محوي زد وسرشو به نشونه ي باشه تكون داد که یه دفعه مفتم :
 
 تو کارام کمكم مي کني طططط-
 

 افتاااب !–راچین 
 

 حق به  انب مفتم :
 
 نگفتم که همشو تو انجام بدي فق  مفتم کمكم کن ططط-
 

 راچین لبخندي زد ومفت :
 
 خیلي بد نسي !-
 

ام مرفته بود اما باز خودمو کنترل کردم وبراي اینكه پرو نشررره ایش بلند  خنده
باچ ایي مفتم وبه اتاقم رفتم ط حاچ همه ي فكر وشکرم شررده بود اخر هفته که 

 باید  ي کار کنم !!!
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بارعنا ومادر  ون تماس مرفتم وبراي پنجشررنبه شررب دعوتشررون کردم بیان 
ما ما با  ها هم  عد از اون هارو هم دعوت کردم خونمون ب ماس مرفتم واون ن ت

شیدم واقعا  را به فكر  شد که من از خودم خجالت ک شحال  مامانم  نان خو
شون کنم ؟؟؟ بعد از اینكه با مامان هم حرف زدم دلم  سیده بود دعوت خودم نر
بد ور مرفت اي کاش مي تونستم با عمو حسین هم تماس بگیرم ،طفلي اونم 

ستم دعوتش کنم ولي باو ود بابا این حتما اچن تنهاس امه با با نبود باز مي تون
 امر محال بود !

 
نه  کار بكنم من  ید  ي  با که  نده همش توي فكر بودم  باقي مو ندروز  این  
اشررپزي بلد بودم نه هیچ کدوم از کاراي خونه رو ، دراخر تصررمیم مرفتم که از 

رش بدم ططط یه غزل ادرس یه رسررتوران خوبو بگیرم تا براي مهموني غذا سررفا
لیست بلند باچ هم از وسایل پذیرایي اماده کردم وبه در خونه زدم تا راچین وقتي 

 مي خواد بره سرکار ببینه وتوراه برمشت خرید هم بكنه طططط
 

پنجشنبه صبب با استرس از خواب بیدار شدم نمي دونم این همه استرس براي 
قعیشررون نیسررتم پس نباید  ي بود هي به خودم مي قبولوندم که من عروس وا

استرس داشته باشم ولي تاثیري نداشت همش خداروشكر میكردم مامان امید 
شوهر ندارم ططط البته ترس که نه نمي خوام  فوت کرده ومن حداقل ترس از مادر

 خراب کاري کنم وابروم بره !
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بعد از شررسررتن دسررت وصررورتم لباسررمو عوض کردم واز اتاق بیرون رفتم که 
ستاد وبهم نگاه همزمان در ير واماده  لوم ای شد ،راچین حا اتاق راچین هم باز 

کرد منم پروپرو بهش نگاه کردم اون باید اول سالم مي کرد نه من اما راچین بعد 
شپزخونه رفت خیلي حرصم مرفت همین  سمت ا از کمي نگاه کردن به من به 

سته  سرش راه افتادم در شت  شار میدادم پ ر اون بزرگ تطور که دندونامو بهم ف
به این مو ود لنیف وظریف وا ب تر از  بود ولي من زن بودم واحترام 

 نون ِشب ططط البته این بشر کال نمي فهمه ، ومرنه اچن سالم مي کرد ططط
 

وارد اشپزخونه شدیم راچین یه سره سمت  اي ساز رفت ومنم به سمت یخچال 
رد واب پرترال و شكالت رفتم با اینكه دلم  اي مي خواست اما لجبازیم مل ک

صرربحانه رو از توي یخچال برداشررتم براي خودم توي لیوان بزرمي ریختم نون 
تسررتو هم برداشررتم وبدون نگاه کردن به راچین روي صررندلي میز اشررپز خونه 
نشررسررتم ومشرررول خوردن شرردم بعد از پن  دقیقه بوي خوش  اي همه ي 

سمت راچی سرم به  شپزخونه رو پر کرد ناخوداماه  شد بي تفاوت مقابلا  ن بلند
من نشست و اي خوش رنگشو شیرین کرد بعد هم نون تست وشكالت رو به 
سررمت خودش کشررید ططط تا حاچ دهنم براي  اي اب نیوفتاده بود  قدر دلم 
مي خواسرت  اي رو از دسرتش بكشرم وبخورم !!! باصرداي راچین نگاهمو از 

هش دوختم درحالي  اي خوش رن  وبویي که بهم  شررمك میزد مرفتم وب
 که با شیننت نگاهم مي کرد خیلي  دي مفت :

 
 هنوز  اي هست برو براي خودت بریز ط-
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با  نداختم و باچ ا تاي ابروم رو  یه  لد مررورم کمي اخم کردم و باز رفتم تو  

 تمسخر مفتم :
 
 هه کي مفته من  اي مي خوام ؟-
 
 لبخند محوي زد ومفت :-
 
 دشمن !-
 

 صداداري زدم وبا ابروبه خودش اشاره کردم ومفتم : پوزخند
 
 معلومه که دشمن ططط-
 

 خنده ي بد نسي کرد ومفت :
 
تورو نمیدونم ولي منظورمن  شررماته که مثل دزدا به  اي من خیره مونده -

 وهي نورباچ میزنه ططط
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لحظه کامال هن  کردم ططط یعني تو عمرم به این حد تا حاچ يررایع نشررده  یه
 بودم ولي خودمو از تك وتا ننداختم وبا اخم مفتم :

 
 خواب دیدي خیر باشه ططط-
 

 خندید ولي باز  دي شد وخونسرد مفت :
 
 خواب که نبود ولي امرهم که بود منمئنم خیِر!-
 

شكالت رو توي  ست ظرف  صورتش خالي کنم ططط مردچ  قدر دلم مي خوا
رواني ططط هي من میگم تعادل نداره ولي کسرري موش نمیده طططط ولي حقیقتش 
سعي  شه  سردیش بود مني که همی فق  وفق  یه  یزي عذابم مي داد اونم خون
مي کردم خونسرد باشم پیش خونسردي این عصبي مي شدم ططط از پشت میزبا 

م  ون اچن با این استرس حوصله ي اخم بلند شدم وبدون حرفي به سالن رفت
سفارش داده بودم ولي اچن فق   شتم طططط از قبل غذا هارو  شدن رو ندا صبي  ع
دسر و یدن میوه ها وشیریني هایي که شب قبل راچین خریده بود و مع و ور 
سالن نگاه  سر  سر تا سمو با حرص بیرون دادم وبه  کردن خونه مونده بود ططط نف

صي ند سته بود و کردم کثیفي خا ش شت فق  یه و ب خاچ روي همه  یز ن ا
روي عسررلي  لوي تلوزیون پر بود از کتاباي من وروزنامه هاي راچین وپارکت 
هاي تیره ي خونه از شدت خاچ  ند در ه روشن ترشده بود !!! اول از همه کتا 
سمت اتاق ها حرکت کردم که  شتم وبه  ب ها وروز نامه هارو از روي میز بردا
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راچین خورد که حاير واماده به سمت در خونه مي رفت یه دفعه همه   شمم به
ي کتاب ها وروزنامه هارو روي زمین وهوا رها کردم وبا سرررعتي که از خودم 
بعید مي دونستم به سمت در دویدم و لوش ایستادم ططط راچین با  شماي مرد 

شده روي زمین انداخت ب عد هم با شده نگاه ي به کتابها وروزنامه هاي پخش 
تعجب وپرسش به من که با خشم  لوي در مثل نگهبان ایستاده بودم نگاه کرد 

 ، با لحن حق به  انبي مفتم :
 
 کجا تشریف مي برید ؟؟؟-
 

 خنده اي کوتاه ي کرد ومفت :
 
 اوه  ه بادب !!!-
 
 بله معلومه که باادبم ط از قدیم مفتن کافر همه را به کیش خود پندارد ط-
 
 لبخند کو كي که روي لبش بود خونسرد مفت : با
 
 خیل خوب خانم بادب ولي من نیازي نمي بینم که به تو تويیب بدم ط-
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با این حرفش دود از مخم بلند شد خودمو کنترل کردم که عصبي نشم ،مررور 
 توي  شماش نگاه کردم وباپوزخند مفتم:

 
شررما قول دادي توي منم تويرریب نخواسررتم ط فق  خواسررتم یاداوري کنم که -

 کاراي خونه کمك کني ط
 

 راچین  ا خورد اما زود به خودش اومد ومفت :
 
 من یادمه فق  قول دادم ظرفارو بشورم نگفتم کاراي خونه رو هم مي کنم !-
 

 با فكري که به سرم زد بد نس شدم وبا خباثت بهش زل زدم ومفتم :
 
ب تو مختاري که هرکاري ولي من یادمه که مفتي کمكم مي کني ططط ولي خو-

مان  ما که  تاسررفم  تارم ! پس عزیزم م که من مخ مي خواي بكني همین طور 
 ونت وخواهر عزیزت باید توي این خونه ي کثیف بیان ومیوه هاي نشررسررته 

 بخورن ط
 

سرخوشي بهش زدم وبي خیال از  لوي در کنار رفتم وروي اولین  شمكي  و 
ه از درون درحال انفجار بودم اما تمام مبل خودمو پرت کردم ولم دادم ،با اینك

سررعیمومي کردم که خونسرررد  لوه کنم، راچین با عصرربانیت روبه روایسررتاد 
 ومفت:
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 این مسخره بازیا  یه که در میاري ؟؟؟؟-
 

 اخم کردم وحق به  انب مفتم :
 
 کدوم مسخره بازي؟!-
 
 همین که مي مي خونه رو تمیز نمي کنم !-
 
 کوره در رفتم ومفتم : از
 
  ناب کامروا من نكر بابت نیستماااااا ططط-
 

 راچین بیشتر اخم کرد ومفت :
 
 منم همچین حرفي نزدم ططط ولي ططط-
 

 وس  حرفش پریدم ومفتم :
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 ولي  ي ؟ ها ؟؟-
 

 راچین نفس عمیقي کشید وباز خونسرد مفت :
 
یدم کارمو که تموم افتاب  را عصررباني میشرري ؟ من بیرون کار دارم قول م-

 کردم بیام خونه ط
 

 خنده ي بلندي کردم ومفتم :
 
 واي راس مي مي ؟؟؟-
 

 وبعد با عصبانیت مفتم :
 
باید - یا نیومدن تو مهم نیسرررت مهم اینكه من  یاي خونه ! اومدن  مي خوام ن

 تنهایي این همه کار بكنم ط
 

 ند لحظه  شماشو بست ونفس عمیقي کشید وبا همون  شماي بسته  راچین
 ولبخند حرص دراري مفت :

 
 باشه ،هر ي تو بگي ! فق  بدون خودت خواستي!-
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وبعد به سررمت اتاقش رفت منم به خاطر به کرسرري نشررسررتن حرفم خر کیف 
شدم ولبخند پتو پهني روي لبم  ا خوش کرد طططط اما یه کو ولو شك کردم که 

ني خودت خواستي  ي میشه ؟ اما زود بیخیال شدم که البته اي کاش نمي مع
 شدم !

 
تا ببینم  ي براي دسررر درسرررت کنم کرم کارامل ،  تا کمر رفتم توي کابینت 
شكالت ، ژله ویا ژله بستني کدومشو باید انتخاب کنم ؟ یكیشو؟! یا اصال از 

بودم اما مهتاب  هر کدومش یه نوع باشرره ؟طططط من خودم عاشررق کرم کارمل
 خوره ي

 
ما نمي دونم  یدن ططط ا که کال قهوه وکیكو تر یب م باهم  با مان و ما ته  شرركال

 خانواده ي راچین  ي دوست دارن !
 
 افتااااااااااااا ب !!!!-
 

صداي بلندي به باچي کابینت خورد تنها  سرمو بلند کردم که با  سریع  با ترس 
شون بدم هم ا ستم ن ز ترس وهم درد یه  یب بلند بود عكس العملي که مي تون

!!!! روي زمین نشستم وبا دستم شروع کردم ماساژ دادن سرم از درد برر توي 
ملوم نشسته بود که صداي خنده ي راچین بلند شد با خشم به  شماي خندون 
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شتم از درد مي مردم اما اون فق  بلد  سردش نگاه کردم ططط من دا صورت خون و
اب دهنم قورت دادم وسررریع از  ام بلند شررردم بود بخنده ؟؟؟ برهررمو با 

 وخودمو  مع و ور کردم وبا عصبانیت مفتم :
 
 نمي توني مثل ادم صدام کني ؟؟؟-
 

 در حالي که سعي مي کرد خنده اش رو بخوره مفت :
 
 من از کجا مي دونستم که تو توي کابینتي ؟؟؟-
 

 وبا این حرف دوباره زد زیر خنده ططط
 

نگاه کردم واولین  یزي که به  شررمم خورد دسررتمالي بود با حرص به اطرافم 
که براي مرد میري روي اپن مذاشررته بودم دسررتمال رو برداشررتم وبا حرص به 

 سمت راچین پرت کردم راچین با یه دست دستمالو توي هوا مرفت ومفت :
 
 مرسي از لنفت عزیزم طططط-
 

 شم غره اي رفتم وباز دوچ شدم توي کابینت نمي دونم کي به این مفته  بهش
بود خوشررمزه اي !!! همه ي پودر هارو از کابینت بیرون اوردم بایه تصررمیم اني 
مفتم همه ي اون دسررر هایي رو که بلدم رو درسررت کنم پودر ها رو روي میز 
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با لبخند ژکون به اپن تكیه داده بود و به راچین که   دي منو نگاه مي کرد یدم و
 مفتم :

 
 به  اي اینكه به من خیره بشي برام از توي فریزر بستني ساده رو بیار-
 

سمت کابینت دیگه اي رفتم تا براي  شم خودم به  وبدون اینكه منتظر  وابش ب
درسررت کردن اینا کاسرره بیارم فق  خدا خدا مي کردم خوب از اب دربیاد فكر 

رده باشررمشررون توي خونه ي ما اینكارا با نكنم سررر مع سرره بار هم درسررت ک
ماهي مهتاب کمكش مي کرد طططط اب  وش هم از کتري  مه  مامان بود فق  
برداشتم وشروع کردم به درست کردن روي تكه اي از بستني اب  وش ریختم 

 وبه راچین دادم ومفتم :
 
 اینو هم بزن-
 

غافل شرردم تا وخودمم مشرررول اماده کردن ژله شرردم ططط فق  یه دقیقه ازش 
شماي مرد  شده با   ستني اب  شده بود از ب شپزخونه پر همزن برقي رو بیارم ا

 شده به سمتش رفتم ومفتم :
 
  ي کار کردي ؟؟؟-
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 لبخند ژکوندي تحویلم داد وخونسرد مفت :
 
 هیچي فق  نمي دونم  را فشار دستم یه لحظه زیاد شد ططط-
 

 م :با حرص درحالي که دندون قرو ه مي کردم مفت
 
 منئني نمي دوني ؟؟؟ یه وقت خدایي نكرده از قصد که نبود ؟!-
 

 لبخند پهني زد ومفت :
 
 نه منمئن باش ط اچن باز برات درست مي کنم ط-
 

 یا خدا باز مي خواد  ي کار بكنه ؟؟؟؟ سري پریدم سمتش ومفتم :
 
 ممنونم نمي خواد ططط-
 

 بعد با حرص ايافه کردم :
 
 پاچ کن طحداقل سبزي ها رو -
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شدم حاچ عالوه بر خاچ همه ي  سر  شرول اماده کردن بقیه ي د وبعد خودم م
اشپزخونه  سبون هم شده بود ططط مشرول درست کردن کرم کارمل بودم وهر 
سبزي هارو بزرگ، بزرگ  از  ند ماهي هم نگاهي به راچین مي نداختم همه ي 

 بیاره با اینكه دلم مي وکثیف پاچ مي کردومنمئن بودم سعي مي کنه ل  منو در
سعي مي کردم خودمو اروم  ستم تا  ون داره کتكش بزنم اما  ست مي تون خوا
کنم همین که مجبورش کردم توي خونه بمونه خیلیه البته درسررته که ایننوري 
صداي مبایل راچین از  شد ولي به حرص دادن راچین مي ارزید با  شتر  کارمم بی

که راچین مشررر یدم  مدم ود یال زیر نظر فكر در او نه بیخ با تلف ول حرف زدن 
مرفتنش شرردم وسرررمو به کار خودم مرم کردم خیلي زود همه ي دسررر هارو 
درسرررت کردم قیافش که خوب شرررده بود فق  خدا میدونه که مزه وشرركل 
سردشدش خوب ازاب درمیاد یا نه!؟ همه ي دسر هارو توي یخچال  یدم وبا 

س شیدم ودر یخچالو ب شتم اما لبخند، نفس عمیقي ک سالن بر م سمت  تم وبه 
 با یزي که دیدم لبخند از روي لبم به کل محو شد فق  تونستم  یب بزنم :

 
 راچیییین !!!!!! -
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همه ي سبزي هارو سر تاسر خونه ریخته بود ودر حالي که دستاشو توي  یب 
مرمكنش کرده بود لبخند شررننت امیزي میزد که بیشررتر حرصررمو در میاورد 

 ین مردا همشون بچه ان !!! با داد مفتم :واقعا که ا
 
  را خونه رو این  وري کردي ؟؟؟-
 

 لبخندش پهن تر شد ومفت :
 
 نمي دونم  را ظرفش از دستم افتاد ططط-
 

این خودش نفهمه یا منو نفهم فرض کرده ؟ همه ي خونه رو سرربزي بود اون 
 وقت !؟ نفسمو باحرص بیرون دادم ومفتم:

 
 برو بیرون ططط-
 

 د لحظه متعجب نگاهم کرد ومفت : ن
 
  ي ؟-
 

 اب دهنمو قورت دادم وبا نهایت خونسردیم مفتم :
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 برو بیرون ط تو که کمك نمي کني حداقل بدتر نكن ططط-
 

حالم خیلي مرفته شررده بود  ي فكر مي کردم  ي شررد در حالي که پشررتمو 
 بهش مي کردم وبراي اولین بار بي تو ه به غرورم مفتم :

 
توي خونمون دسررت به سرریاه وسررفید نمي زدم ولي اچن ططط مهم نیسررت من -

کسرریو نیاوردي تا کارارو بكنه ولي مي تونسررتي خودت کمك کني ططط امه نمي 
 خواستي کمك هم بكني دیگه به کارام ايافه نمي کردي ططط

 
 بي تو ه به راچین به سمت تلفن رفتم وشماره ي نگهباني رو مرفتم :

 
 بله ططط-
 
ي اصرف کامروا هسرتم طططط لنفا برید برام سربزي خوردن بگیرید وبیارید اقا-

 باچ ط
 

 اقاي اصف سریع مفت :
 
  شم خانم  شم ، الساعه میرم مي میرم ومیارم ط-
 

http://www.roman4u.ir/


 425 من یآفتاب یشب ها

باهاش  تاحاچ من انقدر مالیم  که خدا مي دونه  بیچاره  نان شوق کرده بود 
نداخت به سرررالن ا گاهي  مذاشررتم ون م راچین هنوز هم حرف نزده بودمط تلفنو 

متعجب وسرر  سررالن ایسررتاده بود بازهم بهش تو ه ي نكردم ناراحت بودم 
بیشررتر از اینكه از راچین ناراحت باشررم از خودم ناراحت بودم هیچ وقت نباید 
ازش کمك مي خواسررتم ط اچن واقعا نمي دونسررتم باید از کجا شررروع کنم ططط 

ل مرد میري کنم ؟؟؟ نفسررمو با اول  ارو بزنم تا سرربزي ها رو پاچ کنم یا او
که  ارو برقي توش بود رفتم  به طرف کمد انتهاي راهرو  حرص بیرون دادم و
سریع  سالن رفتم ططط راچین با دیدنم  سمت  شیدم وبه  ططط  ارو برقي رو بیرون ک

 اومد  لو ومفت :
 
 بده من  ارو مي کنم ط-
 

شم بهش نگاه کردم ططط دارم خیلي خودمو کنترل مي ک نم که نزنم داغونش با خ
که  به  ي فكر کردم  عا  به برق زدم وشررروع کردم ططط من واق کنم!  ارو رو 
ست نكردم ولي  سته غذارو در صمیم مرفتم همه ي کارا رو خودم بكنم ؟ در ت
حداقلش این بود که به کارمرمامان مي مفتم بیاد کمكم کنه ططط همه  ا رو تند 

خورد که داشت بي سرو صدا خاچ وسایل تند  ارو کشیدم تازه نگاهم به راچین 
رو مي مرفت ططط عصرربي به سررمتش رفتم ودسررتمالو از دسررتش مرفتم راچین با 
صبي تر از این بودم که به  یزي غیر از خالي کردن خودم  تعجب بهم زل زد ع

 فكر کنم با فریاد مفتم :
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 نمي خوام کمكم کني ططط فق  لنف کن وتا شرررب مورتو مم کن ططط منو بگو-
 تورو ادم حساب کردم !

 
 راچین ازروي زمین بلند شد وبا ناراحتي دهن باز کرد :

 
 افتاب ططط-
 

 تندي مفتم :
 
به خاطر - نداشررتي ؟؟ مگه  هیچي نگو ططط هیچي نگو فق  برو ططط مگه کار 

 بیرون رفتن این ادا هارو در نیاوردي ؟؟؟ پس برو ططط
 

خیلي اروم عقب مرد کرد ورفت  ه راحت منو تنها مذاشت ،واقعا خیلي  راچین
بي فكره ! منم شررروع کردم پاچ کردن میز ها امه امید بود هیچ وقت تنهام نمي 
سم فرق مي کنه منیع  شنا شت اما راچین ططط امید با همه ي مردهایي که مي  شا

بم نیست مرد وحرف موش کن ططط یه حسي از درونم بهم تشر زد : همچین خو
حرف موش کن باشرره ها ؟؟؟ اون موقع فرقش بازن  یه ؟؟؟ مرد ماهي باید 
مردونگي داشته باشه ،زندمي هیچ وقت با  شم ،هر ي توبگي زیبا نمیشه ططط 
به  اي اینكه توبهش تكیه کني اون بهت  که  اون  وري خیلي زود از مردي 

http://www.roman4u.ir/


 427 من یآفتاب یشب ها

فتم و پس زدم وبه خودم متكیه مي کنه خسته میشي طططط با عصبانیت این افكار
 : من هیچ وقت از امید خسته نمي شم ططط

 
یارم  تا طي ب به سررمت اشررپزخونه رفتم  کارمرد میري خونه تموم شرررده بود 
سر  وپارکتهارو تمیز کنم تازه نگاهم به راچین خورد مگه نرفته بود ؟؟؟ راچین بي 

م که كر بودوصدا روي میز اشپزخونه مشرول پاچ کردن سبزي بود انقدر توي ف
متو ه زن  در نشده بودم ططط بیچاره  قدر پشت سرش حرف زدم ططط یه  یزي 
از درون قلقلكم میداد خوشررم اومد از اینكه نرفت وتنهام نذاشررت طط یه حس 
 الب داشررتم یه  یز عجیب همون حس دروني اینبار با پیروزي مفت : ببین 

 مي کنه به دلخواه میكنه طططاین  ه  الب تره ططط  شم نمي مه به ا بار کاري ن
 

شم  سرپیچیش خو شتم که براي خودمم قابل درچ بود هم از  یه حس خاص دا
اومد هم نه هم لجبازیشررو دوسررت داشررتم هم نه ططط امه به امید مي مفتم نرو 
یا حتي  یل کمكم مي کرد و مال م با ک عد هم  هدید نبود ب به ت نمي رفت چزم 

ین از دسررتورم سرررپیچي کرد مجبور به بیشررتر کارارو خودش مي کرد اما راچ
تهدیدم کرد باهام لجبازي کرد اما بعد وقتي دید واقعا کمك مي خوام بي هیچ 
حرفي کمكم کرد ططط واقعا نمي دونم  را ولي اطمینان داشررتم به راچین میشرره 
مثل یه حامي نگاه کرد یكي که روي پاي خودشه وهمین استقاللش باعث شد 

پیدا کنم اما به روي خودم نیاوردم هیچ وقت فكر نمي  که بهش یه دید بهتري
 کردم از یه ادم که غرورمو له کرده وباهام لجبازي کرده خوشم بیاد ططط ؟؟!!
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سه ونیم بعد  ساعت  بدون هیچ حرفي بقیه ي کارارو به کمك راچین انجام دادم 
دلم از ظهر بود که زن  در به صرردا در اومد وراچین به سررمت در رفت ططط توي 

درد بدي پیچید سریع روي مبل نشستم نگاهم به ساعت خورد ،حتما به خاطر 
معده ام بود من همیشرره این موقع ناهار خورده بودم ططط بایاد ناهار اه از نهادم 
بلند شد من هیچ فكري براي نهار نكردم ططط با صداي راچین دستمو از روي دلم 

وم پاکتي که دوتا ظرف غذا بر داشررتم وبا اخم کو كي بهش خیره شرردم ،مظل
 توش بود رو باچ اورد ومفت :

 
 بیا غذا بخوریم ططط هم تو خسته اي هم من ططط دیگه کارزیادي نمونده ط-
 

ستن میوه ها  ش ست مي مفت فق   سفارش داده بود ؟؟؟ راچین را این کي غذا 
 و یدنشون با شیزیني ها مونده بود ططط

 
سریع ظرفارو  مع کرد منم رفتم اتاقم تا کمي  بعد از خوردن ناهار خود راچین 

اسررتراحت کنم درد دلم یه کم بیشررتر شررده بود فكرکنم  ون غذامو تند خورده 
بودم ایننوري شرررده بودم یه قرص مسرركن خوردم ورفتم حمام دیگه طاقت 

به  دکثیفي خودمو نداشرتم ط بعد از حمام سرري لباس پوشریدم سراعت پن  بو
شك میكنه  سته وداره خ ش شپزخونه رفتم که دیدم راچین تمام میوه هارو  سمت ا
بدون حرف شررروع کردم به  یدن میوه ها بعد هم شرریریني ها رو توي سرریني 
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مخصوص  یدم ططط دیگه کاري نمونده بود نفس راحتي کشیدم که رایین مفت 
: 

 
 من میرم دوش بگیرم ططط-
 

سمت اتاقش رفت ومنم لبخن د محوي زدم واقعا خیلي بهم کمك کرده بود وبه 
 بعد از راچین منم به اتاقم رفتم تا کم کم اماد بشم ططط

 
 
 

ساعت هفت و ده دقیقه بود که زن  خونه به صدا در اومد رژم رو پر رن  کردم 
ونگاهي به اطرافم انداختم دور تا دور اتاقم پر بود از عكس امید بدترین اتفاقي 

شب مي تونه  سمو با حرص که ام سر زده بیاد توي اتاقم نف بیوفته اینه که یكي 
تاقم ؟؟؟  نه یكي بره توي ا عا ممك تاق بیرون رفتم یعني واق بیرون دادم واز ا
شي بهش نگاه کردم  س ستاده بود پر نگاهم به راچین خورد که  لوي در منتظر ای

 که خودش مفت :
 
 مامانت بود ططط-
 

تكون دادم ،خوشررحالم که مامان زودتر اومده از یه طرف هم به کارام  سررري
سكن خورده بودم  نظارت مي کرد هم اینكه از بس به خاطر این دلدرد لعنتي م
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سالم  صداي  ساس مي کردم با  شدم با این حال بازم درد رو اح خیلي بي حال 
سریع  شتم راچین  ستمو از دلم بردا سریع د و با   لو رفتبابا از فكر در اومدم و

 بابا دست داد ومفت :
 
 سالم پدر  ون خیلي خوش اومدید ططط بفرمایید داخل ط-
 

شون داد منم  لو رفتم وبا بابا  ست دیگه اش داخل رو به بابا ن وکنار رفت وبا د
 روب*و*سي کردم ومفتم :

 
 خیلي خوش اومدید ططط-
 

به همراه راچی با مامان ومهتاب روب*و*سرري کردیم و به سررمت وبعد هم  ن 
پذیرایي هدایتشررون کردیم بابا با نگاه دقیقي سرررتاسررر خونه رو دنبال مي کرد 
شت بعد از  هار ماه این اولین بار بود که اومده بود خونه ي من !!!  البته حق دا
سي توي این  شتم ک ست ندا صال ناراحت نبودم  ون دو يوع ا البته از این مو

شه ! راچین سرچ بك شروع  زندمي زیبایي که دارم  ست و ش کنار بابا روي مبل ن
 کرد به خوش وبش کردن منم کنار مهتاب نشستم همون موقع مامان مفت :

 
 افتاب مادر ما زود اومدیم که امه کاري داري کمكت کنیما ططط-
 

http://www.roman4u.ir/


 431 من یآفتاب یشب ها

بسم الله نقش بازي کردن شروع شد با این حالم این یكي رو کم داشتم لبخند 
 گاهم مي کرد زدم ومفتم :ا باري اما پهني به راچین که داشت ن

 
سالمتي منه براي - ست ططط نه اینكه راچین خیلي به فكر  ممنونم مامان نیازي نی

همین کارمر مرفته بود اتفاقا تا پیش پاي شررما هم اینجا بیچاره خیلي زحمت 
 کشید ططط

 
بابا لبخند خوشررحالي به لب اورد مامان هم با محبت به راچین که  شررماش 

 یس شده بود نگاه کرد ومفت :اندازه ي توپ تن
 
شقاب  ابه  ا - شاید یه بار ب سرم این دختر من تو عمرش  ستت درد نكنه پ د

 کرده طططط خوشحالم که انقدر به فكرشي ططط
 

 راچین لبخند شینوني زد ومثال با عشق به من نگاه کرد ومفت :
 
خاطر - به  کاري مي کنم فق  وفق   یه من هر  خواهش مي کنم این حرفا  
 ودمه  ون امه افتاب خار به پاش بره انگار به پاي من رفته ططخ
 

صم مرفت ططط بابام که انگار  شتر حر شمك کو ولویي بهم زد که بی بعد هم  
 کلي از این حرف خوشش اومده بود مفت:
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 خوشبخت باشید ططط-
 

 راچین مودبانه به بابا نگاه کرد ومفت:
 
 ممنونم -
 

به هم مي خوردط مثال خواسررتم  من مایي راچین  حالم از این خودن گه  که دی
بسوزونمش بدتر خودم سوختم ط سریع از  ا بلند شدم که باعث شد توي دلم 
ستمو  سم بند اومد ولي نباید خودمو لو میدادم د شه نف سمتي از کمرم تیر بك وق

 مشت کردم وسریع مفتم :
 
طط ارم وسریع به سمت اشپز خونه رفتم طببخشید من برم وسایل پذیرایي رو بی-

وارد اشررپزخونه شرردم وپشررتمو به پذیرایي کردم نفسررمو به سررختي دادم بیرون 
دستمو روي دلم مذاشتم وسعي کردم بي اعتنا به دلدردم  اي بریزم ططط همون 

 موقع مهتاب وارد اشپزخونه شد ودر حالي که ریز ریز مي خندید مفت :
 
 ؟داشتي الكي مي مفتي ؟-
 

 نگاه عاقل اندر سفیه اي بهش انداختم ومفتم :
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ست منو با - سره ي دیونه مي خوا شق این حرفو میزدم ططط پ شتم با ع پس نه ، دا
 این همه کار تنها بزاره ططط

 
 دیگه بقیشو نگفتم که  ه بالیي سرم اورد ططط مهتاب ریز خندید ومفت :

 
 ؟؟؟ معلوم بود ططط راستي افتاب کاري نداري من بكنم-
 

 لبخندي به  هره ي مهربونش زدم ومفتم :
 
 را تو انقدر خوبي اخه ؟؟؟  را اتفاقا کلي کار دارم پیش دستي هارو  لوي -

 مامان وبابا بذار تا من  اي بیارم ططط
 

 مهتاب خندید ومفت :
 
 این اچن خرکنك بود ، نه ؟؟؟-
 

 خندیدم ومفتم :
 
 افرین عزیزم ططط از کجا فهمیدي ؟-
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مهتاب با خنده به سررمت پذیرایي رفت منم  اي ریختم اما تا خواسررتم ببرم 
زن  در به صرردا در اومد طططمنم تصررمیم مرفتم دیگه کلي  اي بریزم با راچین 
سرش همراه با مامان وباباي  شواز مهمونا رفتیم رعنا وهم مثل دفعه ي قبل به پی

ت صررورتش افتادم واقعا راچین بودن با دیدن رعنا یاد حرف راچین در مورد پوسرر
شروع  شدن و سي داخل  سالم واحوال پر سي و شده بود بعد از روب*و* برنز 
کردن با مامان وبابا و مهتاب سررالم وعلیك کردن ططط وقتي که نشررسررتن مهتابو 
به پذرایي رفتم راچین با دیدن  صرردا کردم تا کارارو بكنه خودمم  اي ریختم و

 من با شیننت خندید ومفت :
 
 را تو زحمت کشیدي ؟؟؟ بده من تعارف مي کنم طططعزیزم  -
 

 انقدر حرصم مرفته بود که حد نداشت اما براي اینكه کم نیارم مفتم :
 
ممنونم عزیزم چزم نیسررت از صرربب تا حاچ تو همه ي کارارو انجام دادي ططط -

  اي دادن من که  یزي نیست ططط
 

 راچین سریع به سمتم اومد ومفت :
 
 خانمم وظیفمه این حرفا  یه-
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شقوچنه بازي هاي الكي به  شت از این ع سیني رو از من مرفت حالم دا وبعد 
شت  ون  يایع ، اما انگار نظر بقیه با من فرق دا هم مي خورد اخه ادم انقدر 
همه با تحسررین به ما نگاه مي کردن منم لبخند پتو پهني به همه زدم وکنار رعنا 

باربد وصحبت کردن با رعنا شدم ساعت نه نشستم وبا مهتاب سر مرم بازي با 
بود که یاد شررام افتادم، از  ا بلند شرردم وبه سررمت اشررپز خونه رفتم دل دردم 
صال حال  شد ا شه هي کم وزیاد مي  شده بود اما نه اینكه کامال خوب ب کمتر 
خودمو درچ نمي کردم تلفن توي اشپزخونه رو برداشتم وشماره ي رستوران رو 

شون خو ستوران هم مفت همین مرفتم واز صاحب ر ستند که  ستم غذارو بفر ا
اچن مي فرسته من هم شروع کردم به اماده کردن وسایل باز دلدردم شدید شده 
سختي خودم محكم نگهداشته  شده بود به  سرد خیس  بود وتمام بدنم از عرق 
شد  ياع من بدتر  شپزخونه او بودم که نیوفتم وقتي مهتاب ورعنا اومدن توي ا

شم  ون مج بور بودم هم به حرفاي رعنا با دقت موش کنم هم اینكه مواظب با
ستن بود وتوي دلم بد  شك شه کمرم در حال  صورتم درد معلوم نبا یه وقت از 
ستم  ست ولي نمي دون شده بود از معده ام نی شید دیگه منمئن   ور تیر مي ک

 این درد براي  یه ططط می ، می  بودم ططط
 
 
 

تم خوب نقش بازي کنم ، رعنا با نگراني در حالي که هرکاري کردم باز نتونسرر
 تزچینات روي ساچد رو مي کرد مفت:
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 افتاب  ان حالت خوب نیست ؟؟؟-
 

 هول شدم ومفتم :
 
  را ، را حالم خوبه ططط  ه طور ؟-
 

 نگاه دقیقي بهم انداخت ومفت :
 
 اخه رنگت خیلي پریده ططط-
 

 مهتابم تند مفت :
 
 اینكه ارایش داري بازم رن  پریدمیت وايحه طراست مي مه با -
 

خنده ي الكي کردم که باعث شد توي دلم تیر بكشه بدون اینكه صورتمو  مع 
 کنم به دروغ مفتم :

 
 اخه یه کم استرس دارم ططط من تا حاچ خودم به تنهایي مهموني نگرفتم ط-
 

 مهتاب با خونسردي مفت :
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فسنجون بار مذاشته مي ترسه خوب نشه  نان میگه استرس دارم انگار اچن -

ططط خواهر من دوتا سرراچد و  ند تا دسررره دیگه ، که تازه اچن ما داریم تزچینش 
 مي کنیم طط این کجا استرس داره ؟

 
رعنا زد زیر خنده منم با حرص به مهتاب  پ  پ نگاه کردم انگار فهمید  ه 

 مندي زده که دوباره تند مفت :
 
شوهرمو همش البته خوب براي د- شوهر کنم فامیل  فعه ي اول خوبه من امه 

 رستوران دعوت میكنم ططط
 

 بعد هم سریع از اشپزخونه زد بیرون رعنا با خنده سري تكون داد ومفت :
 
 تو با این خواهر نیازي به خواهر شوهر نداري !-
 

شده بودم وغرورم  شدت مرفت با این که خیلي ناراحت  بعد دوباره خنده اش 
دار شررده بود اما از خنده ي رعنا منم خنده ام مرفت که باعث بیشررتر   ریحه

شرردن دلدردم شررد ، واقعا نمي دونم مهتاب به  ي فكر کرد این حرفو زد ططط 
یعني خواهر به این خنگي نوبره ططط البته فكر کنم به خاطر مشررتن زیاد با کامیه 

 ططط
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م از شرردت دلدرد نمي غذارو که اوردن با کمك مهتاب ورعنا توي ظرفا  یدی
سته بودم ططط هیچ وقت توي  ش صندلي ن ستم براي همین روي  ستم رو پا بای تون
این  ند سررال که عمر کرده بودم فكر نمي کردم تا این حد طاقت درد کشرریدن 
رو داشررته باشررم ،البته بیشررتر این طاقتم هم براي حفظ غرورم بود که یه وقت 

با ا یارم  خانواده ي راچین کم ن خانواده ي حرف مفت  لوي  که معلوم بود  ین 
شرایني نباید کم میاوردم ططط راچین  ستن اما من افتاب بودم ، وتوي هیچ  زني نی
براي  یدن میز اومد کمكمون ، داشررتم بشررقابارو از روي اپن برمي داشررتم تا 
با  هره اي درهم  فت و که راچین  لومو مر هار خوري بزارم  نا ببرم روي میز 

 مفت :
 
 حالت خوب نیست ؟افتاب -
 

 اخم کو كي کردم ومفتم :
 
 تو  ي فكر مي کني ؟؟؟-
 

 بشقابارو از دستم مرفت ومفت :
 
 باور کن نمي دونستم این  وري میشه طططط-
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با  دلم به اطراف کردم  یاوردم ونگاهي  به روي خودم ن به حالش سرروخت اما 
 دیدن بابام که روي ما زوم کرده بود لبخند مالیمي زدم و مفتم :

 
 بهتره فعال بري  ون بابام داره به ما نگاه مي کنه ط-
 

راچین به ا بار سررري تكون داد واز من دور شرررد ططط میز شرررام رو که  یدیم 
 به همه مفتم : لبخندي زدم و رو

 
 بفرمایید طط-
 

بعد از من هم راچین شروع کرد به تعارف کردن همه دور تا دور میز نشستن وبا 
کلي تشركر شرروع به خوردن کردن حالم هر لحظه بد تر مي شرد اما  اره اي 
 ز نقش باز کردن نداشررتم تكه اي ژیگو توي بشررقابم مذاشررتم وکم کم توي 

شرول خو شتم همه م شم نزدیك کرد دهنم مي شا شو به مو سر ردن بودن راچین 
 واروم مفت :

 
  را نمي خوري ؟؟؟-
 

مه ؟؟  گاه کردم یعني خوردن ونخوردن من براش مه به  هره ي نگرانش ن
نارحت  مهط نمي دونم  را  نه داره براي حفظ ابروي خودش مي  که  مه  معلو
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ثل خودش شرردم ططط شرراید به غرورم برخورد که راچین بهم تو ه ي نداره ططط م
 اروم مفتم :

 
 حالم خوب نیست همینم دارم به ا بار مي خورم ططط-
 

با صداي مادر  ون نگاهم رو از راچین مرفتم مادر ون با شوخي ونگاه مهربون 
 مفت :

 
 هي خانم خانما کم براي پسر یكي یه دونه ي من ناز کن ط-
 

 بعد رو کرد به مامان من ومفت :
 
خواب ببینم که پسررر من ناز دختري رو مي کشرره اما فكر مي کردم باید توي -

 افتاب  ون رویا ي منو به واقعیت تبدیل کردط
 

لبخندي به صرورت مادر  ون زدم ،  ه دل خوشري داشرت این ططط با صرداي 
 ارومي که سعي داشتم لرزشش رو که به خاطر درد بود پنهان کنم مفتم :

 
 شما لنف دارید مادر  ون ططط-
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 شت صندلیش تكیه زد وروبه من مفت :پدر  ون به پ
 
 دستت درد نكنه دخترم خیلي خوشمزه بود ط-
 
 خواهش میكنم من که کاري نكردم ط-
 

 پدر ون باز با محبت مفت :
 
قت برات - یه و که  کاري نكردي ؟؟؟ من امروز همش نگران این بودم   را 

ست ودمشكلي پیش نیاد ططط توهم مثل رعناي من توي خونه مل سرسبد بودي 
 به سیاهو سفید نمي زدي ططط

 
 این دفعه راچین درحالي که با محبت به من نگاه مي کرد مفت :

 
بابا  ون افتاب من توي این خونه هم، مل سرسبده ططط امه نباشه که توي این -

 خونه زندمي نیست ط
 

دلم یه لحظه با این حرفش یه  وري شررد و واب نگاهشررو با لبخند دادم اما 
بعد به خودم اومدم وسیخ نشستم ططط این حرکت من یعني  ي ؟؟؟  ند ثانیه 

 با صداي رعنا به خودم اومدم که داشت به مهراب مي مفت :
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 یاد بگیر،ببین  ي مي مه ط-
 

 مهراب با خنده مفت :
 
مل - هت میگم  گذره اون موقع ب ماه ب غه ،بزار شررش  خانم این راچین هنوز دا

 سرسبدو زندمیو این حرفا  یه ططط
 

 راچین با تشر رو به مهراب مفت :
 
 اقا دوماد حواستو  مع کن یه وقت دیدي سالم از این خونه بیرون نرفتیا ططط-
 

 مهراب با مسخره بازي پشت رعنا پنهان شد ومفت:
 
 
 
 مل سرسبد من ببین خان داداش  ي مي مه ططط-
 

 رعنا با حرص به بازوي مهراب مشت زد ومفت :
 
 ؟حاچ شدم مل سرسبد؟؟-
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شرطمون تمام ظرفارو  شوخي وخنده ظرفارو  مع کردیم وراچین طبق  با کلي 
با کمك مهراب که  ریمه شده بود شست منم باز یه مسكن دیگه خوردم  ون 
دیگه کم کم داشررتم بي طاقت مي شرردم شرراید اغراق نباشرره امه بگم توي یه 

ه فكري یه ی ساعت بیست بار رفتم دست شویي!!! بعد از شام رفتم تا قهوه بیرم
شم اما بعد  ستم بي خیالش ب دفع به مرزم خنور کرد اول به خاطر دلدردم خوا
با یاد صرربب دیدم نمي تونم از انتقامم بگذرم توي فنجون ها قهوه ریختم وهمه 
رو منظم توي سیني  یدم با فكر تعارف این قهوه ها مو به تنم سیخ شد اما  ه 

سر ا سبزیا ود ز مخم بیرون نمي رفت قهوه ي مورد نظر کنم که فكر انتقام اون 
رو موشه ي سیني ودور از دسترس مذاشتم وبراي حفظ ظاهر لبخند ژکوندي 

 زدم واز اشپزخونه بیرون اومدم راچین با دیدن سیني سریع بلند شد ومفت :
 
 بده به من ، من تعارف مي کنم-
 

 وبعد اروم مفت :
 
 تو حالت خوب نیست بهتره بشیني ططط-
 

سوزه ططط لبخندمو  بد نس نگاهش کردم ،کور خوندي عمرا امه دلم به حالت ب
 کمي پهن تر کردم ومفتم :
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نه عزیزم تو ظرفا رو شررسررتي خسررته اي من خودم تعارف مي کنم وبعد بي -
تو ه از کنارش مذشررتم وبا بدبختي شررروع به تعارف کردن قهوها کردم فق  

اشرره به اخرین قهوه که رسررید خدا خدا مي کردم میل به خوردن قهوه داشررته ب
نفس راحتي کشیدم وبه سمت راچین رفتم وسیني رو  لوش مرفتم راچین لبخند 

 مهربوني بهم زد وقهوه رو بر داشت ومفت :
 
 ممنونم عزیزم ططط زحمت کشیدي ط-
 

دلم  شررني به پا کردن بیا و ببین، بخور اقا راچین، حاچ منو اشیت مي کني  توي
که  حالي  به روي راچین بود نشررسررتم ودر  با رو  که تقری بل تكي  ؟؟؟ روي م
شون  شروع کردن به خوردن قهوه ها دلموازدرد مرفته بودم به راچین زل زدم همه 

وش میداد به لبش راچین هم فنجونو برداشررت ودر حالي که به حرفاي مهراب م
نزدیك کرد شررمارش معكوس من رو به اخر بود که باچخره طططط فنجون رو به 
سختي  لوي خودمو  شدید هم همانا به  سلفه هاي  لبش نزدیك کردن همانا و

 مرفتم که نخندم صورتش مثل لبو شده بود مادر  ون با نگراني مفت :
 
 مادر ي شد ؟؟؟-
 

 میزد مفت :راچین در حالي که به زور لبخند 
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  یزي نیست پرید توي ملوم ط-
 

 با بد نسي مفتم :
 
 راچین  ان کمي از قهوه ات بخور خوب مي شي ططط-
 

 مامان بیچاره اي منم از همه  ا بي خبر تایید کرد :
 
 اره راچین  ان ططط یه کم دیگه بخور ط-
 

 راچین در حالي که با حرص وعصبانیت به من زل زده بود مفت :
 
 مادر  ون ولي خودم همین  وري خوب میشم ططط ممنونم-
 

 قهقه ام رو کنترل کردم وبا زمزمه رو به راچین مفتم :
 
 خوردي عزیزم ططط تند که نبود ؟؟؟-
 

شد  شت بلند مي  شماش اتیش میزد بیرون وکامال معلوم بود که امه  ا دا از  
  لوي همه خفه ام مي کرد ططط
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ها بعد از دو، سرره سرراعت تصررمیم به رفتن مرفتن که واقعا با این کار  خوانواده
شتم همه ي توانم  ستن هم ندا ش منو خوشحال کردن  ون دیگه از درد قدرت ن
رو براي لحظه هاي اخر  مع کردم وبلند شدم تا بدرقه شون کنم کنار در راچین 

 اروم زیر موشم مفت :
 
رن میرن حاچ من مي مونم وتو ططط هواي افتاب  ان مي بیني ططط خانواده ها دا-

 خودتو داشته باش ط
 

انقدر حالم بد بود که قدرت  واب دادن هم نداشررتم از شررانس خوبم همون 
 موقع بابا صدام کرد ومنو به موشه اي برد ومفت :

 
دخترم از صورتتون پیداست که  قدر همو دوست دارید ططط من اچن واقعا از -

شت شه که دچیل منو هم براي شرایني که برات مذا يیم وفكر مي کنم وقت م را
 این کار بدوني ططط فردا حتما بهم زن  بزن باید باهات حرف بزنم ط

 
از دلدرد وکمردرد انقدر بیتاب وکم حوصررله شررده بودم که معني هیچ کدوم از 
حرفاي بابا رو نفهمیدم وفق  سررر تكون مي دادم باباهم انگار فهمید یه دردي 

 ادامه نداد وفق  مفت : دارم  ون
 
 یادت باشه من منتظرم ط-
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بعد هم به سررمت بقیه رفت باچخره بعد از نیم سرراعت همه رفتن طمنم بدون 
با همون لباس پریدم روي تختم ، انگار با خوابیدن  هیچ مكثي به اتاقم رفتم و

 هدردم بیشتر شد پاهامو توي دلم فشار مي دادم تا شاید این درد لعنتي کمتر بش
نداده بود اماباعث خواب  با این که زیاد دردمو تسرركین  این  ندتا مسرركن 
سحر با درد بدي  ستم بخوابم طططنزدیكاي  شده بود با کلي بدبختي تون الودمیم 
از خواب پریدم دردم انقدر شرردید بود که حتي نمي تونسررتم تكون بخورم از 

صداي خودمو  شمام همین طور اشك  اري بود حتي توان فریاد هم نداشتم 
خودم هم نمي شررنیدم احسرراس مي کردم لحظات اخر عمرمه ططط هیچ وقت 
این  وري معده درد نگرفته بودم بدنم پر بود از عرق سرررد هم مر مي مرفتم 
هم لرز داشتم موهام به صورتم  سبیده بود ودردم به ستون فقراتمم رسیده بود 

ودمو به راچین مي رسوندم دیگه طاقت این همه درد رو نداشتم باید یه  وري خ
با هزار  قام بگیره ططط  که نخواد ازم انت به فكر این بودم  حالمم  بدي  توي اوو 
بدبختي دسررتمو به اباژور رسرروندم وبا اخرین توانم به زمین پرتش کردم که با 
صداي بلندي روي پارکت ها افتاد وشدت اشك منم بیشتر شد هم براي دردم 

اچین مهم نباشررم واون نیاد سررراغم توي همین فكرا هم براي اینكه نكنه براي ر
 بودم که در اتاقم به شدت باز شد وصداي نگران راچین توي اتاق پیچید :

 
 افتاب ططط-
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فق  تونسررتم ناله کنم راچین سررریع  راغو روشررن کرد وبدون تو ه به اتاقم به 
شونیم  شو روي پی ست سریع د صورتش پرید و سمتم دوید با دیدن من رن  از 

 مذاشت وعصبانیت داد زد :
 
 تو  را انقدر داغي ؟؟؟ افتاب ؟؟؟-
 

 با صداي يعیفي همراه با برر ومریه مفتم :
 
 کمك ، دارم ططط دا طط رم ططط مي ططط میرم ططط-
 

 راچین با عصبانیت داد زد :
 
 خفه شو ططط انقدر  رند نگو ططط کجات درد مي کنه ؟؟ ها ؟؟؟-
 

سم دیگه از درد باچ  معلوم ست نف شم خوب نی سیده وحال خود بود خیلي تر
 نمیومد با ز ه و بریده بریده مفتم :

 
 د طط دل طط دل ططط-
 

 ودیگه  یزي نفهمیدم
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با درد بدي توي شرركمم  شررمامو از هم باز کردم ،نور شرردیدي توي  شررمم 

سفید ستم واروم اروم بازش کردم اطرافم همه  سریع ب شمامو  ي بود بو افتاد  
الكل توي بینیم پیچید دسررتمو بلند کردم تا بینیمو بگیرم اما سرروزش بدي رو 
روي دستم حس کردم واروم ناله اي کردم که صداي اشنایي رو از کنارم شنیدم 

: 
 
 به هوش اومدي ؟؟؟-
 

به سررمت صرردا نگاه کردم راچین بود که با موهایي اشررفته، شررماي سرررخ وبا 
 ود با بي حالي مفتم:نگراني به من خیره شده ب

 
 من کجام ططط-
 

 وحرف زدنم همانا ودرد شدیدي که توي دلم پیچید هم همانا با ناله مفتم :
 
 من  مه ؟؟؟  را انقدر حالم بده ؟؟؟-
 

 به دستم اشاره کردم ومفتم :
 
 سرم براي  ي به دستمه ططط-
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به زور خودمو کنترل کردم که مریه نكنم ططط ما  ب خیلي ترسرریده بودم ا ا راچین 

 مهربوني به  شماي من خیره شد ومفت :
 
اروم باش ،  یزي نشررده فق  یه سررئوال تو دیروز  ه  وري اون همه دردو -

 تحمل کردي ؟؟؟
 

 اروم مفتم :
 
 من همیشه معده درد مي میرم-
 

 راچین خنده ي کوتاهي کرد ومفت :
 
 هر  قدر هم که معده ات درد بگیره باز به این شدت نیست ططط-
 

 با ترس بهش خیره شدم که اروم وبا لبخند مفت :
 
  یز خاصي نبود فق  اپاندیست رودر اوردن ط-
 

 دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم با برر مفتم :
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 من ططط عمل ططط کردم بعد تو مي مي  یز خاصي نیست ؟-
 

 راچین روي صندلي کنارم لم داد وبا بد نسي بهم نگاه کرد ومفت :
 
مم  یز خاصرري نیسررت  ون حد اقل پنجاه درصررد مردم این  براي این مي-

 عملو مي کننط ترس که نداره خانم کو ولو
 

 بعدهم خنده ي خبیثانه اي کرد ومفت :
 
 اینم عاقبت کارت از بس منو اشیت کردي خدا این بال رو سرت اورد ططط-
 

 وحشت کرده بودم وبي تو ه به حرفاي راچین مفتم :
 
 مامانم ؟؟؟-
 

 نگاهي به ساعت انداخت ومفت :راچین 
 
بابات گ*ن*ا*ه دارن - تازه هشرررت صرربحه ططط فكر کردم مامان و سررراعت 

 بیدارشون کنم اچن میرم بهشون زن  میزنم ططط
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 واز روي صندلي بلند شد در حالي که با دست موهاشو صاف مي کرد مفت :
 
 دیشب از بس هول شده بودم یادم رفت موبایلم رو بردارم ططط-
 

شو  شرتش افتادط کي فكر شلوار مرم کن وتی سمت در رفت تازه نگاهم به  وبه 
 مي کرد یه روز راچین با این قیافه از خونه بره بیرون ؟؟؟ با فكري یه دفع مفتم :

 
 نهططط-
 

 راچین متعجب بهم نگاه کرد ومفت :
 
  ي نه ؟؟-
 

 اب دهنمو قورت دادم ومفتم :
 
ه بفهمه کلي نگران میشررره ططط بعد هم ططط به مامان اینا زن  نزن ،مامان ام-

شون کردیم خونمون اون  شته بعد از  هار ماه دعوت خودت خوب میدوني که ز
 وقت فرداش پامون به بیمارستان باز شده ططط

 
 راچین به سمتم اومد وبا ابروهاي باچ رفته مفت :
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 یعني نمي خواي کسي بفهمه ؟-
 

حالي که خودمو باچ تر مي کشیدم مفتم سرمو به نشونه ي تایید تكون دادم ودر
: 

 
 من تشنمه ط-
 

 راچین سري تكون داد ومفت:
 
صداش کنم ططط وقتي - باید برم به دکترت بگم بیاد مفت وقتي به هوش اومدي 

 اومد ازش مي پرسم که مي توني اب بخوري یا نه !؟
 

تاق بر  راچین به ا با خانم دکتر مسررني  تاق بیرون رفت وبعد از  ند دقیقه  از ا
 مشت دکتر با دیدن من لبخندي به لب اوردومفت:

 
  ه طوري زوو مرد خوشبخت ؟-
 

به لب منو نگاه مي کرد نگاه کردم واروم از دکتر  به راچین که لبخند  با تعجب 
 تشكر کدم ، دکتر درحالي که ماینه ام مي کرد مفت :
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سال هنوز موفق به - سي  شوهرت که من بعد از  دخترتو  ي کار کردي با این 
 انجامش نشدم ؟؟؟

 
 متعجب مفتم :

 
 ببخشید متو ه نمي شم؟؟؟-
 

 دکتر با لبخند  شمكي بهم زد وبه راچین اشاره کرد ومفت :
 
 شوهرت دیشب توي بیمارستان نعره میزد ططط-
 

 راچین دستپا ه وبا اعتراض مفت :
 
 م دکتر !خان-
 

 اما دکتر بهش محل نزاشت وبا خنده ادامه داد :
 
ستان بیرونش کنه از بس داد وبي داد کرد ططط تو - ست بیمار نزدیك بود که حرا

رو برل مرفته بود وسرررتاسررر بیمارسررتان مي دوید وزنم زنم مي کرد ططط دیگه 
ما تاخرش به زور تورو از برلش  دا کردیم من یكي که به شخصه فكر کردم ح
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خدایي نكرده مردي که این  وري مي کنه نگو فق  خانم خانما بیهوش شررده 
 طططط

 
 شماي من اندازه ي توپ تنیس شده بود وبه راچین که شكل لبو شده بود خیره 
بازي  با فق  نقش  با نه  کارارو کرده ؟؟؟  عا براي من این  شرررده بودم یعني واق

ه ؟؟؟ می  بودم نمیدونم  را کرده! اخه کي اینجا بوده که براش نقش بازي کن
انقدر دلم مي خواست نگرانم باشه واقعا خودمم نمي دونستم  مه ! با صداي 

 دکتر به سمتش بر مشتم در حالي که اخم تصنعي کرده بود مفت :
 
سودي میكنن ططط دختر تو که - همه ي پرستارا به این زن اپاندیس عمل کرده ح

خواد  را این همه دردو تحمل کردي میدوني شرروهرت انقدر خاطرت رو مي 
 ودم نزدي ؟؟؟ تازه براي من مسكنم خورده ططط

 
 براي این که پیش راچین وبازیگریش کم نیارم اروم ومثال باخجالت مفتم :

 
اخه نمي خواستم نگرانش کنم ططط بعد هم من خودم معده درد دارم اون موقع -

 هم فكر مي کردم درد از معدمه ط
 

 کرد ومفت :دکتر خنده اي 
 
 پس  فتتون از دست رفتید؟؟؟-
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 وبعد رو کرد به راچین ومفت :

 
 پسرم خانومتون بهتر تا عصر اینجا بمونن بعد مرخصش مي کنیم ط-
 

راچین سررري تكون داد ودکتر رو تا دم در اتاق بدرقه کرد بعد از رفتن دکتر با بي 
 حالي خودشو روي صندلي ولو کرد ومفت :

 
 خانم تا عصر اینجا افتادیم طططبفرما افتاب -
 

 از طرز حرف زدنش خندم مرفت در حالي که مي خندیدم با ناراحتي مفتم :
 
 من اینجا افتادم تو مي توني بري طططط-
 

 اخم تصنعي کرد ومفت :
 
 نشد دیگه من رفیق نیمه راه نیستم باهم اومدیم باهمم میریم طططط-
 

صررد بود اما براي من خیلي ارزش این حرفش شرراید با یه لحن سرراده وبدون ق
 داشت !!! لبخند عمیقي به  هره ي خسته اش زدم ومفتم :

http://www.roman4u.ir/


 457 من یآفتاب یشب ها

 
صورتت - ستم ،از  شمر نی ستي ططط ولي خوب منم که  قبول تو رفیق نیمه راه نی

 خستگي مي باره بهتره بري خونه استراحت کني بعد عصر بیاي دنبالم ططط
 

 کمي روي صندلي پایین کشید و شماشو روي هم مذاشت ومفت : خودشو
 
 من اینجوري راحتم ط-
 

 از غدیش لجم مرفت وبا حرص مفتم :
 
 ولي من ناراحتم ططط-
 

نذاشررت حرفمو ادامه بدم  شررماشررو باز مرد وبا لحن  دي که توش هیچ 
 شوخي نبود نگاهم کرد ومفت :

 
 دارم میگم اینجوري راحت ترم ططط-
 

صداي ارومي وبعد  صبانیت والبته  شت وبا حرص وع شو روي هم مذا شما  
 که به زحمت شنیدم مفت :

 
 شما زنا هیچ وقت نمي فهمید-
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 بهش رو دادم پرو شد با عصبانیت مفتم :

 
 خودت نفهمي ططط-
 

تاراحت تر  پایینتر کشرریدم  به من تكوني خورد منم خودمو  بدون تو ه  راچین 
تشررنمه ،بي ادب بهم یه لیوان ابم نداد ططط انقدر  بخوابم تازه یادم افتاد  قدر

 مررور بودم که براي بار دوم ازش در خواستي نكنم !!!
 

شنگش رفت برام از بیرون دل و گر خرید و منو  ساي ق ظهر راچین با همون لبا
صبحمو فراموش کنم امروز به این نتیجه  شد ناراحتي  کلي خندوند که با عث 

اي عشررقوچنه بودن هم میشرره خوش بود خندید رسرریدم که توي زندمي به  
منمئنا امه امید بود هیچ  یز اینجوري پیش نمي رفت از همون شررب که مي 
صه  فهمید حالم بده منو مي برد بیمارستان بعد هم کلي لوسم مي کرد وبرام غ
مي خورد نمي دونم  را امید هیچ وقت منو ناراحت نمي کرد ؟؟؟ اصال راچین 

مخالف هم بودن ومن وس  این قنب منفي ومثبت میر افتاده وامید دوتا قنب 
به یا نه ؟؟ که بعد منمئنا مي مم نه خوب  بودم ططط ماهي فكر مي کنم این خو
نیست من هیچ وقت از کشمكش خوشم نمیومده ططط واینكه من دعوا وشیریني 
اشررتي بعدشررو به زندمي که همش اروم وبدون هیجانه تر یب میدم طططط حتما 

صر خانم دکتر باز به دیدنم بای صحبت کنم !! ع يوع  د با امید درباره ي این مو
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اومد وبر مه ي ترخیصرمو امهرا کرد وراچینم دنبال کاراي ترخیصرم رفت اروم 
اروم شررروع به اماده شرردن کردم هنوزم دلم درد مي کرد ولي خوب این خیلي 

به در خورد اخ که  قه اي  با ت تا درد دیشرربم  مل تر بود بل تح مه ي قا رین دک
مانتویي که راچین نصف شب برام برداشته بود رو بستم وبه در خیره شدم راچین 

 با لبخند وارد شد وبر مه ي ترخیصو کمي تكونش داد ومفت :
 
 يعیفه بزن بریم خونه که دلم بد  ور هواشو کرده ططط-
 

 اروم خندیدم وخواستم بلند شم که راچین یه دفع مفت :
 
 نههههه ططط-
 
سریع از اتاق بیرون رفت ودر حالي که مي خندید با  با تعجب بهش نگاه کردم 

 صندلي  رخداروارد شد با حرص مفتم:
 
 اپاندیس عمل کردم پام که  یزیش نیست ططط-
 

 بابد نسي ابرویي باچ انداخت ومفت :
 
برات خوب نیسرررت زیاد راه بري ،دوراه داري ططط اولي اینكه با این صررندلي -

 ومي همبیاي ططط د
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  شمكي بهم زد ومفت :

 
 من برلت کنم ط-
 

 وسریع زد زیر خنده با اخم مفتم :
 
 رو اب بخندي طططط-
 

 با حالت نمایشي لبشوماز مرفت ومفت :
 
 خدا نكنه زن ، خجالت بكش ططط-
 

با تاسف براش سري تكون دادم واروم روي صندلي  رخدار نشستم راچین هم 
ش شت هولم داد وتا  لوي ما ستم از پ ش شین ن ین بردم ط با کمك راچین توي ما

شدوراه  شین  سوار ما صندلي رو تحویل داد و بعد  سرعت رفت و راچین هم با 
 افتاد وبا خنده مفت:
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دقت کردي منو تو  قدر خوشررتیپیم نگاهي به مانتوي طوسرري وشررال قرمز -
ستان انداختم وزدم زیر  ستیكي بیمار شكیم ودمپایي پال شلوار تو خونه اي م و

 نده ودستمو به دلم مرفتم تا کمتر درد بگیره ومفتم :خ
 
  اي کامي خالیه امه اینجا بود حتما برامون دست مي مرفت ططط-
 

 راچینم در حالي که مي خندید تایید کرد ومفت :
 
 واقعا اچن  ون میده منو تو با این تیپامون بریم خزپارتي طططط اونم با کامي-
 

از کلي مسخره بازي به خونه رسیدیم و به پارکین  رفتیم واز اونجا با کمك  بعد
راچین به طبقه ي خودمون رفتیم ،تازه یاد دیشررب افتادم که بابا موقع بر مشررت 
بهم یاد اوري کرد که براي مويوعي حتما باهاش تماس بگیرم وبرم پیشش اما 

د یه  وري بابا ومامان رو من با این ويررعم که نمي تونم برم پیش بابا ططط بای
 دور سر بگردونم ططط

 
راچین منو تا اتاق برد وکمكم کرد تا بشررینم ومانتو وشررالمو در بیارم ،من واقعا 
امروز مدیون راچین بودم که منو توي اون شرررای  تنها نذاشررت منمئنم که مي 
ستش بود با  شالم د شه ططط راچین در حالي که مانتو و ست خوبي ب تونه برام دو

 لبخند مفت :
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 خوب من اینارو کجا بذارم ؟؟؟-
 

وبعد یه دفع به سمت کمد بر مشت که سر اش میخكوب شد وسیخ ایستاد 
 با تعجب صداش کردم :

 
 راچین ؟؟؟ ططط را چین ؟!با توام کجایي ؟؟-
 
 
 

راچین یه دفعه با صررورت برزخي و شررماي عصررباني به سررمتم بر مشررت وبا 
کرد با میجي به دیوار اتاق نگاه کردم و تازه فهمیدم  دست اشاره اي به دیوار اتاق

  ي شده !!!
 
 
 

نمي دونم  را ولي کمي ترسیدم وحس عذاب و دان سرتاسر و ودمو مرفت 
 اب دهنمو قورت دادم وبا لحن مالیمي مفتم :

 
 راچین !!! من طططط-
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 با صداي فریاد مونه وپر از خشم راچین از  ا پریدم :
 
 خواي تمومش کني ؟؟؟افتاب ططط نمي -
 

 واشاره اي به عكسا کرد ومفت :
 
این مسررخره بازي ها  یه ؟؟؟ ها ؟؟؟ نمي مي یكي بیاد توي این اتاق من -

 ه خاکي تو سرررم باید بریزم ؟؟؟ افتاب شرراید تو ابروت ، غرورت ،مامان و 
بابات یا من برات مهم نباشرره ولي من همه ي اینا برام مهمه نمي خوام ان  بي 

رتي بخورم ططط نمي خوام پس فردا بابام تو صورتم نگاه نكنه و اسمي ازم نبره غی
ططط افتاب فق  یه بار محر ريرراي خدا فق  یه بار به غیر از خودت واین بچه 
بازي ها به بقیه هم فكر کن ططط من با این یارو )اشررراره به عكس امید ( کاري 

ا برلت بگیر بخواب تا ندارم هر  ا که دلت مي خواد عكسررشررو بزار حتي شررب
شم کسي نزار ططط  ست ططط ولي  لوي   شه براي من مهم نی عقده هات خالي ب
نزار فكر کنن راچین کامروا دختر عموشو به یكي از همون  نس دخترا فروخت؛ 
بزار حداقل این  ند وقت که باهمیم با ابروي هم دیگه بازي نكرده باشررم ططط 

 ططط هم به نفع من هم تو طططبزار این بازي به خوبي تموم بشه 
 

شو  شما سته   شده بودم راچین خ شده وپر برر بهش خیره  شماي مرد  با  
روي هم مذاشت دستي توي موهاي اشفته اش کشید وبا صداي اروم وخسته 

 اي ادامه داد :
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 افتاب منو تو قرار بود توي این بازي یار هم باشیم نه رغیب هم ططط-
 

 باز کرد وناراحت توي  شماي برر دار من خیره شد ومفت :  شماشو
 
قرار بود پشررت هم باشرریم نه روبه روي هم ططط ولي هر  ي مي مذره انگار -

بازي ما داره از هم  دا میشرره ططط منو تو به  اي اینكه رفیق هم باشرریم شرردیم 
كه خودمون بخوایم ططط م بدون این به روي همیم  گه رو  یب هم ط اچن دی ي رغ

دوني افتاب می  شدم ، هیچ  یز  ز برنامه نیست ططط همه  ي شده بچه بازي 
شتباه افتادم  ططط من هیچ وقت از بازي کردن خوشم نمیومده ططط ولي اچن با یه ا

 توي اوو بازي ططط
 

وبعد به سمت در رفت اما کنار در ایستاد ومانتو وشالم که توي دستش مچاله 
ت کرد و با سرررعت از اتاقم خارو شررد برر و شررده بود رو موشرره ي اتاق پر

فریاد همه ي و ودمو مرفته بود انگاري خنده به من نیومده ! اشرركام دونه دونه 
شد  را بهش  یزي نگفتم ؟؟؟  را  لوش کم اوردم ؟؟؟ یعني اون  سرازیر 
درسررت مي مه ؟؟؟  ي رو ؟؟ خودمم نمي دونم فق  میدونم درسررت میگه 

شتباه کردم ، قبول دا سته که اون منو ا رم، نباید عكس امید رو به دیوار میزدم در
شید ، را  شم ،باید حرف قلبم تیر ک ست نداره اما من باید به فكر ابروش با دو
اون نباید منو دوست داشته باشه ؟؟؟ در حالي که اشكام شدت مرفته بود سر 
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شیدم  را انقدر مرروري هااا  را همه باید بخوانت ؟؟؟ ت و اچن خودم فریاد ک
باید خدارو شرركر کني که دوسررتت نداره طططط امه طط امه دوسررتم داشررت بعد از 
رفتن من خیلي يررربه مي خورد ططط خدایا ططط ممنونم که دوسررتم نداره مریه ام 
شوق بود یا ناراحتي ؟؟؟ نمي دونم !!! نگاهم به عكس امید  شك  اوو مرفت ا

 بود مفتم :خورد با ناراحتي وصداي که از هق هق شكسته شده 
 
همش تقصیر تو امید ططط امه نمي رفتي ، امه با بابا حرف میزدي ، امه رو قسم -

من پا میزاشررتي وبر مي مشررتي امه اونقدر برام عزیز نبودي هیچ وقت راچین 
 ناراحت نمي شد هیچ وقت ططط

 
صداي خوش طنین پیانو از سالن بلند شد ططط حتما راچین داشت میزد به افكار 

دیدم مگه غیر از راچین کس دیگه اي هم هسررت ؟؟ این اولین بار بود خودم خن
که  لوي من پیانو میزد ططط  را دلم مي خواست اچن بیرون از این اتاق وپشت 
این دیوار لعنتي بودم واز نزدیك مي دیدمش افكارم با صررداي  ذاب وخوش 

 مردي از هم پاشید ومن مبهوت به دیواره ي تخت تكیه داده بودم :
 

 از من بگریزید که می خورده ام امروز
 

 با من منشینید که دیوانه ام امشب
 

 ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد
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 بی حاصلم از عمر مرانمایه فروغی

 
  ان نرود در پی  انانه ام امشب مر
 

 دلم مرفت از آسمونهم از زمین، هم از زمون،تو زندمیم  قدر غمه
 

 دلم مرفته از همه،ای روزمار لعنتی
 

 تلخه بهت هر  ی بگم،من به زمین و آسمون
 

 دست رفاقت نمی دم ،امشب از اون شباست که من
 

 دوباره دیوونه بشم،تو م*س*تی و بیخبری
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 ه بشم،امشب از او شباست که مناسیر میخون

 
 دلم می خواد داد بزنم،تو شهر این غریبه ها

 
 دردمو فریاد بزنم،دلم مرفت از آسمون

 
 هم از زمین، هم از زمون،تو زندمیم  قدر غمه

 
 دلم مرفته از همه،ای روزمار لعنتی

 
 تلخه بهت هر  ی بگم،من به زمین و آسمون

 
 دست رفاقت نمی دم

 
 همه دربه دری از این

 
 تو قلب من قیامته، ه فایده داره زندمی

 
 این انتهای طاقته،از این همه در به دری
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 دلم رسیده  ون من،به داد من نمی رسه
 

 خدای آسمون من،دلم مرفت از آسمون
 

 هم از زمین، هم از زمون،تو زندمیم  قدر غمه
 

 دلم مرفته از همه،ای روزمار لعنتی
 

 ،من به زمین و آسمونتلخه بهت هر  ی بگم
 

 دست رفاقت نمی دم
 

 دلم مرفته : معین
 
 
 

 ند سرراعتي بود که مات ومبهوت فق  به رو به روم زل زده بودم دیگه اشرركي 
براي ریختن نداشررتم از هر موقع دیگه بي هویت تر ومن  تر بودم هیچي نمي 
خواسررتم ،هیچ کس رو نمي خواسررتم ، زمینو اسررمونو طططط هیچي هیچي همه 
برام از مفهوم افتاده بودن حتي اسررم خودمم نمي دونسررتم ططط هیچ وقت تا این 
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شلوغ بود  شه ؟؟؟ مخم انقدر  ست با حد من  نبودم دلیل منگیم  ي مي تون
که من از شررلوغیش احسرراس مي کردم خالیه ططط دلم کم وبیش درد مي کرد 

شده بود طططط یه  یزي توي زهنم باچ وپایین شكي تلخ  شد که ودهنم از خ  مي 
يب که تازه  صش بدم یه  یز وا شخی ستم ت توي این میجي ومنگي باز مي تون
ست وطرف دیگه اونو  شفش کرده بودم طرفي از من اونو مي خوا توي خودم ک
ندید بگیرمش واز  رد مي کرد انقدر درمیر بودن ونبودن ، بودم که تر یب دادم 

م نمي خوامش شهنم محوش کنم حتي درسرررت نفهمیدم  ي بود فق  فهمید
با  حس بدي بهم مي داد یه حس غم ططط من همین طوري هم غمگین بودم !!! 
تقه اي که به در خورد از  ا پریدم همه ي افكارم مثل اینكه دود شررده وبه هوا 
شد در حالي  سرم موندمار  سردرد بدي توي  صورت  شون به  رفته بود ولي اثار

ا م لباي خشكمو خیس کردم وبکه دستمو به سرم مي مرفتم با زبون نیمه خشك
 صداي مرفته اي مفتم :

 
 بیا تو ططط-
 

به ارومي باز شررد واول از همه یه سرریني وارد اتاق شررد که باعث شررد بوي  در
ست داد ططط راچین  سنگي حالت تهوع بهم د شامم بپیچه از مر کباب برگ توي م
اروم وارد اتاق شررد بدون اینكه به من نگاه کنه سرریني رو روي تخت مذاشررت 

ستش مرفت از مو شو پایین انداخت ومیون دود سر ست  ش اي هولبه ي تختم ن
خیس ولباسرراي عوض کرده اش معلوم بود حمام بوده ططط خوش به حالش منم 
ساس  شت از خودم بهم مي خورد یه ح شتم ، حالم دا به یه حمام واقعا نیاز دا
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صداي  صل کردن ططط با  ساس مي کردم به همه ي تنم وزنه و شتم اح عجیبي دا
صررورتش که  راچین نگاه حسرررت بارمو از موهاي نم دارش مرفتم وبه نیم رخ

 درهم وغمگین بود دوختم با صداي مرفته اي مفت :
 
افتاب طط من منظوري نداشررتم ططط فق  کمي عصررباني بودم طط نمي خواسررتم -

 سرت داد بزنم طططط
 

نمي دونم  را ولي نمي خواسررتم این بحث ادامه پیدا کنه با اینكه نصررفي از 
مقصررر مي  و ودم اونو خنا کار مي دونسررت نصررف دیگه اش هم خودمو

ساي امید از  شتم عك صمیم دا شده بود  ون ت صفه ي دومي پیروز  ست ون دون
دیوار بر دارم نمي خواسررتم باعث ناراحتي راچین باشررم ططط براي اینكه یه وقت 

 فكر نكنه به خاطر بیماریم کم اوردم ومحتا شم با غرور مفتم :
 
ن با نش ططط ولي مدیشب بابا مفت کارم داره ، وباید بهش زن  بزنم وبرم دید-

این شرای  نمي تونم به دیدن بابا برم البته تا زماني که کامال خوب بشم ططط باید 
 یه  یزي بهشون بگم اما مخم کار نمي کنه ططط

 
به من نگاه کرد توي  شررماش  بان و شررماي غمگیني  با لبخند مهر راچین 

شم مي خورد و شتر به   خند این لبناراحتي موو مي زد اما لبخند روي لبش بی
 شاید براي اینكه بحثو عوض کردم شاید هم طططط اروم وشمرده مفت :
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شد بهت مي مم - شامت که تموم  شامتو بخوري یه کم انرژي بگیري  بهتره تو 

  ي به بابا بگي ططط
 

سرررمو تكن دادم واروم با  نگال تكه اي از کباب رو کندم اما هنوز به دهانم 
 م :نگذاشته بودم که به راچین مفت

 
 تو نمي خوري ؟؟؟؟-
 

 راچین با مهربوني موهامو بهم ریخت ومفت :
 
 را سرهم خودمو مذاشرتم توي اشرپزخونه امه مي خواي بیارم باهم بخوریم -

 ؟؟؟
 

غرورم دیگه ا ازه نمي داد بیشتر از این خوب بر خورد کنم براي همین با غرور 
 مفتم :

 
 دم ططط نه نیازي نیست طططط من تنهایي رو تر یب مي-
 

شار  شتاش مرفته بود وف شد ودر حالي که دماغمو بین انگو با خنده از  ا بلند 
 میداد مفت :
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اما من دوسررت ندارم تنها غذا بخورم طططخانم ا ازه مي دي مزاحمتون بشررم -

 وبا شما شامم رو نوش  ان کنم ؟؟؟
 
طرز حرف زدنش خنده ام مرفت اما سررعي کردم خودمو  دي نشررون بدم  از

 کمي خودمو با سختي روي تخت  ابه  ا کردم و  دي مفتم :
 
 براي من فرقي نمي کنه ططط هر  ور راحتي !!!-
 

 با شیننت نگاهم کرد وتكرار کرد :
 
 هر  وري ؟؟؟-
 

 منمئن سر تكون دادم ومفتم :
 
 البته ططط-
 

 بد نسي مفت : خندید وبا لحن
 
 بعدا سر فرصت نشونت مي دم !!-
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شت ورو به  شدو بعد از  ند دقیقه با ظرف غذاي خودش بر م واز اتاق خارو 
روي من روي تخت نشست از اینكه اینجا بود وباز مهربون بود اشتهام زیاد تر 
شررده بود وبا میل کامل غذامو مي خوردم اما معلوم بود راچین داره از یه  یزي 

صورت من وظرف غذاش به  یز عذا شو به  ز  صال نگاه شه  ون ا ب مي ک
دیگه اي نمي انداخت ططط باورش یه  ورایي برام سررخت بود که راچین رو این 
مه  مه حسررراس بود ؟؟؟ این ه ید این ه عا روي ام مه غیرتي ببینم یعني واق ه

 غیرت اونم براي زن صوریش ؟؟؟
 

یه دسررت لباس راحتي داد وسرریني  بعد از خوردن غذا راچین از توي کمدم بهم
غذا رو از اتاق بیرون برد تا من راحت لباسررمو عوض کنم بعد از عوض کردن 

 لباسم به اتاق اومد وموبایلمو به سمتم مرفت ومفت :
 
بفرما افتاب خانم اینم موشرري شررما ططط با پدر مرام تماش بگیرید وبگید به -

شهر دیگه خاطر ماموریتي که کامي بهت داده مجبوري برا ي  ند هفته بري به 
 اي و نمي توني به دیدن پدرت بري وقتي بر مشتي حتما بهش سر میزني !!

 
 با دودلي نگاهي به موشي وراچین انداختم ومفتم :

 
بابا - با محل کار  بار منو توي خیابون ببینه  ي ؟؟؟؟ شرررکت کامي  یه  امه 

 حدودا توي یه مسیره ططط
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 ابرو باچ انداخت ومفت : راچین

 
دختر خوب با این حالت بهتره بي خیال کار بشي من خودم با کامي صحبت -

 مي کنم ططط
 

شماره ي بابا رو از توي  صدا بیرون فوت کردم وتلفنو از راچین مرفتم و سمو با نف
لیسررت تماسررم انتخاب کردم وبا کمي مكث تماس رو برقرار کردم هنوز بوق 

 صداي بابا توي موشي پیچید طططسومي نخورده بود 
 
 الو افتاب ؟؟-
 
 سالم بابا طط-
 

 بابا نارحت مفت :
 
ساعت دیگه - سه  شتي دو  شد ،  قدر زود تماس مرفتي !! مي شا سالم عرض 

 زن  مي زدي ططط
 

 شرمنده مفتم :
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سئول - شید بابا برام کاري پیش اومد ططط براي یكي از پروژه ها کامي منو م ببخ

ر بود هفته دیگه به ماموریتي برم که افتاد به امروز ومجبور شرردم با کرده بود قرا
 بچه هاي شرکت راهي بشم ططط

 
 اخه  معه رو  ه به ماموریت ؟؟-بابا

 
 
 
 خودمو ناراحت نشون دادم ومفتم :-
 
 نمي دونم واچ باید از کامي پرسید ططط-
 
 حاچ کي بر مي مردي ؟؟؟-
 
 بكشه طططفكر کنم یه دو سه هفته اي طول -
 

 بابا بعد از مكث کوتاهي مفت :
 
 راچین مخالفتي نكرد ؟؟؟-
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به راچین که مهربان ومنتظر به من  شررم دوخته بود خیره شرردم ، را باید این 
همه مهربون باشه ؟؟؟ نفس عمیقي کشیدم ودر حالي که هنوز نگاهم به راچین 

 بود مفتم :
 
 نه ، یزي نگفت ططط-
 
 هر موقع بر مشتي یه سر به من بزن !خیل خوب بابا ططط فق  -
 
 حتما ططط-
 
 مراقب خودت باش طططط خدا فظ ط-
 
 شماهم همین طور خدافظ-
 

 موشي رو قنع کردم ومفتم :
 
 به خیر مذشت ططط-
 

 لبخندي زد ومفت :
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 همه  یز به خیر مي مذره به شرط اینكه باهاش راحت بر خورد کني ططط-
 

 ي مي زدم مفتم :با غرور در حالي که لبخند کو ك
 
همه مي من باید براي کاري تالش کرد که پایانش خوب باشرره اون وقت تو -

 مي مي راحت از کنارش بگذر ؟؟؟
 

 راچین  دي شد ومفت :
 
دختر خانم این دوتا کلي با هم فرق دارن راحت مذشررتن با تالش کردن دوتا -

ید تالش کني طططط  با کاري  فاوتن ططط تو براي هر  حت  یز مت منظورم از را
صاب خودتو خورد نكن همه  یزو  سخت نگیر اع شتن اینه که به خودت  مذ
بزرگ نكن ططط با همه سختي ها یا حتي همه ي ادما راحت بر خورد کن ططط مي 
دوني افتاب توي این  ند ماه ي که باهم زیر یه سررقف زندمي مي کردیم یه 

ي نیسررتي که فكر مي کني  یزي رو در مورد تو خیلي خوب فهمیدم ططط تو اون
ططط اوني نیسررتي که نشررون مي دي ططط براي همینم هسررت که همه  یزو خیلي 
ست  صیحتت بكنم از طرف یه بزرگ تر ، یه دو بزرگ مي کني ططط مي خوام یه ن
، یه هم خونه ) ودر حالي که مي خندید ادامه داد : ( حتي یه شرروهر صرروري، 

 کن نگذار زماني این اتفاق بیوفته که خیلي خودتو پیدا کن ططط خود واقعیتو پیدا
 یزا از دسررت رفته وتو دیگه هیچي براي  بران نداري اون موقع خود واقعیت 
تهي میشه ، پوچ میشه ططط حتي دیگه نقابي هم نیست که پشتش پنهون بشي ططط 
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هیچي ازت باقي نمي مونه اون موقع اسررت که طعم شرركسررت واقعي رو مي 
 فهمي ططط

 
به  هره ي مسررمم راچین خیره شرررده بودم بعد از این حرفا با شهن م شرروش 

 لبخندي زد ومفت :
 
 داروهاتو بخور وبخواب، باید استراحت کني ططط-
 

ست  دروها ستم داد اروم قرص ها رو خوردم ولیوان رو به د رو با لیوان اب به د
راچین برمردوندم لبخندي بهم زد واز اتاق خارو شررد ططط حرفاي راچین بد  ور 
که  ظاهر مي کردم ؟؟؟  یزي  به  ي ت شهنمو در میر خودش کرده بودم من 

شوش به ستم یا نه ؟؟؟ می  بودم با شهني در میر وم م خواب رفت خودم مي دون
 ططط
 

راچین به بچه ها مويوع عمل رو مفته بود وطبق خواست من قرار بود مهتاب از 
این مويوع هیچي نفهمه  ون مي دونستم امر که مي فهمید نمي تونست این 
يوع رو به مامان نگه ، ملنار ونیكي همش خونه ي ما افتاده بودن کامي هم  مو

س شررر کت که دوسررتت باشرره همین برام دو هفته مرخصرري رد کرده بود، رچی
خوبي هارو هم داره طططط تماسررم با امید کمتر شرررده بود معلوم بود اونم از یه 
 یزي رن  مي بره یه  یزي که نمي تونسرررت به من بگه شررراید دلتن  بود ، 
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شتباه  شده بود ومن ا ستگیش  سال اخر کار هاي زیادش باعث خ شایدم این 
به راچین داره کم فكر مي کردم ططط هیچي نمي دونم ف ق  مي دونم نظرم را ع 

ست کم کم دارم دلیل  صابم نی هادش رو اع شه دیگه رفتاراي مت کم عوض می
گه  مه دی ما هنوز خیلي  یزا برام مبه تاراشررو درچ مي کنم ا کارا ورف بعهرري 
خونسررردیش مثل سررابق اشیتم نمي کنه این خونه نشرریني  ند وقته خیلي برام 

ي بهم داده ، البته هنوز باهم در میریم دعوا هاي خوب بوده و اي فكر بیشررتر
شرردیدي مي کنیم که بعد زود باهم خوب میشرریم هنوز هم در پي ازار واشیت 
هه مي کنه وبه  شتر مالح يع من کمي بی ستیم اما راچین به خاطر و هم دیگه ه
قول ملنار وکامي داره لوسررم مي کنه یه عمل اپاندیس که این همه دن  وفن  

واقعا ناراحتم که بعد از  دایي از راچین ممكنه یه دوسررت خوبو از  نداره ومن
 دست بدم طططط

 
دوهفته اي از عملم مي مذشررت راچین شرررکت بود منم بیكار خونه رو متر مي 

 کردم که صداي زن  تلفن بلند شد :
 
 الو ؟؟-
 
 سالم خانم بیمار حالت  ه طوره ؟؟؟-
 
 وبه ؟؟؟ممنونم غزل خانم تو  ه طوري ؟؟ کامي خ-
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 اره عزیزم ما هم خوبیم ططط  ي کار مي کني ؟؟؟-
 
 بي حال خودمو روي مبل ولو کردم ومفتم :-
 
هیچي دارم از بیكاري دیونه میشررم ططط دلم میخواد برم شرررکت اما راچین نمي -

 شاره ططط
 

 غزل خندید ومفت :
 
 این راچین خوب داره  ولون مي ده ها ططط نرو ،نیا، بشین، بلند شو-
 

 خندیدم ومفتم :
 
قایون من اینو نگفتم - ند ا مه ي مردا همین طوري هسررتن )شرررم قربونت ه

 حرفاي افتابه ( بهشون رو بدي پرو مي شن طط
 

 غزل خندید ومفت :
 
سرم ، آي راچین - شو لوس مي کنه ، آه راچین  نه که تو هم بدت میاد طط هي خود

 دلم ،واي  قدرهوا خفست مر مرفتم وطط
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 تم :با خنده مف

 
 زهر مار بیشعور، من کي به راچین اینا رو مي مفتم ؟؟؟-
 

 غزل خندید ومفت :
 
شرروخي کردم حقیقتش زن  زدم براي پن  شررنبه ي دیگه دعوتت کنم تولد -

 کامي، مي خوام سورپرایزش کنم ططط
 

 با خوش حالي مفتم :
 
 واقعا ؟؟؟ کجا مي خواي  شن بگیري ؟؟؟-
 

ستامون با خوانواده هارو دعوت کنم  خونه ي خودمون دیگه مي -غزل خوام دو
 ططط
 
 واي غزل این همه ادم که تو خونه ي شما  ا نمیشن !!-
 

 غزل خندون مفت :
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_ اشررون مي کنیم مگه دسررت خودشررونه ،فق  افتاب بهتره لوس بازیاتو کنار 
باراچینم  تازه  بزاري من بد ور رو کمك تو و اون دوتا کله پوچ حسررراب کردم 

 دارم طططکلي کار 
 
 
 

 خندیدم ومفتم :
 
 من که از خدامه ططط بلكه این راچینم از خر شینون پایین بیاد ططط-
 

 غزل خنده ي بلندي کرد ومفت :
 
 شررم امیدو دور دیدیا طططط خودم برات میارمش پایین از خر  ناب شررینون -

 ططط
 

با اسررم امید غم همه ي و ودمو مرفت لبخند روي لبم ماسررید و شررمام که 
حظات پیش خندون بود اچن غمگین تر از هر لحظه اي بود غزل که متو ه ل

 سكوتم شده بود با نگراني مفت :
 
 افتاب خوبي ؟؟؟-
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 نفسمو به سختي بیرون دادم ومرفته مفتم :

 
 اره خوبم ططط-
 

 غزل  دي شد ومفت :
 
 دروغ نگو افتاب ، مشكلي پیش اومده ؟؟؟-
 

فتار  دید امید بگم که دیگه مثل مذشررته هر غرورم بهم ا ازه نمي داد که از ر
 دقیقه باهام تماس نمي میره ططط

 
 غزل باز مفت :

 
 افتاب با توام هاااا !! وابمو بده طط  ي شده !؟-
 

 دیگه تحمل نداشتم برهمو قورت دادم ومفتم :
 
 غزل امید ططط یه  وري شده ططط-
 

 صداي متعجب غزل از پشت تلفن بلند شد :
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 ؟؟؟ ه  وري -
 

یه  باهم حرف نمیزنیم  یاد  ته ز ند وق كه   مه  یزو براي غزل مفتم از این ه
صله به همه  صبر وحو شده ،غزل با  صله  سته اس کم حو صداش خ  ورایي 
مال  به احت مه و کامي هم همینو مي  فت  حرفام موش داد ودر اخر هم بهم م

سعي کرد شه که ایننور مرفته اس منم  سختي کارا به  مزیاد به خاطر دوریش و
 خودم بقبولونم که همه ي این فكرا درسته و یزي غیر از این نیست ططط

 
 عصر تا راچین در ساختمون رو باز کرد با ناراحتي مفتم :

 
 سالم ططط راچین تا کي قراره من توي خونه زنداني باشم ؟ !-
 

 راچین مهربون نگاهم کردوبا شیننت مفت :
 
انم اختیار دارید کي شمارو زندوني سالم عرض شد نه بابا خستگي  یه !!! خ-

 کرده ؟؟؟
 

 وبه سمت مبل ها راه افتاد با ناراحتي مفتم :
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 تو دیگه ططط-
 

 خودشو روي مبل انداخت ولبخند کو كي زد ومفت :
 
سنه مي - ستي مي بینم که برام وا شما رو زنداني کنم ططط را شم که  من کي با

 فرستي !!
 

 به راچین نگاه کردم ومفتم ؟؟ متعجب
 
 واسنه ؟؟ من ؟-
 
شمارو از خونه یا به قول - صي  ست مرخ اره دیگه طط غزل زن  زد بهم در خوا

 خودت از زندانو داشت ططط
 

 با شوق  لوش نشستم ومفتم :
 
 خوب تو  ي مفتي ؟؟؟-
 
 راچین اخمي کرد و دي مفت :-
 
  ي مي خواستي بگم ؟؟ مفتم نمیشه ططط-
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سرش راه افتادم وبا بیچاره واز   شت  سمت اتاقش رفت منم پ شد وبه  ا بلند 

 مي مفتم :
 
 اخه  را ؟؟؟-
 

 راچین در حالي که پشتش به من بود وارد اتاق شد ومفت :
 
شك - ستراحت کني ، اچنم هنوز  شده وباید ا  ون هنوز حالت کامال خوب ن

 دارم که پن  شنبه مي توني بري یا نه ؟؟؟
 

 فتم :با عصبانیت م
 
خیلي نامردي !!! اصررال تو  ي کاره اي ؟؟ خودم میرم به تو هم ربني نداره !! -

 توي کاراي منم دخالت نكن ططط
 

 راچین یه دفعه زد زیر خنده ومفت :
 
 اي  ان ططط حاچ کامال خستگي از تنم در رفت ططط-
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 وبعد توي صورت متعجب من دوچ شد وبا شیننت مفت :
 
 خواستم طططفق  همینو مي -
 

بینیمو بین دوتا امشررتاش فشررار داد که  یرم بلند شررد لبخند مهربوني زد وبا 
 خونسردي مفت :

 
به غزل هم مفتم هر ور خودت - یارم ومرنه  فق  مي خواسررتم صرررداتو در ب

 بخواي، تو ازادي !
 

 عصبي شدم وبا اخم مفتم :
 
 فق  دلت مي خواد صاي منو در بیاري ؟؟-
 

 ر بیاري زد ومفت :راچین لبخند ل  د
 
 دقیقا ططط-
 

شم نمیزاره  صبانیت از اتاق بیرون اومدم هر  ي مي خوام باهاش خوب با با ع
 ططط
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******* 
 

دقیقا روز  هارم بود که دنبال کاراي تولد کامي بودیم ططط من نمي دونم غزل 
مي خواسررت  ي کار کنه که انقدر لفتش مي داد یه تولد بود دیگه !!!ططط دروغ 

سفارش غذا رفتیم اما نی ستورانا براي  ست امه بگم تا حاچ به ده تا از بهترین ر
غزل هیچ کدومو قبول نداشررت که در اخر با کمك مادر  ون یه رسررتوران پیدا 
کردیم که غزل نتونسررت روي غذا هاش حرفي بزنه ، به  ند تا دفتر خدماتي 

شد امین )دوست پسر  هم سر زدیم اما باز غزل یه بهنونه اي مي مرفت که قرار
یدا کردن  بال پ که دن چاره راچین هم  نه ، بی کارو ردیف ک نار( خودش این  مل
کادوي خاص خانمه که به قول خودش این کادو هم سكرته هم سورپرایز وفق  
خودش و راچین مي دونن که این کادو  یه ماهم هر  ي سررعي کردیم از زیر 

شیم بیرون بي فایده بود مثل ای شون بك شون توي این مورد چزبون ل ن که دوتا 
شررده بودن دیگه منم به حرف ملنار رسرریده بودم که این سررورپرایز بخوره تو 
سرررشررون !! باچخره امروز غزل خانم بهمون مرخصرري داد تا بریم براي کامي 
کار  یدن  کادو خر که  عا  تادیم، واق نار هم راه اف کادو بخریم ططط منو نیكي ومل

که باید دوتا مي خریدم یكي براي خودم وراچین سررختیه مخصرروصررا براي من 
ویكي هم براي مهتاب !  ون خودش درمیر درس خوندن براي کنكور شرررده 
وزیاد نمي تونه بیرون بیاد در حال مشتن تو پاساژ ها بودیم که موشي من زن  
شه ؟؟ راچین که  ست با ست توي کیفم کردم یعني کي مي تون خورد با تعجب د

 رم ! نیكي که با شنیدن زن  موبالیم رنگش پریده بود مفت :مفته بود  لسه دا
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تورو خدا  واب نده من منمئنم غزله ! اچن باز یه  یز دیگه بهنونه مي کنه -

 وبد بخت میشیم !!!
 
 
 

 ملنار با التماس نگاهم کرد که خنده ام مرفت ومفتم :
 
 وایسید ببینم کیه امه غزل بود  واب نمیدم !!!-
 

شیمو شد  مو يربان قلبم قنع  سم امید لحظه اي  باچخره پیدا کردم با دیدن ا
وباز دوباره شروع به تپیدن کرد نمي دونم  را ولي به خاطر این مرفتگیش زیاد 
ید شررراد ومهربون خودمو مي  هاش حرف بزنم من اون ام با نمي خواسررتم 

 خواستم رو به بچه ها مفتم :امیده
 

 ها باشم به نا ار تماس رو وصل کردم :الو ؟؟؟وبدونه اینكه منتظر کلمه از اون
 

 صداي نگران امید توي موشي پیچید :
 
 سالم خانم خانما ططط معلومه کجایي ؟؟ دیگه داشتم قنع مي کردم طططط-
 



  490 

 

متاسررفم طط بابچه ها اومدم خرید موشرریمم توي کیفم بود تا در اوردم طول -
 کشید ططط

 
 امید خنده اي کرد ومفت :

 
 !  ه خبر ؟؟؟خوب خوبه -
 

 متعجب مفتم :
 
 خبر خاصي نیست ططط اهان پن  شنبه تولد کامیه ططط-
 

 امید که معلوم بود کمي دست پا ه وهوله مفت :
 
 اونو که مي دونم عزیزم دیگه خبري نیست ؟؟-
 

 استرس مرفتم ومفتم :
 
 نه !!! امید اتفاقي افتاده ؟؟؟-
 
 خنده ي زورکي کرد ومفت :-

http://www.roman4u.ir/


 491 من یآفتاب یشب ها

 
اتفاقي ،همین  وري پرسرریدم !راسررتش زن  زدم بهت بگم براي نه بابا  ه -

کامي کادو نخري  ون من اینجا براش یه قاب نقره، از اون مدچیي که خودش 
 مي خواد خریدم وبرات پستش کردم طططط از طرف خودت ومن به کامي بده ططط

 
 درمونده وبه ا بار مفتم :

 
 بخرم طططواي ممنونم امید ططط مونده بودم  ي براش -
 

 امید مهربون مفت :
 
قب - مت نمیشررم ططط مرا گه میرم ،مزاح خانمم ططط من دی خواهش مي کنم 

 خودت باش عشقم ططط خدافظططط
 
 این حرفا  یه !!! تو هم مراقب خودت باش ططط خدافظط-
 

تماسو قنع کردم ودر مونده به بچه ها که منتظرم ایستاده بودن نگاه کردم ومفتم 
: 

 
 طرف خودم وخودش کادو خریده وپست کرده ططط مفت که از-
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 نیكي خندون مفت :
 
 پس خوش به حالت شد طط فق  باید از طرف مهتاب یه  یزي بگیري ططط-
 

 ملنار وس  حرف نیكي پرید وبا اخم مفت :
 
 پس راچین  ي ؟؟؟-
 

به همین فكر مي کردم ،پس راچین  ي ؟؟؟ با یاد اون شررب وعكسررا  خودمم
 براي اولین بار دل وعقلم هم زبون شده بودن

 
ست  لوي دیگران خوردش کنم  وفق  یه کالم مي مفتن :"راچین" دلم نمي خوا

 براي همین قاطع مفتم :
 
ید فق  از طرف خودشررره من براي خودمو راچین  دا مي میرمططط - کادوي ام

  اون شوهرمه ونمي خوام ابرومونفعال
 

  لوي همه بره ططط
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ملنار ونیكي هم درسررتي کارمو تایید کردن از انتخابم کامال رايرري بودم امید 
برام عزیز بود ولي نمي شررد غرور وشررخصرریت راچینو که این همه بهم محبت 
شكنم !!!! منو بچه ها هر کدوم کادو هایي خودمونو خریدیم من از طرف  کرده ب

دم وراچین یه سررراعت براي کامي خریدم واز طرف مهتاب هم یه مردن بند خو
 اسپرت وقشن 

 
 
 

باچخره بعد از کلي دردسر پن  شنبه رسید قرار شد هیچ کدوم ارایشگاه نریم به 
باو ود اینكه کارمر   ز غزل وهمه از صرربب خونه ي غزل اینا  مع شررردیم 

ي هم که رفته بود سررر کار وما با داشررتن اما باز خیلي کار ها هم مونده بود کام
خیال راحت به کارامون مي رسیدم از صبب مشرول تزچین خونه بودیم و از این 
طرف به اون طرف مي رفتیم ساعت حدوداي یك بود که غزل خسته نباشید رو 
مفت وما مثل سررربازایي که ازاد باش بهشررون دادن نفسرري از سررر اسررودمي 

 کشیدیم غزل با خنده مفت :
 
 ه ها واقعا شرمنده ام امیدوارم بتونم براتون  بران کنم ططططبچ-
 

 ملنار لبخند ژکوندي زد ومفت :
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یاي  بران - ما دن باش این خودش براي  گه فكر تولد مرفتن ن غزل  ان تو دی
 کردنه ططط

 
 غزل اخم تصنعي کرد ومفت :

 
 خفه بابا ططط بچه ها بیاید توي اشپز خونه غذا سفارش دادم ططط-
 
خنده وشرروخي وارد اشررپزخونه شررردیم وهر کدوممون یه  عبه ي پیتزا بر با 

شپزخونه ي غزل اینا  هار نفره بود ونمي تونستیم تزچینات  شتیم و  ون میز ا دا
میز ناهار خوري توي سالن رو به هم بریزیم هر کدوم موشه ي اشپزخونه براي 

ش شت تا به ستیم امین هم پیتزا هاي کارمرارو بردا ش رن ون بده بخوخودمون ن
 ططط خودمو روي اپن کشیدم باچ ومفتم :

 
 واي دارم از مرسنگي میمیرم طططط-
 

تاده بود مفت : امه تو داري میمیري  به غذاش اف نیكي که مثل قحني زده ها 
 من خیلي وقته که مردم !!!

 
 وسناي ناهار خوردن بودیم که یه دفع غزل با شوخي مفت :
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سر - شنبه میري  صداش در میادااا مفتم امه افتاب از  کار ؟؟؟ کامي دیگه داره 
 امشب خفه ات کرد نگي نگفتي ططط

 
سري تكون دادم وبا خنده مفتم : اره طط که نگاهم به  شماي مرد شده ي راچین 

 افتاد با حرص مفتم :
 
  یه ؟؟ بدنگاه مي کني ؟؟؟-
 

 راچین که تازه به خودش اومده بود با خونسردي مفت :
 
 ینجوریه ططط شمام ا-
 
 خوب برو  شم پزشكي طط-
 

 رفتم ،مفت دندونات خرابه طططط –راچین 
 

 با تمسخر مفتم :
 
 هه خوبه که نگفت کف کفشتو بشور ططط-
 

 راچین لبخند عمیقي زد وبا لحن ل  دربیاري مفت :
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 اونو قبال شسته بودم !!-
 

از حرص منفجر میشدم امین که برلم نشسته بود با تاسف  ند يربه به  داشتم
 شونه ام زد ومفت :

 
 افتاب  ان خوردي ؟؟؟ حاچ خوشمزه بود ؟؟؟-
 
 
 

به سررمت راچین که کنار میز ناهار خوري  با حرص از روي اپن پایین پریدم و
ست روبه شده بودم طططط در يایع ن ستاده بود رفتم تا حاچ این  وري  ي رو ای

راچین که با لبخند ژکوندي منو نگاه مي کرد ایستادم واز موشه ي  شم به امین 
نگاه کردم ومفتم مزه اش رو باید از یكي دیگه بپرسرري وسررریع به پودر ژله ي 
جب  مه از تع ن  زدم وهمشررو توي صررورت راچین ریختم ططط ه روي میز  

ماشررو بسررته بود دهنشررون باز مونده بود ،خود راچین هم با همون لبخند  شرر
 خوش حال از پیروزیم به سمت امین برمشتم ومفتم :

 
 حاچ مزه اش رو ططط-
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هنوز حرف تموم نشده بود که سردي وشیریني رو روي سر وصورتم حس کردم 
 با صداي  یب غزل از بهت بیرون اومدم :

 
 دیونه ها اشپز خونه ام !!!-
 

اي ند پهن ونمكي تو  شررمبي تو ه به غزل به سررمت راچین برمشررتم که با لبخ
 عصبانیم نگاه کرد ومفت :

 
 خانم خانما هر  ي عوض داره مله نداره !!!-
 

 ولیوان نوشابه رو روي میز مذاشت وخیلي خونسرد رو به غزل مفت :
 
سریع برات - عیب نداره هنوز خیلي تا اومدن مهمونا مونده مي مم کارمرا بیان 

 رفت وبا لبخند دستي به شونه ي امین تمیز کنن وبه سمت بیرون از اشپز خونه
 زد ومفت :

 
 ببین مارو به  ه روزي انداختي !!!-
 

وسرررتا پا پودري خودشررو به امین نشررون داد ططط باعصرربانیت دسررتي به موهاي 
  سبون وخیسم کشیدم وتقریبا با مریه مفتم :

 



  498 

 

 من با اینا  ي کار کنم ؟؟؟-
 

موقع راچین دوباره  لوي در اشررپزخونه اومد ودر حالي که با دسررتمال  همون
 صورتشو پاچ مي کرد مفت :

 
 من دارم میرم خونه تا اماده بشم تو هم بیا بریم خونه اونجا حمام کن طططط-
 

 با حرص بهش نگاه کردم ومفتم :
 
 اخه قراره خودمو اینجا درست کنم !-
 

 :در حالي که به سمت در میرفت مفت 
 
زود اماده شررو بریم خونه حمام که کردي برت مي مردونم ططط اچن صررف -

 حمامه اینجا هم شلوغه ، یه حمام هم که بیشتر ندارن ططط
 

سمو مي پوشیدم با خودم فكر  شو تایید ططط منم در حالي که لبا بچه ها هم حرف
ا ت کردم  قدر با این مويوع راحت کنار اومدم امه امید روم نوشابه مي ریخت

شتیم هر  سم با راچین به خونه بر م شیدن لبا  ند ماه باهاش قهر بودم !بعد از پو
دوتامون خیلي سررریع حمام کردیم وبیرون اومدیم واماده شرردیم من لباسرراي 
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شیدم وراچین منو به خونه  شلواري پو شبم خونه ي غزل بود براي همین مانتو و 
نه ي ته بود خو فت ط امین رف ند وخودش ر به  ي غزل رسررو خودش غزل هم 

ارایشررگاه رفته بود ملنار هنوز توي حمام بود ونیكي مشرررول اماده شرردن منم 
ستم  صي بكنم فق  مي خوا شتم کار خا صد ندا شدم ق ست به کار  سریع د
شد ملنار از حمام بیرون اومد  صاف کنم همین ططط کار موهام که تموم  موهامو 

شررروع به ارایش کردن کردم  وشررروع به اماده شرردن کرد منم بعد از کار موهام
شون بده  شن  برنز ن صوص برنز کردم وروغن زدم تا ق وتمام بدنمو با پودر مخ
دیگه کاري نداشررتم براي همین پیراهنمو از کاور در اوردم وپوشرریدم یه پیراهن 
مشكي کوتاه ودکلته ي عروسكي کفش پاشنه بلندمو پا کردم وپا بندمو بستم با 

ا کارش تموم شررده بود مردبند باریك ونازکمو مردنم کمك نیكي که اونم تقریب
انداختم در  عبه ي حلقمو باز کردم که  شررمم به دوتا حلقه ام خورد یكي 
پا بندم مي  حلقه ي امید یكي هم راچین ططط حلقه ي امید بیشررتر به مردنبند و
هور راچین حلقه ي راچینو انداختم ط کارم که  خورد اما از ترس بابا وبه خاطر ح
تموم شررد به سررمت کادو ها رفتم وبیرونشررون اوردم که ملنار همون طور که 

 لباسشو مي پوشید نگاهش به کادو ها افتاد ومفت :
 
 کادوي امیدم اوردي ؟؟-
 

 به  عبه ي زیري اشاره کردم ومفتم :
 
 اره اینه ططط دیروز رسید خدارو شكر راچین خونه نبود ططط-
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 ملنار با خنده مفت :

 
 ازشاااا طططمي ترسي -
 

مي ترسیدم ؟؟؟ نه ططط این دیگه کاري به غرورم نداشت ططط به نظر خودم بهش 
با لبخند  به من مي شاشرررت ططط  که اون  بل احترامي  یذاشررتم در مقا احترام م

 کو ولویي مفتم :
 
 من ؟؟؟ از راچین ؟؟؟ عمرا ططط-
 

 نیكي با خنده مفت:
 
 اره  ون عمت ططط -
 

بچه هارو هم مرفتم واز اتاق خارو شدم وبه سمت  اي مخصوصي  کادوهاي
که براي کادو ها در نظر مرفته بودیم رفتم در حال کلنجار رفتن با کادو ها بودم 

 که زن  در زده شد نیكي از توي اتاق داد زد :
 
 به عروس خانمم تشریف اوردن ططط-
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 هم بلند مفت :یكي از کارمرا به سمت در رفت تا بازش کنه که ملنار 

 
 بیچاره کامي طط امشب دیونه میشه ططط-
 

شریب مي کردن  شون خنده ام مرفته بود هي مثل پیرزنا حرف میزدن وت از حرفا
نمي مفتن  هار تا کارمر مرد اینجاسررت زشررته با باز شرردن در در حالي که با 

 کادوها سرو کله میزدم با خنده مفتم :
 
یا اینجا ببین کادو هارو خوب  کجاي تو این همه وقته ؟؟؟؟ عروس- خانم ب

 مذاشتم ؟؟؟
 

وبه سررمت عقب برمشررتم با دیدن راچین با اون کت وشررلوار مشرركي  ذب 
وکروات باریك مشكي واستایل شیك ایستادنش دهنم از تعجب باز مونده بود 
اونم با لبخند عمیق ونگاه عجیبي سررر تاپامو زیر نظر مي مذروند وخیلي اروم 

سمتم قدم بر شم پایین اورد به  شو کنار مو سر سید  شت ووقتي کنارم ر مي دا
 وخیلي اروم وشمرده شمرده مفت :

 
که خودم مي دونم از خوشررتیپي - جا  تا اون گاه بودم ولي  عروسرركم ارایشرر

 وخوشگلي بیشتر شبیه دومادا شدم تا عروسا
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 از طرز حرف زدنش مور مور شدم وخودمو عقب کشیدم ومفتم :
 
 فته طططاوه اوه  ه خود شی-
 

 راچین خنده ي سرم*س*تي کرد ومفت :
 
 ه کنیم دیگه )وبا شیننت  شمكي بهم زد وادامه داد :( بین خودمون بمونه -

سي ططط هنوزم من ازت  شدي ططط البته به پاي من که نمي ر شگل  ططط خیلي خو
 سرم

 
 با حرص مشتي به بازوش زدم ومفتم:

 
 خیلي پرویي -
 
 
 

 عمیقي تحویلم داد ططط باصداي ملنار نگاهمو ازراچین مرفتم : لبخند
 
ااا اینكه راچینه !!! مارو بگو  قدر پشررت سررر غزل حرف زدیم ططط واي خداي -

 من راچین  یگر شدیااا ططط
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 نمي دونم  را ولي با حرف ملنار اخم کردم اما راچین خندید ومفت :

 
سئوال امینم بیاد  لوش همینو مرسي عزیزم تو هم خوشگل شدي ططط فق  یه -

 مي مي ؟؟؟
 

ملنار با لحن با مزه اي که اخمو از صررورتم دور کرد مفت :من غل  بكنم ططط 
 هیچم خوشتیپ نشدي !! پیف ،پیف ططط

 
 
 

شد همه ي ما از دیدنش  شد وغزل وارد خونه  همون موقع در خونه با کلید باز 
ین شده بود! ططط با کمك راچ شوق کردیم وبه سمتش رفتیم بیشعور واقعا خوشگل

کادو هاي خودمون رو روي میز  یدیم وبچه ها هم مشرول سر وسامون دادن 
ستر هم اومد ططط  ساعت قبل از اومدن مهمونا مروه ارک شدن ططط نیم  به کار ها 
کم کم مهمونا هم اومدن که در راسشون مامان وباباي کامي ومامان باباي خود 

یرایي از مهمونا وصررحبت کردن شرردیم که مامان غزل بودن ما هم مشرررول پذ
وباباي من هم اومدن مهتاب هم تا وارد شررد سررریع لباسرراشررو در اورد وبدون 
صیدن از این کارش  شروع کرد به ر*ق* س  و سالم کنه پرید و سي  اینكه به ک
واقعا حرص خوردم اخه دختر انقدر سرربك ؟؟؟ به قول نیكي درس زیاد روي 

ططط به سررمت بابا ومامان که تازه اومده بودن رفتم  مخش تاثیر مذاشررته بود
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وباهاشررون سررالم واحوال پرسرري کردم واز بابا عذر خواسررتم که نتونسررتم به 
دیدنش برم باباهم اخم کرد ومفت مهم نیست ولي فردا ظهر حتما باید تنها برم 
خونه ي مامان اینا اول نمي خواسررتم قبول کنم ولي بعد دیدم امه قبول نكنم 

اعدامم روخودم با دسررت خودم امهررا کردم براي همین به نا ار قبول  حكم
کردم ططط مشرول حرف زدن با بابا بودم که راچین هم اومد ودر حالي که دستشو 
دور کمر من حلقه کره بود با مامان وبابا سالم واحوال پرسي کرد وراهنمایشون 

باباي کامي اینا بشررینن وبعد خودش ه م به سررمت امین کرد تا کنار مامان و
وبقیه ي پسرا که موشه اي ایستاده بودن رفت ططط مشرول صحبت کردن با مهتا 
صداي بلند ورود کامي  سر عموي کامي با  دختر خاله ي غزل بودم که فرهاد پ
رو اعالم کرد همه به  نبو وش افتادیم مروه ارکستر به دستورغزل ساکت شده 

شدن همه ستاده بودیم وفق   بودن  راغ ها یكي یكي خواموش می ي ما کنار ای
سالن  س   سي و س سالن یه نور باریك بود که امتداد اون غزل مثل پرن انتهاي 
ایستاده بود، با  رخیدن کلیدتوي قفل نفس توي سینه ي همه مون حبس شده 
بود در به ارومي روي پاشنه  رخید وقامت کامي نمایان شد اول باصداي بلند 

صدا کرد اما غزل   شمش به تاریكي عادت غزل رو  یزي نگفت کامي کمي  
کرد وتونسررت اون نور باریك ودر نهایت پرنسررس خودشررو ببینه با صررداي 
بینهایت اروم ولي عاشررقانه که تنها من ونیكي شررنونده ي اون بودیم غزل رو 

 صدا کرد وغزل با صداي اروم وپر عشوه اي مفت :
 
 عزیزم تولدت مبارچ ططط-
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ل سكوت باز شد ارکستر شروع به نواختن کرد ماهم  راغ با این کلمه انگار قف

ها رو روشررن کردیم وشررروع به  یب زدن وتولد مبارچ خوندن کردیم وکاغذ 
نار در  جب ومبهوت ک کامي متع خالي کردیم  کامي  هارو روي سررر  رنگي 
شه اي پرت کردن  سمتش رفتن کیفش رو به مو ستاده بود که علي وفرهاد به  ای

سمت غزل هولش سریع  وبه  دادن کامي که با این حرکت به خودش اومده بود 
به سمت غزل دوید وغزل رو محكم در اغوشش فشرد ططط حسادت توي و ودم 
ست واقعا خوش به حال غزل ،کامي  ش شد ولبخند تلخي روي لبم ن شعله ور 
سوخت توي زندمیم دوتا مرد و ود  شقش بود! دلم به حال خودم مي  واقعا عا

شت ولي طططط ب شت دا ستم به خودم اومدم وبه نیكي نگاه کردم که دا ا تكون د
 مي مفت :

 
  را انقدر این موشه ایستادي بیا بریم وس  ططط-
 

شرول چوترکوندن  ست ر*ق*ص نگاه کردم همه م شد به پی سم  مع  تازه حوا
ور*ق*صرریدن بود که میون اون تاریكي وشررلوغي  شررمم به راچین خوردکه 

شت ططط  ي ؟؟ شت ططط دا شروع دا صید ؟ همه ي بدنم  ؟؟ بایه دختر میر*ق*
سادت ولي من تر یب دادم از  صبانیت بود یا ح به لرزیدن کرد نمي دونم از ع
عصبانیت باشه ططط نامرد به من میگه ابروي همو نبریم بعد میره با یه دختر دیگه 
؟؟ با حرص بهش نگاه کرد  ه دخترم برل کرده ططط حالتو مي میرم ، درسررت 

شد امید ا ست !!!! اون امید ن ست ولي هر  ي دلت بخواد اینجا امید ه ینجا نی
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یه امید دیگه ، با بد کسي در افتادي ططط یه  یزي توي شهنم داد کشید امه براش 
مهم نبود  ي ؟ خون  لوي  شررمامو مرفته بود فق  بلد بود براي من رويرره 

 ه خونش بابخونه ؟؟ نمي دونسررت من فق  پاي منبري مریه مي کنم که رويرر
 رويه ي خودش اشك بریزه !! )بد ور رفتم تو فازمحرم!(

 
همرا با نیكي به ر*ق*صررنده ها پیوسررتم ومن همه  یز رو به نیكي مفتم اونم 

 برق شیننت توي  شماش درخشید ومفت :
 
 برو که پایتم ططط-
 

شدیم ومنم  همه شرول ر*ق*ص  شي بودن ماهم م با ر*ق*ص در حال خود ک
ستاي  شته بود که یكي از دو صیدبودم که هنوز  یزي نگذ صیادي منتظر  مثل 
صیدم !!با  شد  شرکت به طور اتفاقي دیده بودمش  کامي که  ند باري هم توي 

 متانت  لو اومد وخیلي  نتلمن کمي  لوم خم شد ومفت :
 
 ر ر*ق*ص میدید ؟؟؟خانم زیبا افتخا-
 

 به نیكي  شمكي زدم ومفتم :
 
 زیاد تمایلي به ر*ق*ص دونفره ندارم ططط-
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 مرد لبخند با نمكي زد ومفت :

 
 من رقاص ماهریم منمئن باشید که پشیمون نمیشید-
 

ستمو در  باچخره صم یه د بعد از کلي ناز کردن قبول کردم باهاش تانگو بر*ق*
دست مرفتم ودست دیگه اش رو با فاصله مذاشت روي پهلوم از اینكه فاصله 
رو رعایت کرد خوشم اومد وتا رفتم دستمو روي شونه اش بذارم کسي دستمو 

سرررد ي خونکشررید با تعجب به اون طرف نگاه کردم با دیدن راچین با اون قیافه 
 لجم مرفت راچین رو به مرد کرد ومفت:

 
 رامین  ون شرمنده من خانممو مي خوام ططط-
 

 مرد که حاچ فهمیدم رامین بود اخم تصنعي کرد ومفت :
 
 خیلي خسیسي-
 

به خودش  له مرفت ططط راچین منو  فاصرر با ا ازه اي ازمون  ند و با لبخ عد  وب
ودمو از دستش بیرون بكشم  سبوند وشروع کرد به حرکت کردن سعي کردم خ

 وبا حرص مفتم :
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 ولم کن نمي خوام باهات بر*ق*صم ططط-
 

به حرفم موش نداد ودر حالي که حلقه ي دستشو دور کمرم محكم تر مي کرد 
 اروم ومهربون کنار موشم مفت :

 
صیدم - شتم با چله زن کیارش مي ر*ق* سكم انقدر نافرماني نكن ططط دا عرو

 طططاینكه حسودي نداره 
 

 به معناي واقعي هن  کردم وبا اخم مفتم :
 
 من کي ططط-
 

 وس  حرفم پرید ومفت :
 
نگو نه که از اون فاصررله هم برق  شررمات بیداد مي کرد ططط خانمي حواس -

شاید  سعي نكن ازم مخفي کني  شي  ست هر کجا ودر حالي که با من بهت ه
بت ازت م با حت شررردي ططط ومن از این  نارا عذرت مي حسرررادت نبود ولي 

 خوامططط
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هن  هن  بودم  را باید انقدر به همه  یز من تو ه مي کرد ؟؟؟ تسلیم شدم 
 اروم مفتم :

 
به فكر نیسررتي پس  را من - با بودم مفتم امه تو  با من فق  فكر ابروم  لوي 

 باشم ؟؟؟
 

دستشو باچ اورد وهمون طور که مي ر*ق*صید سرم روبه سینه ي پهنش تكیه 
 داد ومفت :

 
ن شرراید به فكر ابروي خودم نباشررم ولي ابرو توبراي من از هر  یزي مهم م-

تره پس دیگه حق نداري سررر این مسرراچل بي خود اون مرز فندوقیتو اشیت کني 
 ططط
 

 با حرص رفتم خودمو ازش  دا کنم که خندیدم ومفت :
 
 خیل خوب بابا شوخي کردم ططط ناراحت نشو خانمي !!!!-
 

 ر*ق*صیدن همراه کرد وقدماشو تند تر برداشتومنو هم با خودش توي 
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خوردن شام سراغ کیك و کادو ها رفتیم ططط کامي بعد از بریدن کیك شروع  بعد
کرد کادو ها رو باز کردن ،کادو ها یكي بعد از دیگري باز میشد وصداي دست 
و  یب ها اوو مي مرفت به کادوي غزل که رسررید همه با کنجكاوي نگاه مي 

ش سورپرایز غزل  ي مي تونه با ستیم ببینیم این  تابلوي  ه که یهکردیم مي خوا
بزرگ رو وارد خونه کردن و لوي کامي مذاشررتن وکامي هم با عشررق صررورت 
بازش کرد یه تابلوي طال کوب بود )طالي سررفید ( از  غزل رو ب*و*سررید و
همون مدل هایي که خود کامي عاشررقش بود همه ي ماها با تعجب بهش نگاه 

بي نهایت شوق  مي کردیم اخه اینم شررد سررورپرایز ؟؟؟ اما بر عكس ما کامي
رل کرد  باز غزل رو ب گاه مي کرد در اخر هم  تابلو ن به  قه  با عال کرده بود و
وب*و*سید ودر موش غزل  یزي مفت که بیچاره خر شوق شد !!! همون موقع 
مرماي دسررتي رو دور کمرم حس کردم با تعجب سرررمو باچ اوردم دیدم راچین 

ینا صحبت مي کرد منو هم در حالي که با کیارش پسر دوست خانوادمي غزل ا
در اغوش مرفته بود یه حس  البي بود برام اینكه هم حواسررش به حرف زدنش 
بود هم من !!! لبخندي صررورتمو پوشررونده بود که غزل ازمون خواسررت تا بریم 
عكس بگیرم با راچین به سمت کامي وغزل رفتیم وبا هاشون عكس مرفتیم بعد 

فتن وعكس مرفتن وبعد از عكس دوباره از ماهم همه به نوبت به سررمت اونا ر
همه به وس  رفتیم وشروع به ر*ق*صیدن کردیم وراچین براي لحظه اي هم منو 

 ول نمي کرد وهم پاي من ودر کنارم مي ر*ق*صید !
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زمان رفتن که رسید از شدت خستگي نمي تونستم روي پاهام بایستم، بابا باز 
تنها پیشررش برم ططط با اینكه دلم مي هم بهم تاکید کرد فردا ظهر منتظرم وباید 

باز قبول کردم فق  مفتم بعد از  خواسرررت فردا تا شرررب بخوام هیچي نگفتم و
ناهار میرم پیشش طططط وقتي رسیدم خونه واقعا حال هیچ کاري رو نداشتم فق  
صورتمو از ارایش پاچ کردم لباس راحتي پوشیدم وبدونه اینكه برم حمام پریدم 

ساعت حدوداي دوازده بود که با آچرم موبایلم از خواب توي تخت خوابم !!  !!
بیدار شرردم وبایاد قرارم با باباسررریع به حمام رفتم ودوش مرفتم ،از حمام که 
شپزخونه  سمت ا صدا مي کرد براي همین به  شكمم از مرسنگي  بیرون اومدم 
 رفتم تا  یزي بخورم از توي اشپزخونه صداهایي میومد با تعجب سرکي اونجا

 کشیدم وراچین رو در حال اشپزي دیدم لبخند کو ي زدم ومفتم :
 
 اشپز شدي ؟؟؟-
 

راچین با تعجب به سمتم برمشت ودر حالي که یه تاي ابروشو باچ مي انداخت 
 مفت:

 
اوچ وقتي خانم خونه تا این ساعت خواب باشه ططط معلومه که مرد خونه اشپز -

 میشه ططط ثانیا سالم عرض شد
 

 در حالي که به سمت یخچال میرفتم مفتم :خندیدم و
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اوچ خانم خونه کلي خسته بود پس حق داشت که استراحت کنه طط ثانیا شما -
 باید دومي رو اولي مي مفتي از قدیم مفتن اول سالم!!! ثالثا علیك سالم

 
چال در اوردم وبراي خودم توي لیوان ریختم وکمي ازش  اب پرترلو از یخ

 شیننت بهم نزدیك شد وتوي صورتم خم شد ومفت : خوردم که راچین با
 
شما سالم نكردي که من بخوام اوچ سالم کنم ططط ثانیا ممنونم خیلي تشنه ام -

 بود ططط
 

سته کردم وبا حالت  شمكي بهم زد واب پرترالمو تا ته خورد ططط دماغمو د و 
  ندشي مفتم :

 
 اییییییییییي ططط دهني بود !!!!-
 

وچ شررد ودرکمال تعجب من، دماغشررو به دماغم کشررید وبا باز توي صررورتم د
 شیننت اب دهنشو قورت داد وبا لحن با نمكي مفت :

 
 عويش خوشمزه بود ططط-
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با  شررماي وزغي توي  شررماش نگاه مي کردم یه لحظه  شررماش به نظرم 
 خیلي اشنا اومد وبرق توي نگاهش طططط

 
با سرررعت خودمو به اپن رسرروندم  با بایلم نگاهمو از راچین مرفتم و زن  مو

وموبایلم رو برداشتم با دیدن اسم امید مو به تنم سیخ شد با نگراني به راچین که 
با لبخند نگاهم مي کرد نگاه کردم وبعد کمي ازش دور شرردم واز اشررپزخونه 

 بیرون زدم با دودلي تماس رو وصل کردم :الو ؟
 
 افتاب خانمي خودم ططط خوبي ؟؟؟سالم -
 

با نگراني سرررکي توي اشررپزخونه کشرریدم راچین مشرررول  یدن بشررقابا بود با 
 صداي ارومي مفتم :

 
 سالم ممنونم تو خوبي ؟؟-
 

 امید خندید ومفت :
 
 اره ططط اما توکه بهتري طط دیشب تولد خوش مذشت ؟؟ اتفاقي که نیوفتاد ؟؟؟-
 

باید لوي راچین اروم  نمي دونم  راانقدر حالم از خودم بهم مي خورد؟  را 
 صحبت مي کردم؟ بازباصداي ارومي مفتم
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 اره خیلي خوب بود ططط  اي تو خالي ططط-
 

یا توي عكس  جا ؟ وسرر  ر*ق*ص؟ بین منو راچین؟  خالي بود؟ ک عا  واق
 یادماري؟ امید!!! ططط امید بعد از مكث کوتاهي مفت:

 
 ر اروم صحبت مي کني ؟؟؟خانمم کسي پیشته ؟؟؟  را انقد-
 

 به زور خندیدم ومفتم :
 
 نه کس خاصي نیست ططط-
 

 همون موقع راچین با صداي بلند مفت :
 
 افتاب ؟؟؟ بیا اچن سرد میشه !-
 

 امید سریع مفت :
 
 این کي بود ؟؟؟-
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 هول شدم ومفتم :
 
 امید  ان باباس من خودم بعدا بهت زن  میزنم-
 

سم  سریع سا شپزخونه رفتم نمي دونم  را ولي اح سمت ا تلفنو قنع کردم وبه 
ساس  سایلنت کردم اح شي رو  مي مفت اچن دوباره زن  میزنه بي اختیار مو
خیانت کار بودن بهم دسرررت داده بود هم به امید هم به راچین ! بعد از خوردن 

شررم روي ا اماده بناهار به راچین مفتم که باید به مالقات بابا برم وسررریع رفتم ت
موشرریم یازده تا میس کال از امید داشررت به نا ار بیخیال شرردم وسررریع اماده 
شدم وبه  شینم  سوار ما شدم وبعد از خداحافظي با راچین از خونه بیرون زدم و
سررمت خونه ي بابا اینا حرکت کردم طط حس عجیبي داشررتم یه حس ترس ، 

شین پیا سیدم از ما سترس وططط وقتي به خونه ر شردم که ا شدم وزن  درو ف ده 
 صداي مردونه ي بابا توي ایفون پیچید :

 
 بیاتو افتاب ططط-
 

شدم تعجب  سرعت وارد حیاط  سختي قورت دادم و با  ودرو زد اب دهنمو به 
کرده بودم همیشرره مامان یا مهتاب به پیشرروازم میومدن پله هارو دوتا یكي باچ 

ساختمون رو باز کردم وواردخونه  سالم رفتم ودر  شدم  شدم که با بابا رو در رو
 دادم ومفتم :
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 مامان ومهتاب نیستن ططط-
 

 بابا در حالي که به سمت پزیرایي میرفت مفت :
 
 سالم ططط نه طط چزم بود تنهایي باهات صحبت کنیم ططط-
 

سالن پزیرایي  شت بابا راه افتادم  لوي  کنیم ؟؟؟ یعني با کي ؟؟؟ با تعجب پ
شد  ي می شك  سي که  ند ماه ازیادش غافل بودم  هره پاهام خ دیدم ؟؟؟ ک

شماي  شتم وبه اون   ي مهربوني که قرار بود روزي طططط بابهت قدمي  لو مذا
صداي ارومي که  شده بود ؟؟؟ با  شم دوختم ططط  ي باعث غفلتم  مهربون  

 از  اه عمیقي در اومده بود مفتم :
 
ایسررتاد بي اختیار به  عمو حسررین!عمو حسررین با لبخند مهربوني  لوي پام-

سمتش پرواز کردم وخودمو توي اغوشش پرت کردم عمو حسین با لنافت منو 
 به خودش فشرد ومفت :

 
  ه طوري دخترم ؟؟؟-
 

شما پربرر ومهربونش نگاه کردم  سرمو از اغوشش  دا کردم وبه   با برر 
 ومفتم :
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 به خدا ططط-
 

سررریع دسررت رو بینیش مذاشررت وبا محبت ب*و*سرره ي کوتاهي روي  عمو
 پیشونیم کاشت ومفت :

 
هیشرشرشرش ططط من درکت مي کنم دخترم طط اروم باش ،عمو حسرین طاقت -

 برر افتابشو دختر یكي یه دونشو نداره هاااا
 

دلم سرروخت  را عمو نگفت عروس ملم ؟؟؟  ه خوش خیالم من ططط بد از 
ري اچن واقعا ازش  ه توقعي دارم ؟؟؟ با صررداي  دي این همه مدت بي خب

 بابا از اغوش عمو  دا شدم ططط
 
ستم - سینو اشیت نكن ططط من براي یه  یز دیگه ازت خوا سه دیگه افتاب ! ح ب

 که اچن بیاي اینجا طططط
 

 عمو حسین در  واب بابا مفت :
 
 احسان این حرفا  یه افتاب دختر منم هست ططط-
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ست ومفت  بابا بالبخند ش ستایل  نتلمن خودش ن صفه نیمه اي روي مبل با ا ن
: 

 
 این لنف تورو میرسونه حسین  ان ططط-
 

وبعد به من  پ  پ نگاه کرد که از عمو فاصله مرفتم وبدون در اوردن مانتوم 
شالمو از سرم در اوردم وروي مبل کناري نشستم عمو هم کنارم نشست که بابا 

 بدونه مقدمه مفت :بعد از مكث نسبتا طوچني 
 
 من اهل مقدمه  یني نیستم پس سریع میرم سراصل منلب ططط-
 

وبعد به عمو نگاه کرد عمو شرمنده سرشو پایین انداخته بود ومن می  تر از هر 
 موقع اي به اون دو  شم دوخته بودم که بابا با  دیت بهم نگاه کرد ومفت :

 
رده زیاد بهت مفتم امید باید برمافتاب درست سال پیش بودحاچ یه ماه کم یا -

طططط وهر ي تو مفتي  را دلیلي بهت نگفتم وفق  مفتم سر فرصت همه  یزو 
 برات مي مم ططط مفتم یا نه ؟؟؟
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صحبت کنیم  يوع  سر این مو ستو پاهام یخ کرده بود هیچ یادم نبود که قراره  د
فق  سري  داسترسم بیشتر شدکاش نیومده بودم !!! زبونم به کل سنگین شده بو

 تكون دادم که بابا ادامه داد :
 
افتاب اون زمانم بهت مفتم من هیچ وقت کاري رو بي دلیل نمي کنم خودتم -

خوب مي دونسررتي اما مي مفتي این تصررمیم کامال بي دلیل بود ططط من بعد از 
دیدن رابنه ي تو و راچین وعالقتون تصررمیم مرفتم این مويرروع رو بهت بگم 

 مخالفتم !!!! والبته خواستم براي برمشت امیدطططدلیل اصلي 
 

حس بدي داشررتم بر عكس هر زمان دیگه اي که براي شررنیدن دسررتو پا میزدم 
ستو پا میزدم والتماس خدا رو مي کردم اما انگار  اچن براي کرشدن ونشنیدن د

 خدا صدامو نشنید  ون بابا ادامه داد ططط
 
تورو براي امید ازم خاستگاري کرد ،با  زماني که فق  پانزده سالت بود حسین-

اینكه بچه بودي با اینكه  یزي از زندمي سررت نمي شرد اما به حرمت رفاقتم 
شدم تو  يي به ازدوا تون  سین، اقایي امید وهمین طورعالقه ي بینتون را با ح
دلم مفتم کي بهتر از امید پسررر دردونه ي حسررین رفیق شررفیقم ططط کي بهتر از 

بال وپر خودم بزرگ شررد هم درس خونه هم عاشررق هم مهربون امیدي که زیر 
 هم مرد طططط
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بابا مردو  وري مفت که مني که هیچي از ما را نمي دونسررتم به مرد نبودن 
 مردم شك کردم !!! بابا ادامه داد :

 
وقتي مفتید امید بورسیه ي امریكاشده اول ناراحت شدم مفتم پس افتاب من -

 ، پسر من مرده ي ؟ اما بعد مفتم امید
 

سرشش سال، پاچ وعاشق بر مي مرده ،بر مي مرده دست افتابو مي میره ومیرن 
سررر خونه زندمیشررون ،وشررما  قدر خوش خیال بودید که فكر مي کردید 
که  حالي  هاش حرف زدم )ودر  با ید  ون من  خودتون حسررینو رايرري کرد

نده ي هم ای پوزخند میزد مفت :( بهش مفتم بذار امید بره که وقتي بر مشررت
 افتاب وهم خودش تامین بشه ططط خوشبخت بشن !!!

 
يایت داد امید رفت ططط همه  یز خوب بود تو خوب کنار اومدي  سین که ر ح

 امید خوب کنار اومد وپاچ بود تا طططط
 

وبا نفرت از  ا بلند شد واز پذیرایي خارو شد بهت زده به رفت بابا نگاه کردم 
م اما عمو بهم نگاه نكرد انگاري  شماش، وسرمو سمت عموحسین  رخوند

نگاهش از شررمام فراري بود اینا  شررون بود ؟؟ به قول بابا همه  یز خود بود 
 پس  ي شد ؟؟؟
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 بیا طططط-
 

از فكر خارو شدم وبابهت به دست بابا نگاه کردم عكس یه دختر بود متعجب 
نا ططط  شررم یه دختر معمولي ولي اشرر اش عكسررو مرفتم وبهش نگاه کردم 

، شررماش برام خیلي اشررنا بود انگار خیلي دیده بودمش اره خیلي هرروز هر 
شماي من بود ططط ولي خوب این  شبیه   ست  ساعت هر دقیقه  لوي اینه در
 ه ربني به ما راي منو امید داشت ؟؟؟ به دست بابا نگاه کردم یه سري دیگه 

ابا جب به بهم عكس بود که پشتشون به سمت من بود ومن نمي دیدمشون متع
 نگاه کردم که خودش سئوالمو از  شمام خوند ومفت :

 
بهم خبر دادن امید دامادم اون طرف طططط )کالفه نگاهم کرد وبدون ادامه دادن -

 مله ي قبل مفت ( افتاب اون عكس هم کالسرري امیِد یه دختر ایراني که مثل 
ر امید تو ططط پسررامید براي درس رفته اونجا وتو اکیپ امید ودوسررتاش بوده ططط 

من اون مرد مثال پاچ ططط با همین دختري که عكسررشررو خیلي بي تفاوت توي 
 دستت مرفتي یه  یز مشترچ داره درست از یه سال پیش ططط

 
من  نگاهش کردم که بابا با تنفري عمیق با تنفري که توي تك تك کلماتش 

 احساس میشد مفت :
 
حسین ارزو داشتیم طططط مال تو مي دوني مشترکشون  یه ؟؟؟  یزي که منو -

 باشه طططط افتاب! امید بابا شده
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خالي، خالي خالي هیچي نبود فق  سرركوت ططط اشررتباه بود ططط شرروخي بود یه 
شوخي بیمزه اره همینه ! من اچن باید به این شوخي بخندم ؟؟؟ اره باید بخندم 

از غرورم این ططط خندیدم یه خنده ي بلندي که توي شادي هامم به خاطر ترس 
ند ترمي  ندیدم بل ندیدم ططط اخ غرورم، پس غرورم  ي ؟؟؟ خ طوري نمي خ
خدیدم ولي انگار دنیا داشت اطرافم يجه میزد خندیدم بلندتر دیگه به هیچي 
فكر نمي کردم نه ابروم نه غرورم ونه حتي سررالمت عقلم ططط پس  ي بود که 

شتم مي خندیدم پس مي مفتن بخند تا دنیا به روت بخنده ططط خداااا ا من که دا
غه طط اره  با درو با غه زندمي دروغ حرفاي  كا  ي بودن ؟؟؟ اره درو این اشرر
منمئنم همه  یز دروغه بابا مي خواد امید منو عشررق منو مرد منو خراب کنه 

 طططط
 

قنع شررد به  هره ي نگران واشرركي بابا وعمو حسررین نگاه کردم حاچ  خندم
نه  دي پر اخم عصرربي یخ  ما  دیگه حتي لبخندم روي لبم نبود بي تفاوت ا
کرده بودم از ناراحتي کار امید یا از دروغ بابا ؟؟  ه خنده دار معلومه از دروغ 

 بابا فریاد زدم با تمام و ودم داد زدم :
 
ططط حرفات همش دروغه تو بابامي یا دشررنمي ؟؟؟  را  داري دروغ مي مي-

انقدر از خوشبختي من بدت میاد ؟؟؟  را امید منو داري خراب مي کني ؟؟؟ 
امید من پاکه طط مرد من پاکه ططط از شررما ، اره بابا از تواي که بابامي پاچ تره ططط 
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فتي ه مي مفكر کردي با  هار تا دروغ باور مي کنم ؟؟؟ لعنتي مگه تو نبودي ک
اعتماد شرررط اول عشررق ؟؟؟ اون وقت توقع داري بي اعتمادي کنم به عشررقم 

 ؟؟؟ اونم بایه عكس ؟؟؟
 

به سمت عمو حسین بر مشتم برر توي ملوم داشت خفم مي کرد اما خودمو 
 کنترل کردم با نفرت به عمو حسین نگاه کردم وبا فریاد مفتم :

 
 
 
مید من نیستي ؟؟؟؟ مگه تو نباید طرف عمو تو دیگه  را ؟؟؟ مگه تو باباي ا-

عشررق من باشرري ؟؟؟ عمو اینه پدریت ؟؟؟ باید بلند بشرري بزني توي دهنش 
 بهش بگو حق نداره را ع به پسرت این طوري حرف بزنه ؟؟؟

 
اشررك از  شررماي مهربون ترین مرد، کسرري که زماني عاشررق محبت توي 

نگاه کنه با صررداي   شررماش بودم  اري شررد وبدونه اینكه به من، به افتابش
 مرفته اي مفت :

 
 شرمنده ام بابا ططط شرمنده ام از پسرم-
 

 با انز ار مفتم :بایدم شرمنده باشي !!! اما نه از امید من !!
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به سمت بابا برمشتم نفرتمو توي صورت کسي که ادعاي پدري مي کرد ریختم 
 ومفتم :

 
به ا بارت - ازدواو کردم ولي نمي بخشررمت احسررران مهر و، هیچ وقت، 

احترامتو نگه داشررتم مفتم باااا بااا مه مگه میشرره بهش بي احترامي کنم ؟ هر 
 ي باشه احترامش برام وا به ولي تو  ه کردي بابا؟ خوردم کردي احساسمو 
به  ي برسرري ؟؟؟ هاااا ن ؟؟؟ مي خواي به  ي  عقلمو غرورمو امیدمو که 

 ؟؟؟ اره ؟برسي به نابودي من ؟؟؟ به نابودي امیدم 
 

بابا با  هره اي سرخ، ناراحت واشكي که سعي مي کرد از ریزشش  لو میري 
کنه ودستي که سینه ي سمت  پشو با تمام قوا فشار میداد قدمي به سمتم اومد 
وعكساي توي دستشو به سمتم پرت کرد همه ي عكسا روي زمین پخش شده 

روي دوتا زانوبه  بود از  یزي که مي دیدم زانوهام خورد شررد کمرم شرركسررت
زمین خوردم برهم شكست از  یزي که میدیدم از دختر توي اغوش امیدم از 
شش مي کرد از حلقه اي  اي  شت نواز شده ي دختر که امید دا شكم بزرگ 
حلقه ي من توي دستاي اشنایي که روزي مال من بود ومن عاشق مرماش بودم 

غه فتوشرراپه اما همه  یز از نوزادي که توي اغوش امیدم بود خواسررتم بگم درو
همون بود دسررتاي امید من هیكل امید من حتي اسررتایل امیدم و ططط مردبند 
مردبندي که روزي با تمام عشررق به مردنش انداختم وحلقه اي که روزي توي 
دست  پش بود اما اچن توي دست راستش خود نمایي مي کرد نگاه پدرونشو 
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سرروزوند ططط شرركسررتم اما نه ططط نابود  ي بگم که لقبموهیچ تمام و ود افتابو 
شدم با عشقي که از کودکي توي تنم ریشه کرده بود  ه مي کردم ؟؟؟ با عشقم 
با هستیم که اچن بابا شده بود  ه مي کردم ؟؟؟ خورد شدم هم خودم هم قلبم 
ططط هه فكر کنم صرررداش دنیارو پر کرده بود موش فلكو کر کرده بود ططط با قرار 

ستي  سین بود ططط باباي امید باباي مرفتن د سرمو بلند کردم عمو ح شونم  روي 
نامرد بهش برمي  کامي مي مفتم  به  هه قبال وقتي  نامردترین بود  که  مرد من 
خورد ولي به نظر من حرف بدي نبود پس به خاطر این بود ؟؟؟ حاچ فهمیدم 

میزدم  نامرد بدترین فحش دنیاس طط اره امیدي که من دم از مال خودم بودنشررو
نامردهططط خیلي نامرد با  شماي اشكي به  شماي فراري وخیس عمو حسین 

 نگاه کردم وبا هق هق وناله مفتم :
 
براي این متاسررف بودي ؟؟؟ براي این بود که بعدعقد به راچین مفتي خوش -

 بختش کن ططط مفتي افتاب حق تِو؟ میدونستي عمو ؟؟؟ اره ؟؟؟
 

دورشد شدت اشكم بیشتر شد کاش امروز  عمو شرمنده سري تكون داد وازم
نمیومدم اینجا واقعا نحس این روز !!! عكس امید وبچه شو دستم مرفتم ومفتم 

: 
 
  را ؟؟؟-
 

 بابا با صدایي مرفته وپرغم مفت :
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 تازه یه ماه پیش به دنیا اومد ططط دختره طط هه امید اسمشو مذاشته افتاب طططط-
 

بلند ططط  را ؟؟  را ؟؟؟  رااااا لعنتي ؟؟؟ که بهم بخندي که بگي یه  خندیدم
 بچه رو مول زدم ارههههههه ططط عصبي به بابا نگاه کردم ومفتم :

 
 را زودتر نگفتي ؟؟؟  را مذاشررتي این همه مدت خودمو بازي بدم ؟؟؟ -

 راچینو بازي بدم ؟؟؟ هااان ؟؟ من به درچ  را
 

ا بد کردي باهام ططط مثال مي خواسررتي بهم لنف کني فكر بقیه نبودي ؟؟؟ باب
 ؟؟؟ نابودم کردي ؟؟؟

 
 بابا صورتشو  مع کرد وبه دستش فشار بیشتري داد ومفت :

 
شي - شه که بگم طط که نابود ن ستم دیگه امید برات مهم نبا من ططط فق  مي خوا

ططط که همین افتاب خودم بموني سررالم وخوشررحال باشرري که بیشررتر بازي 
 دي طططنخور

 
 يجه زدم ططط داد زدم :
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شتر بازیم دادن طط - شدم ططط بی ست  شتباه کردي بابا بدتر نابودم کردي طط نی د ا
بابا شررردم عروسرررك ططط تو هیچي از زندمي نكبت من نمي دوني که امه مي 
دونستي اچن بهم نمي مفتي ،همون پارسال بهم مي مفتي که تمومش کنم این 

ب بازي رو ؟ که بازي رو که من از اول  ید ادامه مي دادم این  با ازنده بودم  را 
گام کن ططط )هق هق مي  با ن با نابود نكنم ططط دلم مي خواد بمیرم ططط  خودمو 
کردم به قلبم مشررت زدم وادامه دادم ( شرركسررتم ططط مي بیني افتاب مررورت 

 شكست تو شكوندیش ، نابودش کردي ططط دلم مي خواد بمیرم خدااااااااااا ططط
 
 یا علییییییییي ططط احسااااااااااان-
 

شار  ستشو روي قلبش ف شم دوختم کبود کبود بود د صداي داد عمو به بابا   با 
سته  شد و شماش ب ست بابام از قلبش ول  شدم ططط یخ کردم د میداد بي حس 
شده بودم هن  کرده بودم ؟؟؟ بابا تو  سمت تلفن هجوم برد چل  شد عمو به 

ااااااااااا ططط تا اومدن امبوچنس بدون تو ه به عمو به باباي دیگه  را ؟؟؟ باباا
شق مامانم  شدم نگاه مي کردم  واب مهتابو  ي بدم ؟؟؟  ي به دل عا کبود 
بگم ؟؟؟ بگم مامان احسررانت کجاسررت ؟؟؟ بگم مامان احسررانت از دسرت 

 دخترت قلبش وایستاد ؟؟؟
 

به خودم تازه  بابا رو روي برانكارد خوابوندن  با  یب از  ا بلند  وقتي  اومدم و
سش زدم فق   ست  لومو بگیره پ شون راه افتادم هر  ي عمو خوا شدم ودنبال
ستم وبا مریه به کاراي  ش شت امبوچنس ن سرم پ فهمیدم  یزي انداخت روي 
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مرد که به بابا میرسررید نگاه مي کردم ططط خدایا براي امروز بسررم نبود ؟؟؟ هم 
ست مهتاب  امید هم بابا ؟؟؟ خدایا بابامو شه مامان نی مي خوام خدایا بابام نبا

نابوده من بي پناهم خدایاططط به  هره ي اروم بابا که زیر ماسررك اکسرریژن بود 
 شررم دوختم اروم زمزمه کردم :بابا غل  کردم طط ببخش بد حرف زدم بابایي 
شكر خوردم ببخش بابایي یه وقت تنهام نزاري ؟؟؟ بابا تو نباشي نیستم به قران 

ست مي کنم ططط ط طط بابا من احمق هیچي به خاطر مهتابو مامان ططط بابایي التما
شو ططط بابایي ططط  شو بابا  ان افتاب پا شو ططط بابا تورو به خدا پا بابا تورو قران پا
کم کم صرردام اوو مرفته بود به بیمارسررتان که رسرریدیم دنبال برانكارد که با 

يجه میزدم سرعت حرکت مي کرد مي دویدم والتماس  مي کردم مي دویدم و
میدویدم وفق  از خدا بابا مو مي خواسررتم من گ*ن*ا*ه کار بودم ناشرركري 
کردم باباي مهربونمو به خاطر یه نامرد خورد کردم غرور پدرونشررو براي حفظ 
خودم وغرور خودم نابود کردم من یه خود خواهم یه خود خواه عويي یكي که 

حمت کشررده رو به کشرري به فروشرره که به یه حايررره پدري که یه عمر براش ز
به کي  بابامو  یا از بوي خودم حالم بهم مي خوره من  دختر دیگه فروخته خدا
پدري  باش  پدرم  پدري  با  ونم ببخش وبر مرد تو بزرمي تو با فروختم ؟؟؟؟ 
که تو  یدم  با زندمیمو م با بایي منو ببخش  با نادونو ببخش  نه  کن بزرمي کن م

که تو باشرري من که نابودم من که بي ارزشررم من مهم  برمردي  ونمو مي دم
شو ببیني  شدن شگاه رفتن مهتابو ببیني باید عروس  شي باید دان ستم تو باید با نی

 ccuباید مثل قبل تكیه ماه مامان ساده ومهربون من باشي طططباباي مهربونمو به 
سته به دیوار تكیه کردم ورو شك ن ي زمیبردن ا ازه ندادن باهاش برم با کمري 
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نشستم پاهامو توي دلم  مع کردم واشك ریختم شهنم پر بود از سئوال پر بود 
بدبختي  گاه بود طط شهنم پر بود از  که زیر کلي دسررت بایي  با از تنفر پربود از 
يوع رو بفهمه باهم  ه  وري بر خورد مي  وتنهایي پر بود از راچیني که امه مو

ستام طط و ي بگم به ماد شونو ازمن کنه پر بود از دو شوهر وبابا رو دختري که 
 مي خوان؟

 
 
 

سرررم روي پاهام بود وبي تو ه به عمو حسررین که خیلي وقت بود اومده بود 
همچنان اشرررك مي ریختم براي همه ي بدبختیام براي همه ي بي کسرریام با 
شماي  سرو باچ مرفتم وبا   صدا مي کرد  سممو  سون عمو که ا صداي حرا

داشت انتهاي سالن رو میدید تند وبا لحن عصبي  اشكي بهش زل زدم اما عمو
 مفت :

 
 مامانت اینا اومدن ططط-
 

نفهمیدم  ه  وري ولي سررریع بلند شرردم وخودمو با دو به مامان ومهتاب که 
 مریه مي کردن رسوندم مامان منو محكم برل کرد وملتمس مفتم :
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کردم  که غل ببخش مامان ،ببخش تقصرریر من بود ططط مامان من به بابا مفتم -
شه ططط ماماني تورو خدا من بابامو مي خوام طططغل  کردم  ططط بهش بگو منو ببخ

 به خدا
 

 مامان با شونه هایي که از مریه مي لرزید منو به خودش بیشتر فشارداد ومفت :
 
صیر تو ِ؟؟؟ - شش ططط اروم باش دختر بیچاره ي من ططط کي مفته تق ش ش ش هی

 اره ؟؟؟کي مفته افتاب من گ*ن*ا*ه ک
 

منو از خودش  دا کرد ودسرتاشرو دور صرورتم قاب مرفت واروم وشرمرده در 
 حالي که اشك میریخت مفت :

 
 تو اینجا از همه بي گ*ن*ا*ه تري طط پس خودتو عذاب نده !!-
 

وبعد پیشوني منو ب*و*سه زد با صداي مهتاب به سمتش نگاه کردم که مظلوم 
غوش مامان  دا شدم وخواهر مهربون وبا  شم اشكیش منو نگاه مي کرد از ا

به خودش  تاب منو  تاب رحم کن ططط مه به مه یا  خدا وکو ولومو برلش کردم 
 فشار داد ومفت :

 
 افتاب من بابامو مي خوام ططط-
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 سرشو بیشتر توي دلم فشار دادم وبا مریه مفتم :

 
 منم بابارو مي خوام درست مثل تو ططط پشمونم مهتاب ، خیلي پشیمونم !!!-
 

 مهتابم بیشتر توي اغوشم مچاله شد وبا مریه مفت :
 
شم هیچ وقت ططط  ون هم تورو - شنیدم ططط امیدو نمي بخ تازه امروز از مامان 

 نابود کرد هم بابا رو ططط
 

شتي  شتي بچه دا امید !!! امید ،  یكار کردي با منو خانواده ام ؟؟؟ تو که زن دا
گا   بازي دادي ؟؟ این زن گه منو  یا ؟؟؟  را دی كا، دلواپسرر ي بود ؟؟؟ اشرر

التماسررت براي برمشررت ؟؟ با حرکت سررریع مامان به خودم اومدم مامان به 
سمت دکتر رفت که داشت با عمو حسین صحبت مي کرد وبا نگراني واشكاي 

 روان مفت :
 
 اقاي دکتر شوهرم ؟؟؟-
 

به دکتر نگاه مي کردیم دکتر  منو مهتاب همه ي و ودمون  شررم شررده بود و
 نگاهي به مامان انداخت وبا تردید مفت :
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به این اقا هم عرض کردم طط سرراده اش مي کنم خانم همسرررتون یه سرركته ي -
خفیف قلبي داشررتن که همین هم براي قلبشررون که نیازبه پیوند داشررته و بیمار 

 هر لحظه ممكنه دوباره د ار ایست قلبي بشن ططططبوده کامال يرر داشته و
 

يجه میزد مامان با  شت  شت مهتاب که دیگه دا زانوهام دیگه تحمل وزنمو ندا
 هق هق مفت :

 
  ي کار مي تونیم براش بكنیم ؟؟؟ میشه ببریمش خارو از کشور ؟؟؟-
 

 دکتر مكثي کرد ومفت :
 
نداره همسرررتو- ثل همون  ا فرقي  جا هم م ماري دکتراي این خاطر بی به  ن 

فشرراري که داره تحمل پیوند قلب رو ندارن طط متاسررفم که انقدر رچ بهتون مي 
صبي تحمل مي  شار ع شون نباید ف سي بر بیاد ای مم ولي فكر نكنم کاري از ک

 کردن !!!
 

وبعد هم بایه ببخشررید ازمون فاصررله مرفت منو مهتاب روي زمین نشررسررتیم 
 : ومامان با هق هق به عمو حسین مفت

 
 من مي برمش هر  ور که شده ططط احسان من باید خوب بشه ططط-
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نشررسررته بودیم وهرکدوم توي عالم خودمون بودیم که  ccuهر هارتا پشررت در 

کسي اسممو صدا کرد با بهت به سمت صدا بر مشتم راچین بود که با وحشت 
شد که راچین شتر  شدت مریه ام بی شت با دیدن راچین  سمت ما قدم مي شا  به 
سرعت قدماشو بیشتر کرد ومنو به اغوش کشید سرمو توي مودي مردنش فرو 

 کردم وبا دست به پیرهنش  ن  انداختم وبا يجه مفتم :
 
راچین من خیلي بدبختم خیلي ططط راچین بابام به خاطر من این طوري شررد طط -

من دختر بدیم ططط تو راس مي مفتي من یه مررور خودخواه عويرریم که به  ز 
 به هیچكس فكر نمي کنه از خودم بیزارم طط کمكم کن ططط تنهام ططط خودم

 
 راچین سرمو بیشتر به خودش فشار مي داد با صداي مرفته وارومي مفت :

 
افتابم ؟؟ خانمم ؟؟ این حرفا  یه عزیز دلم ؟ اروم باش ططط هیچي تقصیر تو -

ست ططط دیگه از این حرفا نزن تا من پشتتم محكم باش ططط نم شكنی تو ي خوام ا
 ببینم ططط خانمي تا من هستم تو تنها نیستي ،هیچ وقت ططط اروم باش طط اروم ططط

 
اشرركم شرردت بیشررتري مرفت طط تو از  ي خبر داري اخه ؟؟؟ اخه تو تا کي 
پیشررمي ؟؟؟ تویي که ططط امه راچین بفهمه  ي کار مي کنه ؟؟؟ معلومه هیچي 

نه ططط  یزي که من ازش بیزارم ططط ولي ططط دلش برام میسرروزه ططط بهم ترحم میك
شم بود ططط هه من احمقم ططط  شه پی شت کاش همی اي کاش حرفاش واقعیت دا



  534 

 

حاچ که امید نیسررت دارم این حرفارو میزنم ؟؟؟ من یه خودخواه عويرریم ططط 
شدم انقدر اروم که دلم مي  شاي راچین اروم  شه همین طور بودم طططط با نواز همی

وا این زندمي نكبت راحت بشم طط از این نامردي طط از این  خواست فق  بخوام
 عذاب و دان طط از این خودخواهي طط از این تنهایي وططط

 
راچین وعمو حسررین تا رسرریدن کامي اینا به همه کارا رسرریدمي کردن با  طفلك

اومدن کامي وبچه ها داغ دلم تازه شررد ، یعني کامي مي دونسررت ؟؟؟ نه امه 
مي دونست باهام این کارو نمي کرد ططط بعد از یكي دوساعت نشستن به اصرار 

از بهم مفت نیمامان همه برمشتیم خونه اول نمي خواستم قبول کنم ولي مامان 
داره که توي این موقعیت خودش پیش بابا باشررره ططط همراه مهتاب به خونه بر 
مشررتم ططط یكي از اتاقارو به مهتاب دادم تا اسررتراحت کنه وخودمم بدون هیچ 
شمم خورد عكس امید  شدم وکلیدو زدم اولین  یزي که به   حرفي وارد اتاق 

ه ططط من دیگه امیدي نداشررتم ططط هیچ بود ططط امید من ططط نه ططط امید یكي دیگ
سا حمله  سمت عك شتم ططط من نابود بودم ططط نابوِد نابود طط با تنفر به  امیدي ندا
پاره کردم انقدر زیر که دلم مي  با نفرت دونه دونه از دیوار کندم و ور شررردم و
خواسرررت حرص دلم از توي این خورده ریزا بیاد بیرون ولي نمیومد! از خودم 

ودم اي کاش این اشررراچ رو همون موقع که باراچین حرف زدم نابود مي متنفر ب
کردم واز دیوار مي کندم ططط حالم بد بود  یب میزدم وهمه ي عكسررارو پاره مي 
کردم  یب میزدم ومریه مي کردم  شررمم که به میتارم خورد به سررمتش حمله 

یا با ویولون  قدرتم از پنجره پرتش کردم بیرون  با تمام  ن دمارشررم همیکردم و
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کارو کردم به خودم خندیدم به افكار احمقانم که  ه  وري شرررده بودم بت 
پرسررت امید ویادماراش امید شررده بود خدا ططط یادماراش شررده بودن بتم براي 
پرسررتش طططط مقدس بودن طط این اشررراچ مقدس بودن ططط به سررمت  عبه ي 

ده رو تا حد توانم یادماري امید رفتم همه ي نامه ها همه ي مالي خشررك شرر
نابود کردم ططط دیگه  وني توي تنم نمونده بود ولي بازم حرص داشررتم عقده 
شمام روان بود ولي دیگه نایي براي  شكام از   شتم ا شده دا شتم برر خفه  دا
يجه نداشتم ناله مي کردم ططط توي  له ي تابستون ،سردم بود لرز داشتم بدنم 

صد سرد انگار خدا ق ست  خیس بود از عرق  سمه ي یخي در شت بامن مج دا
کنه ططط درد داشتم اما نمیدونستم از کجامه ططط ناله میكردم شده بودم یه مربه ي 
ستي به خودم  خیس بي پنها که کنار خیابون داره از تنهایي میمیره ططط با مرمي د

 اومدم مهتاب بود که با مریه منو توي اغوشش مرفته بود بابرر مفت :
 
تو، نذاشررتم مفتم نیاز دار تنها باشرره طط افتاب خودتو نابود  مي خواسررت بیاد-

 نكن براي کسي که اررزش نداره
 
 
 
  را ؟؟؟  را بازیم داد ؟؟؟  رابازي کردم ؟؟؟  را خواستم بازي بدم ؟؟؟؟-
 

 پوزخندي زدم وبابي حالي مفتم :
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شم ططط اما امید زودتر از من د- ه ست بیه زماني قرار بود من رچیس این بازي با
کارشرررده بود انگار هنوزم دوسرررت داره بازي کنه مثل همون بچگي ولي بایه 
تفاوت بزرگ ططط این دفعه فق  من همبازیش نیسررتم دیگه یارش نیسررتم اچن 

 شدم رقیبش توي این بازي ططط
 

اشكم از  شمام روان شد ودر حالي که به  شماي غم مرفته ،سرخ وپربرر 
 مهتاب نگاه مي کردم مفتم :

 
 من خیلي خسته کننده ام ؟؟؟ خیلي بدم ؟؟-
 

 مهتاب با محبت منو توي اغوشش کشید ومفت :
 
خواهري تو نه خسررته کننده اي نه بد تو بهتریني ططط ولي مسررئله اینه که امید -

سخته ولي بیا  شت ططط افتاب بهش فكر نكن طط مي دونم  لیاقت خوبي تورو ندا
ده وقرار نیسررت دیگه بر مرده ططط بهش یه تصررمیمي بگیریم ططط فكر کن امید مر

 فكر نكن ططط افتاب امه بخواي این طوري ادامه بدي نابود !
 

سي رو فراموش کنم که از بچگي  ستم ک ستم ؟!مي تون شد ؟؟ مي تون یعني می
باهاش بزرگ شدم کسي که عشقم بود کسي که برام مهربون ترین بود ؟؟؟ فكر 

یا مرمش ؟؟؟ معل حت تره  یانتش را مه ططط براي من ،براي من مررور به خ و
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بام ططط  با یاد مرگ تنم یخ کرد ططط  با نا مرمش راحت تر بود ططط  وخودخواه منمئ
من واقعا پسررتم ،بابام به خاطر من روي تخت بیمارسررتان افتاده اون وقت من 
،اچن اینجا دارم به  ي فكر مي کنم ؟؟ به امید ؟؟ به امیدي که به  اي یكي 

ه  اي خواستن من با یكي دیگه بوده واچن باباشده ؟؟ فكرشم شدن بامن ططط ب
 ازار دهنده بود !!!

 
 به راچین مي مي ؟؟؟-
 

مهتاب بود که دلواپس به من نگاه مي کرد ، ه روح بزرمي داشررت خواهرم با 
این که خودش داغون بود با اینكه خیلي بیشتر از من نگران بابا بود اما به خاطر 

نمي ریخت وبا من حرف میزد تا اروم بشررم ططط با لحن  من حرفي نمیزد اشررك
 قاطعي مفتم :

 
نه ططط نمي خوام  یزي بدونه ط من نیاز به ترحمش ندارم ططط امه بفهمه فكر -

بدتره ططط من بیزارم از  هام بمونه واین براي من خیلي  با نه من توقع دارم  مي ک
 ترحم ودلسوزي بي  ا ططط

 
 ولي افتاب ؟؟؟-
 

 تلخي زدم ومفتم : لبخند
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 افتاب بي افتاب ططط سعي مي کنم کاراي طالقمو زود انجام بدم طططط-
 

 مهتاب مرفته وبابرر مفت :
 
 پس بابا  ي ؟؟؟ میدوني امه بفهمه حالش بدتر میشه ؟؟؟-
 

بایاد بابام برهررم شرردید تر شررد نفس عمیقي کشرریدم تا از ریزش اشرركم  لو 
 میري کنم با صدا خفه اي مفتم :

 
با - که نمي تونم  ته ططط من  فاق بیوف ید این ات با یه زماني  که  ي ؟؟؟  باچخره 

 راچین بمونم ططط اون منو دست نداره ططط
 

شت ،برلش کردم هر  شونم مذا شو روي  سر مهتاب ناراحت نگاهم کرد وبعد 
دو سرركوت کرده بودیم یه سرركوت سررخت وسررنگین صررداي مرفته ي مهتاب 

 برد اروم وپربرر مفت : سكوت شب دردناکمونو از بین
 
 تو  ي ؟؟؟ تو راچینو دوست نداري ؟؟؟-
 

نه طط نمي خوام  نه ؟ معلومه  یا  احسررراس خفگي کردم ططط واقعا من  ي ؟اره 
کسري فكر کنه با خالي شردن پشرتم به هر کسري  ن  میزنم حاچ اون طرف 
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هرکي مي خواد باشرره حتي راچین طط من نباید خرد تر از این بشررم پس قاصررع 
 مفتم :نه !

 
مهتاب بیشتر توي دلم فرو رفت وبه تكون دادن سرش اکتفا کرد اون شب شب 
بدي بود خیلي بد یه شررب درد ناچ که از هرنوع ارامشرري خالي بودم واز هرنوع 
عذابي پر ططط کي درکم مي کرد ؟؟؟ منمئنا هیچ کس ! بامهتاب توي اتاق من 

م خوابیدیم البته خواب که نه و در حالي که سررفت هم دیگه رو برل کرده بودی
ستش  صداي نفس هاي نا منظم مهتاب میفهمیدم ود هر دوبیدار بودیم اینو از 
که هر دقیقه منو محكم تر برلم مي کرد طط دو تاي ما به یه  یز فكر مي کردیم 
بي حامي شدن !!! به حال راچین واقعا حسادت مي کردم که با خیال راحت توي 

له ي فكري خوابیده ططط ولي افكارم واقعا بي انصررافي اتاقش وبدونه هیچ مشررر
ستان رفتیم حال بابا هر لحظه  صحانه خورده ونخورده به بیمار صبب  بود! فردا 

شت در  سعود هم پ شد خانوادهي خاله زهرا ودایي م سته  ccuوخیم تر می ش ن
بودن وبراي اولین بارمحمد  لوي همه مهتابو سخت در اغوش کشید تا کمتر 

کنه ومن  قدر به حال خواهرم غبنه خوردم که کسرري هسررت با تمام بیتابي 
شه طط البته حق بود، مهتاب مهربونم کجا ومنه مررور  شته با ستش دا و ود دو
خودخواه کجا !!!خاله زهرا وزن دایي کنار مامان نشررسررته بودن و اونو اروم مي 

دم وکردن ومن موشه اي براي خودم نشسته واشك مي ریختم براي بي کسي خ
ستي دور کمر به خودم اومدم راچین بود که با  شدن د ،مامانم ومهتابم !! با حلقه 
که توي قرمزي  ماي طوسرري  ته و شرر هایي بهم ریخ ناراحتي ونگراني ومو
صبب بدونه اینكه  شب ندیده بودمش و شماش برق میزد نگاهم میكرد از دی  
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صداي ستان ططط با  شدار راچ بهش  یزي بگم با مهتاب اومده بودیم بیمار ین خ
 را بهم -که هنوز مردونگي و ذابیت خودشو حفظ کرده بود به خودم اومدم :

 نگفتي واومدي ؟؟؟
 

 خسته نگاه ازش مرفتم وبه مامان بیتابم زل زدم ومفتم :
 
 نمي خواستم مزاحم ططط-
 

 با مرماي نفسش کنار موشم حرفم قنع شد با لحن مالیم وارومي مفت:
 
گه - قت مزاحم من نیسررتي هیچي نگو ططط دی فا نزن ططط تو هیچ و از این حر

 منمئن باش ططط من ططط
 

با نگراني از اغوش راچین  مان حرف راچین قنع شرررد  ما یه ي  با اوو مرفتن مر
 خارو شدم وبا مریه به سمت مامانم دویدم بايجه به خاله زهرا مفت :

 
برمش هر من بي احسررانم مي میرم ططط نمي تونم دسررت رودسررت بزارم باید ب-

 ور شررده طط حاقل به خودم نمي مم کاري براش نكردم کاري براي بي کسرري 
 خودم نكردم کاري براي یتیم نشدن بچه هام نكردن ططط
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شت محكم برلم کرد  سي از پ با  مله ي اخرش مریه ي منم اوو مرفت که ک
ومنو به سررمت خودش برمردوند سرررمو به سررینش فشرراردادم وعنرشررو بلعید 

 تم :وبازاري مف
 
راچین تورو خدا یه کاري کن ططط من بابامو مي خوام ططط راچین مي ترسم از اون -

 کلمه ي مامان، مي ترسم طط من از یتیم شدن مي ترسم ططط
 

شت انقدر  سه اي مالیم روي مونه ام کا سرم اورد وب*و* شو کنار  سر راچین 
 : ناراحت بودم که نتونم از اون کار منعش کنم با لحن منمئني مفت

 
افتابم هر کاري از دسررتم بر بیاد مي کنم فق  تو مریه نكن ططط اروم باش ططط -

 دارم بهت قول مي دم که هر کاري بكنم ط
 

نمي خواستم توي اون شرای  اعتراف کنم ولي توي اغوش راچین اوو ارامش رو 
ستاي  شیدم اوو محبت اوو بي پناه نبودن ولي این فق  مال زماني بود که د  

 حكش حامي وتكیه ماه بدن يعیف ولرزونم بود !!!مرم وم
 

راچین مدارچ پزشرركي بابارو براي پزشرركي توي لندن فرسررتاد و دونبال کاراي 
بابا بود ططط خودشررم بخاطر  ندسررال زندمي توي سرروچد براي رفتن  مامان و
مشرركلي نداشررت فق  این وسرر  بي تابي هاي مهتاب رفتن رو براي مامانم 

 سخت کرده بود
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شده بود   هار شروع  شگاه ها هم دوباره  شته بود ودان ماه از اقداماي راچین مذ

ویه پاي من دانشگاه وپاي دیگه ام بیمارستان بود توي این  هار ماه بیمارستان 
شده بود خونه ي دومم طکم کم کارا داشت براي رفتن مامان وبابا اماده مي شد 

ومهتاب هم بیشتر ططط بچه ها  اما حال بابا هر روز بدتر مي شد وبي تابي مامان
مويرروع امید رو فهمیده بودن ،اوایل خیلي زن  میزد ولي من  واب نمیدادم 
که کامي رو واسنه قرار داد اون روز که کامي اومد خونه حالم به شدت خراب 
بود وخیلي عصبي بودم کامي حرف زد نصیحت کرد، دلیل خواست اما  واب 

شررد صررداشررو ببره باچ از امید بگه از من فق  سرركوت بود که اخر مجبور 
عشقمون از اینكه من دارم نارو میزنم ،دارم به عشقم خیانت مي کنم وقتي اسم 
خیانتو شنیدم دیگه خونم به  وش اومد حرف زدم همه  یزي که اون روز توي 
خونه ي بابا وبعدش به سرررم اومد رو مفتم مقصررر حال بد باباي من امید بود 

اور نكرد ولي وقتي من عكسرراي امید وزنشررو که  ند روز کامي اول حرفمو ب
شونش دادم اونم باور کرد فهمید  بعد از اون ما را از خونه ي بابا اورده بودمو ن
 ي کشرریدم ،اون روز کامي بدون هیچ حرفي رفت یه هفته از هیچ کدوم خبر 

 ونداشررتم تا اینكه غزل بهم زن  زد ومفت که کامي با امید حرف زده ومفته ت
همه  یزو فهمیدي رابنه ي دوستیشو با امید بهم زده وبهش مفته که بهتر دیگه 
کاري به کار افتاب نداشته باشي  ون افتاب ازدواو کرده ودیگه هم نمي خواد 
با تو در ارتباط باشه وبعد هم تلفنو قنع کرده غزل تمام سعیشو مي کرد که بهم 

بده منمئن بودم خیلي خوب درکم مي ک لداري  یه زن بود د باچخره اون  نه 
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وعاشررق خودش مي دونسررت که حتي براي لحظه اي نمي تونه خودشررو  اي 
قدیم  ثل  ما وم مدن خونه ي  یدن او که فهم نار ونیكي همون روز  من بزاره ،مل
شتن  شتر از من دا ستام بی ستیم وبا هم دردو دل کردیم خنده دار بود ولي دو ش ن

مید  زي از ما بود  زي از اکیپ عذاب مي کشیدن خوب کم  یزي هم نبود ا
ما توهمه ي خاطرات ما سرهم داشرت یه سرهم خیلي زیاد یه سرهم بزرگ ولي 
طططط خ  مبایلمو عوض کرده بودم خونمون دوتا خ  تلفن داشت اون خني رو 
که امید شررماره اش رو داشررت از برق کشرریده بودم وفق  اون یكي خ  تلفن 

ا هم خیالم راحت بود  ون کسرري اونجا روشررن بود از بابت خونه ي مامان این
ما بودن راچین اوچ خیلي  نه ي  تاب توي خو مان ومه ما مدت  نبود توي این 
تعجب کرده بود وقتي توي اتاقم میومد هیچ کدوم از یادماریاي امیدو نمي دید 
وحتي زماني که منو راچینو مهتاب تنها بودیم حرفي از امید زده نمیشرد موشریم 

ن  خور نداشررت ولي هیچ وقت ازم دلیل نخواسررت شرراید دیگه مثل سررابق ز
براش مهم نبود شررایدم هم نمي خواسررت که دخالت کرده باشرره ولي یه  یز 
خیلي برام وايب بود راچین از این رویه خیلي خوشش میومد طططدوماه از شروع 
ترم  دید مي مذشررت با نیكي توي کالس نشررسررته بودیم وبه حرفاي اسررتاد 

دیم البته  ه موش دادني نیكي که  زواش پر بود از شكالي پیرمون موش میدا
ک  ومعو ي که هیچي ازش سردر نمیاوردي من هم توي فكر بابا بودم دیشب 
حالش خیلي خوب نبود بایاد خاطرات دیشررب برر داشررت خفه ام مي کرد 
با تمام توانش داره فشرررار میاره نفس  احسررراس میكردم کسرري ملومو مرفته و

خارو شد  ccuشده بود ***** مامان با  شماي اشكي از  کشیدن برام سخت
شو  شما شك   سمتم اومد کمي ا ست به  س شونه هایي افتاده وقدم هایي  وبا 
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با صرررداي مرفته اي مفت :  افتاب ، بابات مي خواد ببینتت ططط با -پاچ کرد و
حاچ  ه اصررراریه ؟؟؟ مگه دکتر نگفت حالش خوب نیسررت -نگراني مفتم : 

 را -ت بكنه ؟ راچین دسررتي به کمرم زد وبا نگاه غمگیني مفت : باید اسررتراح
ولي  ند دقیقه رفع خستگي نمي کنه ططط برو تو  شم انتظار ططط نمي دونم  ي 
توي  شررماش بود ولي مجبورم کرد که به سررمت اتاق برم سررعي مي کردم 
ست مثل  سیرو طي کنم در شون بدم وبا قدم هایي محكم م سرد ن خودمو خون

ستار کمكم کرد افتاب  شدم پر ستم ططط وارد اتاق که  شد ،نمي تون سابق اما نمی
خانمي -لباس سبز رن  مخصوصي رو بپوشم به تخت بابا اشاره کرد ومفت : 

هیجان براي قلب بیمار خب نیست ونیاز شدیدي به استراحت داره خیلي طول 
بابا  متنكشه ططط فق  پن  دقیقه ططط سري تكون دادم وبا  شماي اشكیم به س

رفتم نگاهش غریب وغم مرفته بود این نگاه از  شررماي مقتدر باباي مهربون 
من بعید بود ریزش اشرركام شرردیدترشررد کنار تختش ایسررتادم وبه  شررماي 

با لبخند تلخي وصررداي اروم ومرفته اي مفتم :  بابا پیر -منتظرش نگاه کردم و
ه یري خوابیدنه زیادشرردیا ؟؟ یادته همیشرره به مامان مي مفتي یكي از عالچم پ

صداي مرفته اي مفت :  شن بچ-؟؟؟ خنده ي کم  وني کرد وبا  ه بزرما پیر می
ها بزرگ این روند زندمیه کاري نمیشه کرد ط ولي افتاب ططط تو واقعا بزرگ شدي 

م اي کاش بزرگ نمیشد-بابا ططط دوباره برر کردم ططط وبا صداي لرزون مفتم : 
به  به ططط نمي ارزه این بزرمي  با اخم خواسررتني کرد و با باي مهربونم  با پیري 

ولي بابا این افتابو بیشتر دوست داره یه دختر محكم وبا اقتدار -سختي مفت : 
سندم طط )بعد از مكث کوتاهي بابرر ادامه داد  طط من افتاب بزرمو پخته رو میپ
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ست مي مفت  شي ؟؟؟ من خیلي در حقت بد کردم تورا ( افتاب باباتو مي بخ
سه بابا امه  هم مفتم : ب صداي پربر سریع وبا  از همون اول بهت مفته بود م طط 

تو باید منو ببخشرري من احمقم ططط من خیلي اشیتت کردم اونم به خاطر کسرري 
که ططط آه مهم نیست مهم شمایي مهم اینكه زود خوب بشي ،این حرفارو نزني 

شرررمنده ام بابا  ومنو ببخشرري ططط بابا دیگه اون حرفا رو نزن من همین  وریم
دشررمنت شرررمنده، توهم این حرفا رو دیگه -اخم کرد وبا نفس نفس مفت : 

با، هواي  با تاب  حت نمیشررره طاف نارا قت ازت  با هیچ و با نزن تو عزیز مني، 
زندمیت وراچینو داشررته باش این پسررر واقعا مرد بزرمي بهم اعتماد کن براش 

كیه بهترینه براي تو، یه ت همسر باش، دوست باش ازدستش نده بعداز من راچین
ماه محكم که میشررره بهش اعتماد کرد ،مراقب خودتو زندمیت باش به خاطر 
 یزاي بیارزش رهاش نكن ططط افتابم تو بزرمي هواي مهتابو داشررته باش اون به 
تو خیلي وابسررته اس توي هر  مله اي که مي مه محاله امه یه افتاب نباشرره طط 

ذار طط قول بده طط قول بده به همه ي حرفام موش مامانت طط هیچ وقت تنهاش ن
میكني ؟حاچ بابا هم اشررك مي ریخت همون موقع پرسررتار اومد وبهم مفت 

مش قول بده افتابم ططط  شرر-باید برم بابا بادسررتمو مرفت و مانع شررد ومفت : 
شناختم اروم درحالي که  شت این نگاه بابا رو نمي  شش عجیبي دا رن  ودرخ

ك میریختم سررر تكون دادم هواي این اتاق واقعا خفه بود مي ملوله ملوله اشرر
ه توان حاللم کن دیگ-خواستم بمیرم بابا با صدا يعیف وپر التماسي مفت : 

ایستادن نداشتم با سرعت از اونجا زدم بیرون وبي تو ه به افتاب مفتناي راچین 
شت انگا شك ریختم طط حس بدي دا ستان دویدم وا سمت راه روي بیمار ر به 

 یزي رو مم کرده بودم،  شماي بابا طط نمي خوام بهش فكر کنم نه نمي خوام 



  546 

 

ططط اشك ریزان وارد حیاط بیمارستان شدم نفس نفس میزدم وهواي پاییزي ابان 
هم اونو بزرگ تر مي  ساي عمیق بلعیدم انگار این هوا به  اي التیام بر رو با نف

 دم :خداااااااااااکرد روي نیمكتي نشستم وبي تو ه به مردم دادز
 

ا مرماي دستي روي شونه ام با ترس برمشتم با دیدن  هره ي غم مرفته ي راچین 
راچین ططط بابام  -برهررم شرردت مرفت خودمو توي اغوشررش انداختم ونالیدم:

!دسررتاي راچین دورم حلقه شررد سرررم روي سررینه ي مردانه اش بود واشررك مي 
نوازشررم مي کرد بعد از  ند ریختم دسررتش با ارامش روي کمرم مي لرزید و

ین راچ-دقیقه که کمي اروم شرردم بدون اینكه از اغوشررش دربیام با ناله مفتم :
بابام یه  وري بود ططط یه  ور غریب نگاهش ،این نگاه رو نمي شررناختم طططط 
من بابا احسان خودمو مي خوام طراچین در حالي که دستش از زیر شال موهامو 

افتاب خانمي اروم باش ططط بابا -م وارومي مفت :نوازش مي کرد با صررداي نر
سته با عزیز کرده اش حرف بزنه طططوخندید یه  صي نبود فق  خوا هیچ  ور خا
خنده ي تلخ توي این  ند وقت راچینو خوب شررناخته بودم همیشرره با اطمینان 
حرف میزد ولي امشب ططط  ه شب نحسي بود !!! اروم از اغوش راچین در اومدم 

سمون بلند کردم  ودر حالي سمت ا سرمو به  شتي نیمكت تكیه میزدم  که به پ
راچین این  ند وقت خیلي از اخالقات توي دسررتم اومده این مرفتگي -ومفتم :

 شمات حرفایي که ططط تو همیشه به تك تك کلماتت ایمان داشتي اما امشب 
 ططط من اون حرفاي منمئنو بیشررتر دوسررت داشررتم ططط بذار همیشرره بهت ایمان

داشته باشم مي ترسم راچین خیلي مي ترسم طآه بابا ططط همه  یز تقصیر من بود 
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خاطر  ي ؟؟؟ فق  خودم  به  ناراحتش کردم  یت کردم ، بارو خیلي اش با من 
؟؟؟  را هیچ وقت نمي تونم درسررت تصررمیم بگیرم ؟؟؟  را همیشرره مهم 

سررت خودمم ؟؟؟ دارم داغون میشررم امه خدایي نكرده ططططدوباره برهررم شررك
امه ططط امه بابام یه بالیي -واشرركام اروم روي مونه هام رون شررد وادامه دادم :

سرش بیاد  واب مامان ومهتابو  ي بدم ؟؟؟ اصال  ه بالیي سر مامانم میاد؟ 
 ه بالیي سررر منو مهتاب میاد ؟؟ واي حتي فكردن به لحظه اي که بابا نباشرره 

بود من نا-ن خیره شرردم ومفتم :دیونه ام میكنه طططبه  شررماي غم مرفته ي راچی
مي شررم ططط افتاب بي باباش میمیره طططط شررماي راچین هم نمدار شررده بود از 
خودم بدم میومد زماني که بابام سرررالم وسرررحال بود با غرور وخودخواهیم 
خوردش کردم نابودش کردم اما حاچ که روي تخت بیمارسررتان با این حال 

عالقه ام به بابا میزنم ططط از خودم بدم میاد  افتاده دارم حرف از نابودي خودمو
متنفرم از خودم براي کسرري که باید غرور داشررته باشررم ندارم اما براي بابام ططط 
نمي بخشم نه خودمو نه امیدو ططط امه اون ه*و*سباز نبود ! شدت اشكم بیشتر 

ر وشررد من  قدر اشررتباه کرده بودم ططط خدایا نابودم، نابود طططراچین دسررتشررو د
شونه اش،  قدر خوب بود که  شتم روي  سرمو مذا کمرم حلقه کرد ناخوداماه 
راچین بود  قدر خوب بود که سرركوت کرده بود وفق  به حرف دل من موش 
میداد  قدر خوب بود که وقتي فهمید حرفاي نامنمئنش بیشررتر داغونم میكنه 

نوز میتونم دیگه شعار نداد ،مرماي اغوش راچین بهم ارامش میداد حس اینكه ه
تكیه کنم ، اره من افتاب مررور تازه فهمیدم  قدر نیاز دارم به تكیه کردن به یه 
ادم منمئن درسررت زماني که همه ي تكیه ماه هامو از دسررت دادم یكي از بي 
اعتمادي یكي هم از خودخواهي خودم ططط کاش بابا خوب بشه طط  بران میكنم 



  548 

 

شفا بده ،به همون ق همو  شو به ططط خدایا مری سر ران  بران مي کنم ططط راچین 
سرم تكیه داد وهر دو در سكوت وارامش نسبي به تاریكي ودرختاي بیمارستان 
خیره شررده بودیم ومه ماهي ادمایي که از  لومون رد مي شرردن رو از نظر مي 
باه  ید من توي این زندمي ت ها ام خدا ططط تن ندیم ططط فكرم فق  پر بود از  مذرو

**باصداي مبایلم از فكر در اومدم نگاه همه به من بود بعهي شده طططط *****
ست به کار  سریع د ستاد اخمو  هي هم مثل ا هي کنجكاو وبع بي تفاوت بع
شرردم وموشرریمو در اوردم شررماره ي راچین بود نمي دونم  را ولي یهو توي دلم 
خالي شد اون که میدونست من اچن کالس دارم !! نگاه شرمنده ام رو به استاد 
دوختم اسررتاد اخمي کرد ودر حالي که دوباره روبه تخته میشررد با صررداي پیر 

شدم اي کاش -وپر  ذبه اش مفت : شحال ن برو  واب بده وبرمرد ططط را خو
هت بیزار بودم از کالس بیرون زدم  ماس بي   نده از این ت فت  واب  مي م

شیم زن  خورد با د ستم برمردم توي کالس باز مو شد تا خوا دلي وتماس قنع 
الو ؟صداي مرفته ي راچین توي موشي -انگشت شستمو روي موشي کشیدم :

ید : ته بود مي -پیچ تاب ططط خوبي ؟؟ کالس بودي ؟؟حرصررم مرف سررالم اف
سئوال هایي بود ؟؟ با حرص  ستم خفه اش کنم توي این حال من این  ه  خوا

با نگراني مفتم : با-ولي اروم و با فاقي ااره ططط راچین ططط براي ططط براي  تاده م ات ف
؟؟؟راچین سكوت کرده بود نفس کشیدن برام سخت شده بود تا باچخره صداي 

نه ططط یعني ططط افتاب عمه فخري فهمیده بابا بیمارسررتانه ططط -راچین در اومد :
مامان مفت بهت زن  بزنم بیایي ططط همین اچن طبا اینكه خیالم کمي راحت 

م دیونه میشم هنوز احساس میكردم اکسیژن شده بود اما صداي راچین طط آه دار
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شیدن ندارم به نا ار مفتم : سو بدون -کافي براي نفس ک شه ططط اومدم طوتما با
اینكه منتظر پاسخي باشم قنع کردم در حالي که به سمت انتهاي سالن میرفتم 
به نیكي پیام دادم وسررایل منو بیار باید برم بیمارسررتان! عمه فخري  ه  وري 

یده بو خدا بهمون رحم کن! فهم گه واي  که کسرري بهش  یزي ن د؟ قرار بود 
شتناچ  شتم براي خودمم عجیب بود مگه اومدن عمه فخري انقدر وح برر دا
بود پس  را من این طوري شده بودم با صداي در ماشین به خودم اومدم نیكي 

شده بود بابهت مفتم : شین  سوار ما -تو کجا میاي ؟؟؟با نگراني مفت :-هم 
یه حس عجیب طططپس منم م ندارم  له خوبي  یام ططط نمي تونم اینجا بمونم حا

شین رو  سمت بیمارستان روندم ما سرعت به  نیكي هم مثل من بود ططط با تمام 
توي پارکین  بیمارسررتان پارچ کردم وبا نیكي سررریع از ماشررین پیاده شرردیم 

یدیم ططط با ورود به راهروي ب با  یمارتانتاقریبا به سررمت در بیمارسررتان میدو
شررنیدن يررجه ي زني قدمام شررل شررده اروم قدم برداشررتم نفسررم باچ نمیومد 
 شرمام مرد شرده بود دسرتو پام یخ کرده بود ططط این صردا که براي ما نبود بابا 
طبقه ي سوم بود ولي اینجا ططط بادیدن مامان که با يجه سعي مي کرد خودشو 

توقف شد شهنم تهي شده بود از دست خاله وزن دایي بیرون بكشه همه  یز م
سرم می   سمتم میومد  شنایي که به  شماي ا فق  مامانم رو میدیدم با دیدن  
رفت اون  شرماي طوسري خوش رن  اچن خیس وسررخ بود بابهت ،برر، 

اینجا طط  ه ططط  ه خبره ؟؟؟تا راچین خواست حرف بزنه -ترس ودودلي مفتم :
 مریه مفت :مامان که صداي منو شنیده بود با فریاد و
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شدي ططط خداااااااااااااا بچه هام یتیم - شدم ططط افتاب بي بابا  سان  افتاب بي اح
 شدن ط

 
شده بود دهنم تلخ ِتلخ ،  سنگین  شام  شت مو شدم پام تحمل وزنمو ندا فل  
داشررتم سررقوط مي کردم که کسرري  لومو مرفت هیچي نمي فهمیدم ، انگار 

صال توي اون زمان ومكان نبودم هر  ي شته  ا شته بود طط فق  وفق  مذ بود مذ
خنده هاي بابا لي لي کردناي من دو رخه سواري هاي منو امید ابنبات  وبي 
یدن منو  تاب ططط خواب یه ي مه تاب مر تادن مه یداد اف با هرروز بهمون م با که 
مهتاب توي دل بابا داسررتان تعریف کردنش صرررداي مرمش نگاه مقتدر وپر 

شكش و اغوش بابا ،ب صداي بابا، نوازش بابا و غرورش ا وي بابا، عنر تن بابا، 
ططط بابا  ه کلمه ي شرررین اما تلخي  ه کلمه ي پر ابهتي بود این بابا ،پدر ططط 
یعني نبود ؟؟؟ احسان مهر و نبود ؟؟؟  را همیشه فكر مي کردم تا ابد هست 
؟؟؟  را فكر مي کردم  ون هسرررت باید اشیتش کنم ازارش بدم ؟؟؟  را یه 

فكر نكردم بابام عاشررق تره یا امید ؟؟؟ بابایي که از اول براي من بود  لحظه
واخرشم براي من مي موند اما امید هیچ وقت براي من نبود !  را براي ثانیه اي 
نبودشررو تصررور نكرده بودم ؟؟؟  را باهاش اون طور بر خورد کرده بودم ؟؟؟ 

میداد : نمي بخشررمت  یاد اون روز توي خونه حرفایي که بهش زده بودم عذابم
احسرران مهر و، هیچ وقت، به ا بارت ازدواو کردم ولي احترامتو نگه داشررتم 
مفتم باااا بااا مه مگه میشه بهش بي احترامي کنم ؟ هر  ي باشه احترامش برام 
وا به ولي تو  ه کردي بابا؟ خوردم کردي احسرراسررمو عقلمو غرورمو امیدمو 
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سي ؟؟؟ هاااا ن ؟؟؟ م سي به نابودي من ؟؟؟ که به  ي بر ي خواي به  ي بر
 را زودتر نگفتي ؟؟؟  را مذاشتي این همه مدت -به نابودي امیدم ؟؟؟ اره ؟ 

خودمو بازي بدم ؟ راچینو بازي بدم؟ هااان ؟؟ من به درچ  را فكربقیه نبودي؟ 
بابا بد کردي باهام ططط مثال مي خواسررتي بهم لنف کني ؟؟؟ نابودم کردي ؟ 

اشررت خودمو کر مي کرد صررداي افتاب دیروز داشررت افتاب صررداي دادم د
امروزو نابود مي کرد  ه کرده بودم من ؟؟؟ بابام ازم نارحت بود ططط از من از 
که از  که  نا عث مرگ عزیزتي ،  ه درد با بدوني  که  که  نا غرورم ططط  ه درد 
شي ططط  ه بده تحمل عذاب نبودن پدري  صیتت بیزار با شخ خودت غرورت 

ام و ودش برات وقت مذاشررته اما تو ططط من با نبود بابا  ي کار کنم؟ که با تم
شكي راهنمایم کنه ، کمكم کنه که  سرم داد بزنه ،یوا ست که  حاچ کي دیگه ه
از عذاباي این زندمي فرار کنم ططط هه حاچ سرررکي داد بزنم ؟ بچگیمو تقصرریر 

ي خوام ططط من باباي کي بزارم ؟؟؟ من بابا مو مي خوام ططط خدا  وني بابا مو م
شنوي ططط خداااااااااااا  صداي یتیمارو می مهربونمو مي خوام ططط امام علي تو که 
من نمي خوام یتیم باشررم من بابا دارم پس  ي مي مفت این مامان نامرد که ما 
ست ططط من بابامو از تو مي خوام من بي  سان  ونم ه شدیم خوب بابا اح یتیم 

تكیه کنم ؟ رو پاي کي بشررینم تا برام قصرره بگه ؟ که بابا  ي کار کنم ؟به کي 
بدون  شررم داشرررت بهم کمك مي کنه ططط خدا بابامو بهم بر مردون ططط من 
خودم بابا دارم ططط خدا نكن این کارو دختر بابایین ، دختر به عشررق باباشررون 
زنده ان طط من خر نفهمیدم خدا ططط من ططط خدا بابا احسررران ططط بابایي طططروز 
تشییع  نازه وخاچ سپاري بابا احسانم مفتن نداره ،نفهمیدم ، هیچي نفهمیدمط 
بودم، اونجا بودم کنار مهتاب بي  ون وماماني که یه روزه کلي پیر شرررده بود 
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بودم کنار عمه فخري که بدون تو ه به موقعیت وابهتش عذاداري مي کرد بودم 
نفهیمیدم کي و ه  وري اما انگار نبودم ،شرررده بودم یه سررن  به تمام معنا 

هور پر رنگو دیدم ططط راچین !!  ند هفته اي بود  بابامو خاچ کردن ططط فق  یه ح
يع بهتري  سرم زدن، مامان ومهتابم و شده بود  که لب به غذا نزده بودم وکارم 
شون زده بودن  ستام بودن که از کارو زندمی س  راچین ورعنا ودو شتن این و ندا

به ما میرسرریدن حتي فری ال دختر عموي راچین هم میومدو بهمون سررر میزد و
کامي دیگه  شماش مثل سابق انرژي نداشت ولي سعي مي کرد هر  ور شده 
مارو به زندمي بر مردونه حتي با یه لبخند محو اما دریب از طط این  ند وقت بد 
 ور به حهررور وو ود راچین عادت کرده بودم همیشرره وتوي هر حالتي کنارم 

کلي نازو نوازش خوابم مي کرد خودشررم پایین تخت مي خوابید تا بود شرربا با 
مراقبم باشرره همه ي حرف راچین مامان ومهتاب بود ،ازم مي خواسررت محكم 
باشم تا بتونم مهتاب ومامانو دوباره به زندمي بر مردونم ولي مگه مي شد بدون 

اید ب حهررور بابا زندمي کردن ؟؟ با یاد خواسررته ي اخر بابا تصررمیممو مرفتم
بلند مي شرردم باید یه افتاب دیگه مي شرردم ولي مگه فایده اي داشررت ؟؟ اره 
داشررت فایده اش لبخندي به لب مامان ومهتاب بود ، بران خوبي هاي راچین 
بود ، بران محبت اطرافیانم، اطرافیاني که هیچ وقت فكر نمي کردم روزي به 

كري که در مورد کامي خاطر من مررور وخود خواه از زندمیشررون بزنن بایاد ف
روز اسررتخدامم کردم از خودمم خجالت کشرریدم از افتاب  دید خجالت 
کشیدم هیچ وقت این حرف راچین که هر شب باچي سرم در حال نوازش موهام 

یادم نمیره : فت  با ارزش -مي م خدا بعهرري از  یزاي  قات  ماهي او تاب  اف
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ن یایه  یز تازه وبهتر ازموزندمیمون رو به قیمت یه تجربه ي تازه یه دید تازه 
شه  ست دادي بي ارزش می شي که از د مي میره ططط میدوني کي اون  یز باارز
که توش بوده نگاه نكني، دقت  به حكمتي  که بهش پشرررت کني  ؟؟؟ زماني 
نكني ططط افتاب بابا نگاهت مي کنه ططط محكم باش ،خانمي دلشررو نشرركونبابا 

شاید من درس بگیرم تا بفهمم ب م خاطر غرورم بقیه رو له نكنم یاد بگیررفت تا 
کسررایي هم هسررتم که شرراید از خودم بشررترنباشرره اما هم اندازه ي خودم برام 
شته باشم ططط سه هفته از مرگ بابا مي  ارزش دارن طط باید هواي اون هارو هم دا
مذشررت که باچخره تصررمیم مرفتم که باید عوض شررم به خاطر خودم نه، به 

شتر از همه مدیون راچین  خاطر بابا به خاطر ستام وراچین ،بی مامان ،مهتاب ،دو
وحرفاش بودم امه اون نبودن معلوم نبود  ه بالیي سرررم میاد ططط صرربب بعد از 
سرد بود با این حال  سرد مرفتم هوا شدم اول یه دوش اب  اینكه از خواب بیدار 

ب ومهتااحساس خوبي داشتم تمام سعیمو مي کردم تا اشك نریزم تا به مامان 
وريایت بابا فكر کنم ططط بعد از حمام لباس پوشیدم واز اتاق بیرون اومدم این 
تا  ند وقت نره خونه   ند وقت توي خونه ي ما بودیم همه مي مفتن مامان 
بهتره به سمت اشپزخونه راه افتادم راچین وملنار پشت میز صبحانه نشسته بودن 

ن، هر دو از دیدنم تعجب کرده وبا بي اشررتهایي لقمه توي دهنشررون مي شاشررت
بودن منم بودم تعجب مي کردم بعد از سرره هفته که مثل سررن  شررده بودم واز 
 ام تكون نمي خوردم باچخره امروز بلند شررده بودم ملنار در حالي که برر 
ید ومنو توي اغوشررش مرفت  به سررمتم دو کرده بود خنده ي شرریریني کرد و

شرد ومفت: ستات یه وقت دق قربونت برم الهي -ومحكم ف ططط نمي مي این دو
مي کنن ؟؟؟ازم  دا شررد سررریع اشرركاشررو پاچ کرد ودر حالي که با شرریننت 
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 شمك میزد اشاره اي به راچین که حاچ از پشت میز صبحانه بلند شده بود وبا 
حاچ ما هیچي، این بچه ي مردمو بگو که -لبخند بهم زل زده بود کرد و مفت :

کم حرف بزن طوبه سمت -!به ا بار لبخندي زدم ومفتم :از راه به درش کردي !!
میز صرربحانه رفتم لبخند محوي به راچین زدم وسررالم کردم  وابمو با لبخند 

سریع مفتم -عمیقي داد وتند مفت : شین اچن برات  اي میریزم ططط شینططط ب ب
شماي -: صبحانه بخورم طططملنار دوباره   شه مي خوام با مهتاب  نه ططط امه می

کار خوبي مي کني ! خیلي يررعیف شررده این -ربونشررو غم مرفت ومفت :مه
 ند وقت  اي خواهر مهربونش واقعا پیشش خالي بود طططشرمنده ي این نگاه 
مهربونش بودم مي دونسررتم یه روز درمیون با نیكي میان اینجا وهر شرررب یه 

-کدومشررون پیش مهتاب میمونه که تنها نباشرره طططلبخند تلخي زدم ومفتم :
 مهتاب به  ز من خواهراي مهربون دیگه اي هم داره که تنهاش نذاشتن !!!

 
بابرر  به خودش فشرررار میداد  باز برلم کرد ودر حالي که محكم منو  ملنار 

خیلي ماهي طططباصررداي راچین که اسررممو صرردا کرد ملنار سررریع ازم -مفت :
شاره ا شد راچین در حالي که با لبخند مهربوني نگاهم مي کرد ا سیني دا  ي به 

صرربحانه تون رو اماده کردم تا در اتاق برات میارم -توي دسررتش کرد ومفت :
،زحمت بقیه اش با خودت ططططبا نگاهي قدرشررناس به  شررماش زل زدم وبه 
مفتن ممنونم اکتفا کردم ططط لبخندي به روي ملنار زدم وبه سررمت اتاق مهمان 

باز ب تادم  که ایسرر به ملوم  ن  زد که مهتاب توش بود رفتم  لوي در  رر 
سته بودم  شتم اما ططط من عهد ب شو ندا صوم شماي مع تحمل نگاه کردن به  
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نفس عمیقي کشیدم وبه سمت راچین که سیني به دست پشت سرم ایستاده بود 
شتم  سمت در بر م سیني رو ازش مرفتم وبه  شتم بدون نگاه کردن بهش  بر م

 نگاه کردم لبخندافتاب به سررمتش بر مشررتم وبهش -صررداش متوقفم کرد :
لبخند بزن ططط لبخندت انرژي میده طططبهت زده -محوي به  هره ام زد ومفت :

بهش خیره شررردم که با همون لبخند محو در اتاق رو باز کرد وعقب مرد کرد 
ورفت !!این  ي مفت ؟؟ لبخندم انرژي میده ؟؟؟ شهنم انقدر خسررته بود که 

حرفش اینو برداشررت کردم که حوصررله ي تجزیه تحلیل دخترونه نداشررتم واز 
مهتاب به این  یزا نیاز داره ،شونه اي باچ انداختم وبه سمت اتاق رفتم خدارو 
شرركر که درو برام باز کرده بود، وارد اتاق که شرردم بادیدن  سررم نحیفي که 
خودوشو روي تخت  مع کرده وپتو رو تا روي سرش انداخته بود برر کردم 

شد بود ک سیني رو مهتابم انقدر چغر  ه حتي این پتو هم بهش حجم نداده بود 
روي عسلي کنار تخت مذاشتم وخودم هم موشه ي تخت نشستم اروم پتو رو 
ست باتمام و ودم  یب بزنم تا  زدم کنار بادیدن  هره ي روبه روم دلم مي خوا
شاید کمي از دردم کم بشه اما نمي شد، نمي تونستم ططط مهتاب خیلي پژمرده 

شت معلوم بود خواهر  شده بود دور شماش پف دا شده بود و  سیاه  شمش   
بیچاره ام دیشررب خیلي مریه کرده با محبت دسررتمو اروم توي موهاش حرکت 
شكنه ططط اروم  ستم که نباید ب شش کردم برر کرده بودم ولي میدون دادم ونواز
صررداش کردم پلكش کمي تكون خورد وبعد از  ند ثانیه نفس عمیقي کشررید 

فت له م نا با ندي زدم ومفتم :-: و بابرر لبخ تاب ططط تاب-اف تاب !مه   ان اف
سكوت به  ست  ند لحظه در  ش سیخ ن شو باز کرد وبا دیدن من  شما سریع  

دلم برات تن  شررده -هم خیره شررده بودیم که در اخر مهتاب با برر مفت :
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با  که موهاشررو نوازش مي کردم  رل کردم وهمین طور  تابو محكم ب بود طططمه
منم همین طور عزیزم ، ببخش ،ببخش خواهري -زون مفتم :برر وصداي لر

باید زودتر ازاینا میومدم اما من طططمهتاب در حالي که هق هقش اوو مرفته بود 
آفتاب -هیس ،هیچي نگو طط هیچي ططط بعد از مكث کوتاهي مفت :-مفت :

ل رططط حاچ که بابا نیست ططط ما باید  ي کار کنیم ؟؟؟دیگه نتونستم خودمو کنت
کنم طط  ي مي مفتم به خواهرم مي مفتم حاچ که بابا نیست باید زندمیمون رو 
بكنیم ؟؟ مگه بي بابا مي شد ؟؟؟ سر خودم داد زدم طط افتاب بسه ططط مگه قرار 
نشد تمومش کني ؟؟؟ به فكر خواهرت باش مامانت طط نفس عمیقي کشیدم تا 

ي هتاب، نبود بابا سخته ولم-شاید لرزش صدام کمتر بشه اروم وشمرده مفتم :
مامانو براي  باید هر  ور شرررده  با نیسرررت  با ما مامان رو داریم ططط حاچ که 
خودمون نگهش داریم مامان دیگه سررهم ماسررت سررهم من وتو ططط به خاطر 
مامان به خاطر ارامش روح باباهم که شررده باید زندمي کنیم طططمهتاب باناله 

نمي تونم ططط افتاب  ه بد دردیه درد یتیمي ولي من نمي تونم ، بي بابا -مفت :
ست طط افتاب بي بابا انگار همه  یز تیره اس انگار دیگه  ، درد اینكه بابا دیگه نی
شه بهش تكیه کرد ططط افتاب من بي تكیه ماه مي افتم ططط مي  ست که ب سي نی ک
ترسررم از دنیاي بدون بابا، افتاب مي ترسررم طططمهتابو از خودم  دا کردم در 
حالي که مریه مي کردم پیشنویشو به پیشونیم  سبوندم با اشك وهق هق مفتم 

مهتابم به خاطر مامان محكم باش به خاطر من ططط )هق هقم بلند تر شررد -:
شم برات  صال از این به بعد به خودم تكیه کن خودم می صال ططط ا وادامه دادم ( ا

بات  با با ،خودم هواتو دارم هم خواهرت میشررم هم  با با خودت این یه  ولي 
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طوري نكن به خدا روح بابا این طوري بیشررتر عذاب میكشرره طططخودمم مي 
دونستم حرفام کیلیشه اي ولي حرف دیگه اي براي مفتن به خواهرم نداشتم ططط 
سررعي کردم با شرروخي وخنده هم که شررده براي  ند دقیقه روحیه ي مهتابو 

وندم وشررروع کردم به عوض کنم به یاد بچگي دماغمو روي دماغ مهتاب کشرر
قلقلك دادنش مهتاب شررروع کرد به خندیدن ،اي  انم ططط انگار شرریرین ترین 
شتن به خوردم میدادن ططط از خنده ي مهتاب کلي انرژي مرفتم  سل دنیارو دا ع

شیدم ومفتم : ست از قلقلك مهتاب ک صبحانه د واي -بعد از  ند دقیقه با یاد 
اورده بودم اچن حتما  ایي سرد شده دیدي  ي شد ؟؟؟ من این همه صبحانه 

ططط خوت باید بري عويش کني من که حال ندارم این همه راه تا اشپزخونه برم 
به همین خیال باش طططبا -طططمهتاب با لبخند روي تخت نشررسرررت ومفت :

سي مفتم : صبحانه رو -بد ن سیني  سرد رو بخوري طططو پس باید همین  ایي 
شتم مهتاب با لبخ ست -ند مفت :روي تخت مذا سد نیكو ست ر هر ه از دو

ططط من میرم صورتمو بشورم بدون من نخوري هاااااااااا طططواز  ا بلند شد بهش 
شمك زدم ومفتم : سمت -  بهت قول نمیدم طططمهتاب نامردي بهم مفت وبه 

دسررتشررویي رفت ،لبخند روي لبم محو شررد مهتاب واقعا  قدر خوب بود با 
ما به خاطر من مي خنده ططط خدایا  را این بشررر اینكه توي دلش پر از غمه ا

شده ؟؟؟ امه من  اش بودم ططط منمئنا معلوم نبود  نور برخورد مي  شته ن فر
کردم طططط به سیني صبحانه نگاهي انداختم وتوي دلم حسرت خوردم ططط  قدر 
دلم یه صرربحانه ي خانوادمي مي خواسررت با اومدن مهتاب باز سررعي کردم 

کلي شرروخي صرربحانه خوردیم مهتاب درسررته که ماهي اوقات لبخند بزنمط با
توي خودش میرفت اما من نمي شاشررتم که زیاد به حال خودش باشررره حاچ 
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حرف بابا رو درچ مي کردم که بهم مي مفت مهتاب بهم وابسته اس ،بابا  قدر 
خوب متو ه این مويوع شده بود و من  قدر خودخواه بودم که این همه سال 

 مويوع نشده بودم ططط مهتابم ببخش خواهري !متو ه این 
 

بعد از خوردن صرربحانه مهتابو رايرری کردم تا بره حمام وخودم هم سررینی به 
دسررت از اتاق خارو شرردم راچین لباس پوشرریده روی مبل منتظر نشررسررته بود 
وملنار هم با استرس به راهروی اتاق ها زول زده بود که با دیدن من سریع از  ا 

سمتم می دوید آروم مفت : پرید وتقری شد ؟؟ مهتاب-با در حالی که به    ی 
ست ملنار دادم وبا اه مفتم :  سینی رو به د ست ؟  صبحانه اش رو خورد -کجا

-اچن هم حمامه ططط روی مبل یه نفره روبه روی راچین نشررسررتم وادامه دادم : 
 وسررتمهتاب امسررال کنكور داره طططنمی خوام از درسررش بیوفته بابا همیشرره د

داشت ماتوی درس موفق باشیم به حرف خودم پوزخندی زدم, قدرمن پست 
بودم بابا زمانی که زنده بود بهش بها نمیدادم ولی اچن که مرده ططط با ناراحتی 
سخت  شم دوختم برام  سرمو تكون دادم وبه راچین که متفكر نگاهم می کرد  

عی بود ,بااینكه سرربود ازش درخواسررتی بكنم با اینكه بهم کلی محبت کرده 
داشررتم این غرور لعنتی رو بشرركنم اما باز طططط ولی نه ,به خاطر مامان ومهتاب 
ست بدم وراچین منمئنم بزرگ  ستم اونارو هم از د ير نی هر کاری می کنم حا
تراز این حرف هاسررت که در خواسررتمو رد کنه ,ای کاش ططط نه آفتاب تونباید 

سمو بیرون د شی نف شمرده مفتم: انقدر خود خواه با شه ازت -ادم و راچین ! می
درخواستی بكنم ؟؟ راچین وملنار متعجب بهم خیره شده بودن منمئنا این حرفا 
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ناشرری از تعجبش بود  که  عد از مكث کوتاهی  یده راچین ب تاب مررور بع از اف
البته ططط  قدرسررخت بود ازاون افتاب دوری کردن -لبخند ا باری زد ومفت : 

زرگ شده بودم یه شبه عوض شدن واقعا کار سختی بود اروم ,من بااون افتاب ب
میشه ططط میشه طط تا بهتر شدن اوياع مامان اینا اینجا باشن ؟؟؟ البته -مفتم : 

میدونم که برات سخته دلت می خواد توی خونت راحت باشی ولی خوب طططط 
یه  ند وقت بیشررتر نیسررت قول میدم زود تموم بشرره اون موقع از دسررت منم 

سینه ام ر شه ططط بااین حرف نفس توی  شی طططط و طط همه  یز تموم می احت می
شه ططط نه ططط راچین ,اون روح  ست همه  یز تموم ب شد واقعا دلم می خوا حبس 
بزرمش , مهربونیش ,شرروخی هاش ,شرریننتهاش وحتی اخمهاش ارزوی هر 

زارم دختری بود اما نمی تونسررت ارزوی من باشرره ططط من باید خودخواهیمو ب
کنار دلیل نمیشه وقتی امید نیست, راچین تازه تو شمم یه مرد  لوه کنه منمئتم 
که راچینم  یزی که یه مرد دیگه میندازه دور برنمی داره با این فكر برر به ملوم 
 ن  انداخت طططط با صرردای عصرربی راچین از فكر دراومدم وبا برر وتعجب 

باشه قبول ططط به شرطی -:  به صورت سرخ شده و شمای عصبیش نگاه کردم
که واقعا زود از اینجا بری ططط وبعد باسرعت کیفشو برداشت واز خونه زد بیرون 

صبانتیت مفت :  سرباز کرد -ملنار با ع هم  شد یهو ؟ بر وا دیوانه مو یه  ش 
حق نداشررت باهام این طوری حرف بزنه ططط مگه اون کیه ؟؟؟ نه حق داشررت 

ورد می کردم اون توی این مدت کاری که وظیفه منم  اش بودم ایننوری بر خ
اش نبود رو انجام داد معلومه که خسررته میشرره ططط من نباید از اون درخواسررت 
باشررنیدن  به خاطر مامان ومهتاب بود  نداره این فق   می کردم ططط ولی عیب 
شكامو پاک کردم وبا لبخند به خواهرم نگاه کردم  سریع ا سالم مهتاب  صدای 
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وبود ولی لبخند روی لبشررو حفظ کرده بود ملنار با  یب وداد  , شررماش پرغم
-به سررمت مهتاب رفت والكی شررروع به زدنش مرد وبا اخم تصررنعی مفت : 

باشرره خانم من بعدا خدمت شررما میرسررم منو نیكی بدبخت این همه نازتو 
ندی منو  گد میپرو ثل اچغ ل بادیواری فق  م با دری  با منی  یدیم نگفتی  کشرر

با ای بازوی مهتاب  به  با مشرررت  ن حرف ملنار لبخند بی رمقی زدیم ,مهتاب 
بی تربیت وبعد روی مبل دونفره نشست ططط ملنارم در حالی -ملنارزد ومفت : 

-که اداشررو در میاورد خودشررو کنار مهتاب ولو کرد وبا لحن بامزه ای مفت : 
ملی - ببخش مادمازل باتربیت ططط با لبخند محوی به ملنار نگاه کردم ومفتم :

سایل مامان ومهتابوبیار  شینم منو بردار با مهتاب برو خونه کتابها وو سوچیچ ما
سریع مفت :  س  حرفش پریدم ومفتم : -اینجا ططط مهتاب  -افتاب نه ما ططط و

موش کن به حرفم مهتابم ططط ملنار با مسررخره بازی در حالی که ادای منو در 
فت :  یاورد م با غال-م گه  پاشررو دی تابم  یه برو ططط اره مه که همون مل ممون 

هار  نا یب  ما خواهرای غر یاد برای  ید ب با گه هم داره  کار دی تا  خت هزار  بدب
درسررت کنه مرممون کنیم ططط مهتاب فق  می خندید منم با تاسررف براش سررر 

سرشو ک  کرد وبرام زبون در اورد ومفت :   برای خودت-تكون می دادم ملنار 
را من ططط اخر سررر تیک می میری متاسررف باش هی سرررشررو تكون میده ب

توهم کم خرناز -رودسررتمون می مونی بعد هم با پا به پای مهتاب زد ومفت : 
 کن باشو بریم ططط زود تند سریع ططط
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ستم حال اونم بهتر  سمت اتاق دوید می دون ست مهتابو مرفت وبه  وبعد هم د
شرمنده ا ست ,خدایا  ست واین کاراش فق  برای خندوندن ما م که هیچ از مانی

وقت این نعمت های اطرافمو نمیدیدم ططط واقعا راسررت میگن که دوسررتو باید 
توی ناراحتیا شناخت طططط سرمو به پشتی مبل تكیه دادم و شمامو بستم همش 
حرکت راچین  لوی  شمم بود وبا به خاطر اوردنش احساس بدی بهم دست 

در میر فكر کردن به میداد یه حس ناشررناخته برای فرار از این مويرروع شهنمو 
مامان کردم , مادری که توی یكی ار اتاقای این خونه خوابیده وبه فكر شرروهر 
ست رفتشه ططط بابا کمكم کن بتونم مامانو از این حال وهوادر بیارم طططط ند  ازد
روزي میشررد با مهتاب همش پي میر حال مامان بودیم اويرراع روحي مهتاب 

درس خوندن کرده بود مي دونستم سخته اما نه بهتر بود وبا اصرار من شروع به 
تنها براي خودش بلكه براي مامان وکم شرردن حداقل شره اي از عذاب و دان 
شام  سر میز ناهار و شد مفت خوبه هر روز با ما  من خوب بود مامان هم مي 
سته بود وماهي انقدر توي خودش فرو  شك ست اما نگاهش غم مرفته و ش مي ن

شت زمانو ساس نمي کرد واین یه کم بد بود !!! ولي من ططط  مي رفت که مذ اح
شم اما  ست دادن بابا وخیانت امید ططط آه ططط هر  قدر بخوام محكم با غم از د
صا این  صو ياع روحیم خیلي خرابه مخ شیره بمالم ، او سر خودم  نمي تونم 
شده من غرورم خورد  سنگین  سر  ند روز که راچین بي خود وبي  هت باهم 

شتم اما  ه کنم که قول دادم به خودم وبه بابا ططط شده بود دی گه تحملش رو ندا
وراچین، انقدر این  ند وقت مذشررته خوب بود ومدیونش بودم که نخوام تندي 
کنم ،خودمم تكلیفم با خودم مشررخص نیسررت حال خودمو خودم درچ نمي 
کنم از ناراحتیش از اخمش، ناراحتم ،حرص مي خورم ولي با دوحس متفاوت 
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شده کمتر یعني اینكه  که براي خودمم مجهوله !!! رفت وامد نیكي وملنار کمتر 
درسررت مثل قبل میان ومیرن اما شررب ها دیگه اینجا نمي مونن  ون میدونن 
تاق مهمونه  باش توي ا تا با ک که  تاب  نداره مه ما در عین بزرمي  ا  خونه ي 

دیم واون باز مذشررت مامان هم توي اتاق راچینه ومنوراچین ِ قهر هم، هم اتاق بو
کرده بود وروي زمین مي خوابید تا من راحت باشم و ماهي هم روي کاناپه ولو 
مي شررد اما براي اینكه مامان شررك نكنه بیشررتر توي اتاق بود ،بیچاره به خاطر 
ما سررر  به  کامي وغزل هم همش  حت نبود ، من حتي تو خونه ي خودش را

کار نمیرم البته بهش اعالم کردم میزنن ومن شرمنده ي کامیم که هیچ وقت سر 
که دیگه نمیام واون هم مذاشررت به پاي بدي حال واحوالم وقبول کرد اما توي 
شهن من یه  یز دیگه بود تصررمیم مرفته بودم کار بابارو دنبال کنم باباي من نه 
شرکت رو  مع و ور کنه  شت نه برادري ونه بچه ي برادري که بخواد  سر دا پ

باید کسرري به فكر بیوفته ومن مي خواسررتم  بران کنم  واچن که نیسررت خوب
حاچ هر  ور که هسررت حتي امه قرار باشرره نقش پسررر بزرگ خانواده رو بازي 
کنم هیچي از کاراي بابا سر در نمیاوردم بابا تو کار تجارت خشكبار بود وهیچ 
سته  سي ایتي کجا وتجارت پ شت، مهند شگاهي من ندا شته ي دان ربني به ر

شتم ططط امیدي  ز خدا امیدي ،بادام و خرما کجا ؟؟؟!!! اما ته دلم یه امیدي دا
شكالت مارو در عین بي  سي که این  ند وقت تمام م ست ،ک که خدا برام خوا
وظیفه مي وظیفه ي خودش میدونست وروي دوش مي کشید ططط راچین ططط کار 

نعي اونم تجارت بود ، هر  ند که نمي دونم تجارت  ي !!! امه تصررمیمم ق
مي شد باید باهاش صحبت مي کردم و قدر اون روز، روز سختي خواهد بود 
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!!!باچخره اون روز سررخت فرارسررید ، اون هم بعد از یك ماه!!  ند هفته اي از 
 هلم بابا مي مذشررت وباز هم به اصرررار من مامان ومهتاب خونه ي مابودن 

ي زمین مي خوابه من ومن با اون مرد بد اخالق هم اتاق البته مثل قبل اون رو
سك این کارو قبول  صمیم نهایي رو مرفته بودم من باید تمام ری روي تخت !!! ت
مي کردم به خاطر مامان واینده ي مهتاب مگه یه وکیل تا  ه حد میتونه کاراي 
شه و قدر  سته می شو انجام بده ؟؟؟ باچخره روزي میرسه که وکیل بابا خ موکل

باشرم ودسرت تنها بدون هیچ تكیه ماهي هر  ند بده که اون روز من بي راچین 
که این تكیه ماه ماهي واقعا خشن میشه مثل امشب برعكس شباي مذشته که 
به خاطر مامان مراعات میكنه اما امشررب همش اخماش توي همه و ند بار 
شت به  شمر ندا ست کم از  شو مرفتم که با این  هره اي که د شام مچ سر میز 

خت  ه بدشبي رو براي صحبت باهاش در نظر داشتم من زل زده بود ومن بدب
وهر  قدر سررعي مي کردم کوتاه بیام وفردایي پس فردایي باهاش حرف بزنم 
اما نمي تونستم خودمو رايي کنم ،توي اون موقعیت کامي باهام تماس مرفت 
برام عجیب بود من همین یه سرراعت پیش با غزل حرف زدم از پشررت میز بلند 

یم رفتم سنگیني نگاهي رو روي خودم حس مي کردم اما شدم وبه سمت موش
شام بودن، بیخیال  صرف  شرول  سي رو ندیدم همه م شتم ببینم کیه ، ک تا بر م
شدم وتماس رو وصل کردم :الو ؟صداي دستپا ه ي کامي توي موشي پیچید 

سررالم طلوع  ان  ه طوري دخترم ، خوبي خوشرري ططط  ه خبرا ؟؟ هواي -:
ه یا طوفانیه ؟؟اخي عزیزم کامي بعد از کلي وقت باز منو خونه ي شررما طلوعی

صدا کرده بود بي خیال لحن عجیبش با لبخند محوي مفتم : ي تو مرس-طلوع 
خوبي ؟ غزل خوبه ؟؟؟ طلوعیه  نور مگه ؟؟ همون لحظه حرکت تند راچین 
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صداي  شد یه دفعه ؟؟ با  شد  ش  شتي باعث تعجبم  سرویس بهدا سمت  به 
شتي مرفتم واز فكر بیرون اومدم ،کامي تند  کامي نگاهمو از سرویس بهدا در 

هیچي یه کم نگران بودم مفتم ببینم اون طرفا خبریه یانه طططخنده -تند مفت :
اي کردم ومشرركوچ مفتم مفتم : یه خبري شرررده ؟؟؟ نه نترس اینجا خبري 

ه م ه طور ؟؟؟با ناراحتي مفتم :ا-نیست ططط هوا هم کمي تا قسمتي افتابیه ططط
از اخماي راچین فاکتور بگیرم میشرره مفت افتابي، ملنار که بهت مفت قهرریه 

ما طططکامي  ند لحظه مكث کرد بعد سررریع مفت :طلوعي - یه ؟؟؟ اره ا
هات حرف میزنم فعال طططمن هم ازش  با عدا  ببخش پشرررت خني دارم ب
خداحافظي کردم وتلفنو قنع کردم رفتارش کمي مشرركوچ بود ولي بیخیالش 

شت اما باز باهمون شدم و ستم راچین ،هم بعد از  ند دقیقه بر م ش شت میز ن پ
اخم ها هم مي ترسرریدم هم دلم مرفته بود ،بد ور هم مرفته بود یعني انقدر 
مزاحم بودیم ؟؟؟؟ حتما بودیم که تحمل نداشررت و لوي خواهر ومادرم این 

سي  ز خودم متو ه این ا خم وتخم طور اخم کرده بود با اینكه منمئن بودم ک
ساش  شه  ون مامان که همش توي خودش بود ومهتاب هم غرق در راچین نمی
شده بود ططط ولي باز ططط بیخیال این نیز بگذرد همین که بیرونمون نمي کنه کلیه 
ططط امه مي شد، امه نگران بدتر شدن حال مامان نبودم حتما بر مي مشتم خونه 

عا  بران نشررردني  ما این ریسرررك واق ید صرربر مي کردم ي خودمون ا با بود 
ستن  ش شام و شتم !! بعد از  صا اچن که به کمك این اقاي اخمو نیاز دا صو مخ
تا خودمو براي  تاق  به هواي خواب رفتم توي ا وخشرررك کردن ظرفا سررریع 
صحبت کردن با راچین اون هم بعد از یه ماه اماده کنم بد  ور استرس داشتم یه 
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ساعت لع سترس عجیب همش نگاهم به این  سریع تر بگذره ا نتي بود تا بلكه 
وراچین بیاد اما دریب ،عصبي شده بودم وروي تخت خودمو  مع کرده ونشسته 
بودم باچخره اقا بعد از یه ساعت تشریف اورد با شنیدن صداي خندانش وشب 
بخیري که به مهتاب مي مفت هول شرردم وسرریخ نشررسررتم و به این فكر کردم 

به که با مهتاب ومامان  حداقل خوب بر خورد مي کنه البته منمئن  قدر خو
بودم تا وقتي من هستم اخم مهمون صورتشه !! راچین وارد اتاق شد وبدون نگاه 
کردن به من به سمت سرویس بهداشتي رفت بعد از نیم ساعت که  ون من به 
لب رسررید از اونجا اومد بیرون معلوم بود که مسررواچ زده باز بي تو ه به من 

که حالم کمي بهتر طبق عادت این   ند وقتش بلیزشررو از تنش در اورد اوچ 
شده بود نمي تونستم نگاهش کنم اما بعد برام عادي شد ،راچین  اشو پهن کرد 
ید براي همین  به خودم اومدم امه معنل مي کردم مي خواب به سررریع  تا بخوا
بسررمه الله مفتم وقبل از اینكه راچین  راغ رو خاموش کنه اروم صررداش کردم 
بدون اینكه به طرفم برمرده ایستاد نفسم بند اومدش  قدر براي من ِ مررور این 

شمرده مفتم : شیدم واروم و سخت بود نفس عمیقي ک راچین طط مي خوام -کارا
تاده بود سرررد ،محكم  که ایسرر هات حرف بزنم طهمین طور  با ططط مي خوام 

کرد موش میكنم طططاه نكبت اعصررابمو داشررت خورد مي -وخشررمگین مفت :
شتم امه مدیونش نبودم حالیش مي کردم اما  امه مجبور نبودم امه بهش نیاز ندا
تحمل کردم وخودم از کار خودم خنده ام مرفته بود هیچ تكلیفم با خودم معلوم 

این طوري نه ططط لنفا بشررین وبه من نگاه -نبود !!! باز با همون لحن قبل مفتم :
صررداداري زدوروي صررندلي میز کن طططراچین به سررمت من بر مشررت پوزخند 

 بگو میشنوم ططط-ارایشم نشست وخیلي خشك مفت:
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اول باید تكلیف این رفتارشررو معلوم مي کردم بعد میرفتم سررراق بقیه ي ما را 

این کارا یعني  ي -طططط با حرص در حالي که پوسررت لبمو مي  ویدم مفتم :
نمي دونست   ه کاري ؟یعني-؟؟؟فاصله ي میان ابروهاش کمتر شد ومفت :

این کارا ،این حرکتا ؟؟؟ معنیش -؟؟؟؟ نفسررمو پرحرص بیرون دادم ومفتم :
 یه ؟؟؟  را هر موقع منو مي بیني اخماتو مي کشرري تو هم ؟؟؟ مگه  ي 
بدون فرق  که  کار کردم ؟؟؟ خوب بگو! فكر کنم این حق ودارم  یا  ي  مفتم 

  ماهي پررن  وکمتر من بابقیه  یه ؟؟ از اول اشررنایمون هم این فرق بود فق
ست ،بوي  ستم نی ست بگم ترحم ولي نگفتم  ون میدون شد طططدلم مي خوا می
سختي کمي تكون  سرموبه  شمئزکننده بود ولي کاراي راچین ططط  ترحم خیلي م

راچین منم -دادم تا این افكار از شهنم بیرون بره اچن  ایش نیسررت !ادامه دادم :
شروع کردم ،یه یه ادمم مثل بقیه ،فق  فرقم با اون ا اینه که من با تو یه  یزي رو 

ست ططط زندمي ما بازي  زندمي رو ططط دلم نمي خواد که بگم یه بازي ِ ،  ون نی
نیسرررت ططط هر  قدر قبال برام یه بازي بود ولي اچن فهمیدم  ز زندمیمه  ز 

با تمسررخر مفت : خوب شررد - ونیمه ،  ز عمرمه ططط راچین پوزخندي زد و
یدي !! یدم ومفتم :فهم خت پر با حرص سررریع از روي ت یا طط اچن این -!!! ب

ند حرص دراري  بت اون تمسررخر یعني  ي ؟؟؟راچین لبخ ند روي ل پوزخ
عد هم تو -تحویلم داد ومفت : ند زدم ططط ب هت لبخ جا بود ب ند ک عزیزم پوزخ

واقعا لحن عاشررقانه رو تشررخیص نمیدي ؟؟؟ نچ نچ این امید  ي یادتو داده 
زخند دیگه اي روي لبش نقش بسررت ،داشررتم از حرص مي پكیدم پس طططوپو
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سم اون لعنتي هم براي  شن کرده بودن هم براي اوردن ا توي دلم انگار اتیش رو
اینكه راچین منو مسررخره کرده بود این دیگه فراي تحمل من بود با عصرربانیت به 

ز اینكه اسمتش هجوم بردم وبا تمام توانم لگدي به پاش زدم که فكر کنم بیشتر 
اون دردش بیاد خودم دردم اومد با ناراحتي وعصرربانیت در حالي که پام توي 
ستم ،فكر کنم پاش  ش سوندم وروش ن ستم بود لن  لنگون خودمو به تخت ر د
از سن  بود شایدم من خیلي نازچ نارنجي ويعیف شدم ، همین طور که پامو 

ست مردونه ي راچ ساژ میدادم زیر لب هم غرمیزدم که د ین دور مچ پام حلقه ما
اوراقي هم که شردي -شررد خواسررتم پسررش بزنم که نذاشررت وبا خنده مفت :

ططططواقعا این پشررر تعادل رواني نداشررت تا همین دوثانیه پیش اخم کرده بود 
قدر دلم  نده ططط آخي   ما اچن داره میخ یداد ا ند خرکي تحویلم م وهي پوزخ

ودم تشررر زدم ،هي افتاب تن  بود براي این صررورت خندون ططط سررریع به خ
که خودخواهي  بد بود  قدر  یدم   خودخواهي ممنوع ططط اه پر حسرررتي کشرر
ممنوع بود ! راچین روي زمین زانو زده بود مچ پامو ماسرراژ میداد از حس مرمي 
وحرکت دسررتش انگاري یه حس خوب به رمام تزریق مي کرد یه انرژي مثبت 

اره ولي خودم اعتراف مي کنم  ه  وري بگم یه حس کرخت کننده ططط خنده د
که  حالي  ید بودم در نار ام که ک ماني هسررتم  به تر از ز نار راچین بیجن که درک

مو  واب- شماي خمارم روبه دستش دوخته بودم با صداي نرم وارومي مفتم :
ندادي طططراچین سرررشررو باچ اورد وبا نگاهي که بهم کرد فهمیدم داره میگه اون 

ن راچی-که خودم بودم !!!! با لحن حق به  انبي مفتم :خره خودتي ططط واقعا هم 
بده ،توهم  اي من بودي همین رو مي مفتي اینجا خونه ي توِ  ،من  بهم حق 
خودم میدونم که کم برات اعصرراب خردي ندارم اون وقت مامان ومهتاب هم 
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مچ پات خوب شررد ؟؟یعني دیگه نمي -طططراچین با  هره اي خونسرررد مفت :
بده ؟؟؟ امه ایننوري نه ططط ولي واقعا پر رویي هم حدي داره !! خواست ماساژ 

بلي ممنونم طلبخند محوي بهم زد وکنارم روي تخت نشررسرررت -اروم مفتم :
سري -واروم مفت : شوهریم یه  افتاب  ه ما بخوایم  ه نخوایم اچن باهم زنو 

حق ووظیفه مردن هم داریم حاچ هر قدر سررعي کنیم یه سررري  یزارو ازش 
باز هم خیلي  یزا مي مونه ططط یكي همین خر ي تو،توتا فا کتور بگیریم ولي 

وقتي اینجایي وظیفه ي منه که بهت بدم بدون هیچ منتي ططط از همون روز اولم 
يمن این خونه  شت بدي بكني ططط در  شاید بردا ستم بهت بگم ولي مفتم  خوا

ست ونه من ونه تو حق نداریم را ع به  ند وقت  دیگه فكر کنیم مال  فت ما
بالحن طنز الودي مفت :( طلوع  بدونیم ططط ) بل  مالكیتشررو براي طرف مقا و
هي  یزا هم مال منه هم مال تو مهتاب  شدن بع شخص  خانم اینجا تازمان م
ومامان توهم خواهر مامان من هم میشن پس لنفا ،خواهش مي کنم دیگه این 

بدم میاد که تا تقي به توقي  رت وپرتارو تحویل من نده تا زه من از زناي قهرو 
مي خوره میگن میرم خونه ي بابام ،هه حداقل اونا میگن خونه ي بابا، تو پرو 
ته بود  نده ام مرف فاش خ نه ي خودمون طططاز حر نایي مي مي میرم خو تراز او
واقعا شررخصرریت راچین عجیب غریب بود هیچ فكر نمي کردم بعد دوتا اخم، 

باني اینجوري باهام حرف بزنه وشرروخي کنه  هارتا پوزخند و ندتا نگاه عصرر
،فكر مي کردم خیلي بیشررتر از اینا باید منت کشرري کنم ططط بعد از  ند دقیقه 

شد ومفت : شه -سكوت راچین دوباره  دي  ساي یار قدیمو از مو شد عك  ي 
کنار اتاق برداشررتي ؟؟؟به  هره اش نگاه کردم کمي اخم داشررت ولي نه مثل 
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ساافتاده ؟بابه یاد اوردن  مله اش قبل  نور بعد از این  همه مدت یاد اون عك
کلمه ي یار قدیم توي شهنم  رخید ططط راچین درسررت مفت اون یار قدیمم بود 

به  ند دلیل ، یكیشم خواست تو بود ططط -!!! اروم بدون نگاه کردن بهش مفتم :
شه دیگه را ع بهش شه طط می سمتش  رخیدم وادامه دادم ( می سریع به   )بعد 

حرف نزنیم ؟؟راچین هم توي  شررمام زل زد بعد از مكث کوتاهي لبخندي به 
ثل ططط  گه مي مفت ططط م یه  یز دی گاهش ططط  یت زد ولي ن نشررونه ي ريرررا
دلخوري! ند دقیقه اي توي  شررماي هم خیره بودیم انگاري هیچ کدوم توان 

ا لبخند ه بمرفتن نگاهامونو از هم نداشتیم باچخره راچین پیروز شد ودر حالي ک
سرشو برمي مردون مفت : شنوم طططمی  مفتم :-عجیبي  هان ؟  -خوب بگو می

از وقتي اومدم توي خونه از نگاهت فهمیدم یه -خنده ي کوتاهي کرد ومفت :
 یزي غیر از این رفع دلخوري مي خواي بگي ططط و برمشت سمتمو  شمكي 

فكر مي کردم باچخره زد ططط واقعا هن  کرده بودم راچین  ي بود که هر  قدر 
شون میداد که میجم مي کرد  را  صیتش ن شخ شفش کردم باز یه  یزي از  ک
مد ططط راچین من  با من خوشررش میو بازي  مه ؟؟  را از  باه فرق مي کرد 
باره  گاه دو با ن نه ططط  باره بشررك نذار دو ند خورده اس  گ*ن*ا*ه دارم طططدلم ب

ندي به نگاه مهربون ومردونش ولبخند اطمینان بخش راچین به خودم اومد ولبخ
زدم ومفتم مويوعي که این همه وقت شهنمو به خودش مشرول کرده  یه و ه 

 کمكي ازش مي خوام طططط
 

بعد از تموم شدن حرفام راچین  ند ثانیه بهم خیره شد وبعد اروم وپرشك مفت 
فكر مي کني بتوني از پسررش بربیاي ؟؟نگاهمو به روبه روم دوختم وزمزمه -:
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"نمي دونم " اما بعد به خودم تشررر زدم قرار نیسررت از اول کاري خودتو  کردم
دسررت کم بگیري ، براي همین سررریع ومحكم مفتم :اره طططوبعد به راچین که 

گاهم مي کرد زل زدم ،تخس وپرو مفتم : جب ن مك راچییین -متع به ک ته  الب
د رفته بوطططبعدم نیشررمو براش باز کردم ططط راچین که از حرکت من خنده اش م

ستش مرفت وبا  شو با یه د ش سمتم خم کرد مو شو به  سر شمكي بهم زد و  
اب مي مم افت-شرریننت به من که با تعجب به حرکاتش نگاه مي کردم مفت :

کنایه از خر  -ببین پشررت موش من مخملیه ؟؟؟ تازه متو ه منظورش شرردم 
شیدم ک –بودن  شش به حالت نوازش ک شت مو شاره مو پ شت ا  هبا پروي انگ

راچین سررریع خودشررو کشررید عقب ومتعجب بهم نگاه کرد تازه فهمیدم  یكار 
کردم خودمم از حرکت خودم متعجب وشرررمزده بودم ،من ؟؟ افتاب پشررت 
موش راچینو لمس کردم بعد هم نوازش ؟! سریع خودمو  مع و ورکردم لبخند 

شت مي کردم مفتم : شمامو در اممممم ططط -ک  ومعو ي زدم ودرحالي که  
وب راسررتش کمي تا قسررمتي ، ولي خوب خیلي مونده تا مخملي بشرره طططبا خ

سره ي ططط  ي بگم  شاره بود بقي زد زیر خنده ، پ این حرفم راچین که منتظر یه ا
اخه به تو من ؟؟؟ مگه من دلقكتم هي مي خندي ؟؟ راچین بعد از این که کمي 

فت : باز  دي شرررد وم ید  ند نه -خ نا مفتي طططشررو نت ای ما ما با چ به  اي 
نه هنوز، اول مي خواستم از کمك تو منمئن شم بعد با مامان -انداختمومفتم :

ند  با لبخ که  که اعترايرري نمي کنن طططراچین  تاب حرف بزنم منمئنم  ومه
افتاب خوشررحالم که بهم اطمینان داري طططاز -مهربوني نگاهم مي کرد مفت :

ي دختر حواستو بده به نگاهش دلم قن  رفت اما خودم سردلم فریاد کشیدم :ه
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خودت، دوباره به  یزي دل نبند که مال تونیسررت ططط لبخند محوي بهش زدم 
راسررتشررو بگم ؟؟با سررر تایید که شررینون -وبراي ممراه کردن دل خودم مفتم :

اوایل اصررال بهت اطمینان نداشررتم ولي کم کم ،امه -بهش نگاه کردم ومفتم :
راچین با لبخند عجیبي که روي لبش خدا به خواد دارم بهت پیدا مي کنم ؟؟؟

ان ه-فق  اعتماد ؟؟؟بهت زده مفتم :-بود سرررشررو مظلومانه ک  کرد ومفت :
فت :-؟؟ نده ي ارومي کرد وم تاب -خ هیچي بهش فكرنكن ططط راسررتش اف

درسررته کار منم تجارته ولي زیاد از کار باباي تو سررر در نمیارم ططط کار ما باهم 
راچت ماشین هاي سنگین توي کارخونه ها وشرکت فرق میكنه ط من بیشتر ابزا

ناراحتي مفتم : با  با -نفتو وارد مي کنم طططط مك کني ؟؟ یعني نمي توني ک
مهربوني موهاي  لوي سرمو بهم ریخت ططط  قدر من از این کار بدم میاد یاد 
ست راچین  شو نوازش مي کنه ططط خودمو از زیر د سگ سي میوفتم که موهاي  ک

تا یه  اهایي که کاري از دسررتم بربیاد -ه ادامه داد :کشرریدم بیرون ک  راطط 
صحبت کني ،هر  شتتم ولي تو باید با وکیل پدرت  شه پ کوتاهي نمیكنم وهمی
 ا هم کم اوردي من پشررتتم نگران هیچ  یز نباش طططاحسرراس خوبي داشررتم 
درسررته که راچین غیر م*س*تقیم مفت کاري از دسررتش برنمیاد ولي همین که 

شت شت براي مفت پ ستش بربیاد برام مي کنه یه دنیا ارزش دا مه وهرکاري از د
من ططط مي خوام یه اعتراف تلخ اما شرریرین بكنم هر لحظه که پیش راچینم شره، 
یه حامي مقتدرو حس مي کنم ونمي دونم  شره حهررور یه تكیه ماه محكم و

شدن ست ندارم به زمان  دا شم یا ناراحت ، دو م براي این حس خوش حال با
از راچین فكر کنم  ون منمئنم که اون زمان ،زماني که آفتاب مهر و با سررر 
سقوط کرده ططط اما  البیش اینجاس با این که اینده ام رو پیش بیني مي کنم اما 
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هیچ سرعي براي روي پا ایسرتادن خودم ندارم من به این تكیه ماه امن نیاز دارم 
طط من  ي مفتم ؟با صداي راچین ططط دوستش دارم ! با  مله ي اخر هن  کردم 

از فكر در اومدم تازه فهمیدم  ند دقیقه اش به این بدبخت خیره شرردم راچین با 
 بهتره بخوابیم ططط فردا با مامانت-صرورت سررخ که معلوم بود مر مرفته مفت :

حرف بزن ططوخودشرو توي رخت خواب پهن شرده وسر  زمین ولو کرد ططط از 
ب بودم من به اون خیره بودم من پیش خودم قیافه ي سرررخ شرررده اش متعج

نده ام  ته ؟؟ از فكروپرویي خودم خ قت این مر مرف اعتراف کرده بودم اون و
سعیمو مي  سواچ بزنم ططط تمام  شویي تا م ست شدم رفتم توي د مرفته بود بلند 
مار تلخ بودو فراموش کنم ططط خودم حس مي  ثل زهر  که م کردم اون اعتراف 

ردم اما نگو ططط !!!از دستشویي بیرون اومدم وخواستم  راغو کردم که فراموش ک
افتاب من فردا خودم میرم با وکیل -خاموش کنم که صررداي راچین بلند شررد :

مه  نه اي کرد وادا ثا نده ي خبی حت بخواب )خ پدرت حرف میزنم ططط بگیر را
 داد: ( فكر نكنم از فردا دیگه خواب راحت داشررته باشرري طططبا پا يررربه اي به

خبیث نامرد ططططخنده اش بلند تر شررد  راغو -شررونه اش زدم وبا خنده مفتم :
شب عالي بود  شب  شب بخیر به تختم پناه بردم ططط ام خواموش کردم وبعد از 
شدم  شدم راچین نبود بعد از یه دوش اب مرم اماده  صبب که از خواب بلند  ططط 

صبحانه بود م شرول خوردن  ه هتابم رفته بود مدرسواز اتاق بیرون رفتم مامان م
طفلي خواهرم ه*و*س مدرسرره کرده بود ویه هفته اي میشررد که برمشررته بود 
شتر تا امتحاناي ترم  شت یه هفته بی سش البته دیگه باید بر مي م سرکالس در
اول وقت نداشررت ، قدر همه  یز زود مذشررت ططط بعد از صرربحانه از مامان 
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ون وشرركسررته ام هم قبول کرد خواهش کردم که باهاش حرف بزنم مامان مهرب
روبه روي هم نشررسررته بودیم بعد از کلي مقدمه  یني حرفمو بهش زدم ،واز 
مامان راچینو خیلي قبول  به خرو دادم  ته کمي خباثت هم  تصررمیمم مفتم الب
شتمه  شت ومن بهش اطمینان دادم که راچین مفته همه  وره کمكم میكنه وپ دا

طمامان که با دقت به حرفام موش داده بود با فق  باید نظر شما ومهتابو بدونم طط
حرفتو میفهمم ،باچخره باید کسرري این کارو به عهده بگیره و ه -برر مفت :

کسرري بهتر از تو وراچین ،وکیل بابات هم خودش کلي کار وزندمي داره ططط من 
تابم درسرررت  ي ؟  باتم رايرري ططط ولي اف با نداریم منمئنم  ومهتاب حرفي 

یت  ي ؟؟؟  با زندم نه ططط  مه اي ببی خدایي نكرده صرررد قت  یه و نمي خوام 
 اطمینان سرمو تكون دادم ومفتم :

 
نه مامان منمئن باش ططط امسررال سررال -با اطمینان سرررمو تكون دادم ومفتم :

اخرمه تمام سررعیمو میكنم که هم شرررکت بابارو حفظ کنم هم درسررمو بخونم 
س شكلي نی يیه پس م يمن راچین هم به این کار را ت طططمامان با ناراحتي در

شونه ي نه باچ -سري تكون داد ومفت : سرمو به ن با وکیل پدرت حرف زدي ؟
قراره راچین باهاش حرف بزنه طططمامان ناراحت سررري تكون -انداختم ومفتم :

نداختیم ططط این از خونه ططط اون از -داد ومفت : چاره رو هم از زندمي ا این بی
ند شردم وکنارمامان نشرسرتم در حالي که شرونه کار طططناراحت از روي مبل بل

مامان  ون قربونت برم -هایش را ماسررراژمي دادم با ناراحتي وکالفگي مفتم:
این حرفا  یه ؟؟؟ راچین خودش دوست داره ططط اونم مثل پسرت این حرفا  یه 
اخه !!!خودمم مي دونسررتم که فق  براي دلگرمي مامانه که دارم این حرفا رو 
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ا اینكه خود راچین به روش نمیاورد ولي معلوم بود ما توي زندمیش یه میزنم ططط ب
بار ايرررافه هسررتیم طططاون روز راچین باهام تماس مرفت ومفت آقاي علیزاده 
)وکیل بابا ( قبول کرده که همه  یزو بهم یاد بده وکلي هم از این کار اسررتقبال 

م و م کار اشنا بشم ططط کرده وبهتر از همون روز برم دفتر تا هر  ه زودتر با خ
اون روز که به دفتر رفتم دوباره داغ دلم تازه شررد به هر طرف که نگاه مي کردم 
بابا رو مي دیم وخاطراتمون رو حتي بوي بابارو هم اونجا احسرراس مي کردم 
،اقاي علیزاده وخانم سماوات منشي بابا از همون روز اول شروع کردن درمورد 

شه ولي  کار باهام حرف زدن انقدر شاید خنده دار با شتم قاطي مي کردم  که دا
سماوات مي مفت یه  مله اقاي علیزاده ططط از اون روز به بعد هرروز  یه  مله 
به شرکت مي رفتم کارمنداي شرکت هم متو ه شده بودن که رچیس  دید منم 

ش شتم اما خودم رو قانع کردم که تا عالقه نبا  ه،اوایل زیاد به این کار عالقه ندا
نمیتونم کاري رو پیش ببرم براي همین سعي مي کردم روز به روز به کارم عالقه 
مند بشم که البته به خاطر راچین عالقه مند هم شدم این کار باعث شده بود منو 
شرکتو مي بردم خونه وبا  شیم تا  ایي که من پرونده هاي  راچین بهم نزدیك تر ب

 اهایي که نیاز به فن اقتصررادي راچین دوتا یي مرورشررون مي کردیم وبعهرري 
مامان خواب بود  که  با  وتجاري بود راچین کمكم مي کرد ، یكي از همون شرر
مهتابم  ون امتحان داشت توي اتاقش مشرول درس خوندن بود منو راچین هم 
در حال خوندن پرونده ي یكي از شرررکتاي وابسررته به شرررکت بابا بودیم که از 

معتقدم بودم که ادامه ي کار با این شرکت به يرر قدیم با بابا کار مي کردن من 
شه اما راچین بر خالف من  سود دهیش کمتر می سال از  سود نمیده وهر   ون 
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مي مفت  ون سررابقه ي این شرررکت زیاده وبا خیلي از شرررکت هاي ایراني 
وحتي خار ي مراوده داره نبودش به يرررر شرررکته بعد از کلي صررحبت قبول 

رو بخونم ورا ب صررحبت هاي راچین فكر کنم در حال  کردم بار دیگه پرونده
برسي میزان ورود وخروو کاچ ها بودم که راچین صدام کرد با تعجب به سمتش 
بر مشررتم ومفتم :بله ؟ ند لحظه خیره نگاهم کرد اما بعد انگار که منصرررف 

هیچي طططاما طرز نگاهش  یز دیگه مي -شررده باشرره یه طوري عجیبي مفت :
شده بودم لبخند معني داري به روش زدم ومفتم :مفت ومن کام د -ال کنجكاو 

ي ططط هیچ-نشررد دیگه اقا راچین بگو قهرریه  یه ؟؟؟لبخند بانمكي زد ومفت :
یهو دلم خواسررت صرردات کنم طططخندیدم وابروهامو براش باچ انداختم ومفتم 

شمك زد وقري به مردنش داد -: شینون   ست ؟؟؟راچین  ارههههه ؟! ایننوریا
دقیقا همین طوریاسرررت ططط قدر این حرکتش شرررین بود !!! لبخند -مفت :و

صندلي تكیه میدادم مفتم : شتي  ودت به قول خ-عمیقي زدم ودر حالي که به پ
ِا ؟ -مگه پشررت موشرراي من مخملیه ؟؟؟ابرو باچ انداخت ومتعجب مفت :

 واقعا من نمي دونسررتم ططط با خنده خودکارمو به سررمتش پرت کردم که سررریع
شكلك بامزه اي در اورد خندیدم ومفتم : بچه پرو حیف که -خودکارو مرفت و

شدم اما  سیدم طططوبعد دوباره توي کاغذا دوچ  سابتو میر کلي کر دارم ومرنه ح
شید که باز  شد براي همین به ثانیه نك يولي لعنتي راحت  شد از این فو مگه می

ند کردم وملتمس مفتم : تاب بگو دیگه ؟؟اخ-سررربل د م شرریریني کر ون اف
دیگه  ون خودتو قسم نخور طططبا شیننت وس  حرفش پریدم ومفتم -ومفت :

باشه دفعه ي اخر طط ولي حاچ که قسم خوردم بگو دیگه ططط ند لحظه عمیق -:
توي  شررمام نگاه کرد نمي دونم  ي توي نگاهش بود که ناخوداماه  دي 
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شو ازم مرفت ودر حالي ک شت شدم راچین بعد از مدتي نگاه ه روي میز با انگ
اشرراره اش شرركالي ک  ومعو ي مي کشررید با کالفگي و من من باچخره اروم 

رابنه ططط رابنه ي تو ططط و ططط امید  ه  وري بود ؟یه لحظه هن  کردم -مفت :
به تنها  یزي که فكر نمي کردم این بود همه ي انگشررتام یخ کرد اب دهنمو 

منظورتو نمي فهمم ططط خوب -فتم :محكم قورت دادم نگاهمو ازش مرفتم وم
ما نامزد ب ططط رفتم بگم بودیم که حرفمو خوردم اما به دهنم نمي  رخید که 

صبي مفت : ستیم راچین با لحن اروم اما تقریبا ع ورم اینكه منظ-به دروغ بگم ه
تا کجا پیش رفتید ؟؟؟من  نگاهش کردم که سررریع  ططط  ه  وري بگم ططط 

الي که رگ مردنش ورم کرده بود وصررورتش مثل لبو نگاهشررو ازم مرفت ودر ح
شدي  شو به نقنه اي دوخت وخیلي تند ادامه داد :زنش  شده بود نگاه سرخ 
؟؟؟ اول متو ه نشرردم  ي مفت ولي یه دفع ططط مرمرفتم عصرربي شرردم ططط 
خواستم از پشت میز بلند بشم که وس  راه پشیمون شدم خودمو روي صندلي 

دونه ؟؟ نه به  ه حقي پرسررید ؟؟  را حقش بود اون ولو کردم حقش بود که ب
مثال طط شوهرمه !! با کلمه ي شوهر بیشتر عصبي شدم انگار تازه راچین ونسبتش 
شیدم ططط  ي باید بهش  شدنم ک شده بود نفس عمیقي براي اروم  شن  برام رو

 مي مفتم این که من ططط ! واي خدا ططط اروم وبا صداي لرزوني مفت :
 
رابنه ي نزدیكي داشتیم حتي بعد از نامزدي ماهي شبا خونه ي هم  من وامید-

مي موندیم ططط خیلي باهم مسافرت رفتیم  ه با بچه  ه  دامانه اما هیچ وقت 
سمو  ستیم طططنف شید نه من نه امید هیچ کدوممون اینو نمي خوا به اونجا ها نك
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کمي اخماش سررریع دادم بیرون وزیر  شررمي به راچین نگاه مي کردم که حاچ 
باز شررده بود ولي  یزي رو زیر لب زمزمه مي کرد بعد از مذشررت  ند دقیقه 

يولي مي کنم ططط ولي -اروم ومظلوم مفت : شتم فكر کني دارم فو ست ندا دو
سرم رو بلند کردم واین بار در حالي که می  ومن   ططط ولي واقعا برام مهم بود !

گاهش مي کردم اروم مفتم : ي ؟؟ باز ن فه ام با دهن  یا نمي دونم  ي توي ق
-دید که لبخند کنترل شده اي زد وبا یه دستش پرونده ي  لومو بست ومفت :

برو بخواب خسررته اي طططوبعد هم خودش بدون هیچ حرفي به سررمت اتاق 
رفت ،  را باید براش مهم باشررره ؟؟ اخه  را داره ؟؟خوب معلومه مثال خیر 

ي شیریني این شوهر!! لبخند پتو  سرش شوهرته ططط شوهر طط هي ططط  ه کلمه
پهني روي لبم نشررسررت نمي دونم  را انقدر مثل خر شوق کردم انگاري توي 
دلم قند اب مي کردن خوبه مامان اینجا نبود ومرنه به حالم افسرروس مي خورد 
اخه ادم انقدر شوهر شلیل ؟؟؟ ولي باید اعتراف کنم امه راچین واقعا شوهرم بود 

ودم تشر زدم که باعث شد نیشم نسبتا باز شده ام بسته بشه حتما ططط سریع به خ
سعي کردم فكرمو منحرف  سرمو محكم تكون دادم و خجالت بكش افتاب ططط 
کنم وارد اتاق که شدم راچین توي سرویس بهداشتي بود اصال حال وحوصله ي 
شتو رعایت نكنیم ؟؟  شد یه بارم ما بهدا شتم طط خوب  ي می سواچ زدن ندا م

ل از اینكه راچین بیاد لباسررمو عوض کردم وپریدم توي تخت باز فكرم سررریع قب
رفت سررمت سررئوال راچین وحرفاي بعدش  قدر دلم مي خواسرررت از این 
حرفاش  یزي رو که باب میلمه برداشررت کنم اما نمیشررد ،قرار بود خودخواه 
نباشررم  داي از اون من امیدي رو که باهاش بزرگ شرردم رو بعد از اون همه 

تونستم بشناسم طط واچ ططط  ه برسه به راچین که به زحمت یه سالو نیم از سال ن
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اشرنایمون مذشرته ططط باز فكر امید افتاد توي شهنم  ند وقتي بود که دیگه زیاد 
یادش نمي کردم طط من واقعا عاشرق بودم ؟؟ عاشرق امید ؟؟ مگه عشرق انقدر 

شایدم عادت بود ولي نه واقعا عاد شه ، ساس من به زود فراموش می ت براي اح
شو  ي بزارم ولي حاچ خوب مي دونم که نه  سم امید کم بود ،دقیق نمیدونم ا
عشررق بود ونه عادت !!! انقدر درمیر فكر کردن بودم که نفهمیدم راچین کي از 
سرویس بهداشتي در اومد وکي خودم خوابم برد !!! ****همه  یز نسبتا خوب 

ش در اومده بود مهتاب همچنان مشرول پیش میرفت مامان کم کم از چچ خود
درس خوندن بود ومن هم درمیر کاراي شرررکت ،تقریبا خوب تونسررته بودم از 
پسه همه  یز بر بیام البته نمي شد کمكاي راچین واقاي علیزاده وخانم سماوات 
رو نادیده مرفت ،امه اونا نبودن هیچ وقت نمیتونسررتم کاري از پیش ببرم ططط 

کم نزدیك میشد وتقریبا یك ماه مونده بود به نوروز سرمون  بوي عید داشت کم
کمي شلوغ وپلوغ شده بود توي  ند  ا اشكال داشتم ولي دیگه روم نمي شد 
صمیم مرفتم که با راچین تماس بگیرم  سم ت سعادت یا اقاي علیزاده بپر از خانم 

شاید اون بتون ساعت باقي مونده رو بیاد اینجا تا  واب ه  وازش بخوام که  ند 
این سررئوال هام رو بده اما هر  ي مي مشررتم موشرریمو پیدا نمي کردم در اخر 
تلفن دفتر رو برداشتم وشماره ي مبایلم رو مرفتم صداي زنگش که ریتم ارومي 
از میتار بود از زیر کاغذ ها وپرونده ها بلند شررد تلفن رو قنع کردم وبه سررراغ 

صفحه اش ر شماره ي یك رو مبایلم رفتم بعد از پیدا کردنش  شن کردم و و رو
شلوغ بود که هر  شد شهنم انقدر  شي نمایان  سم راچین روي مو شار دادم که ا ف
کاري مي کردم نمي تونسررتم شررماره اش رو حفظ کنم تقریبا بعد از سرره الي 
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بله - هار تا بوق تماس برقرار شرد وصرداي کالفه ي راچین توي موشریپیچید :
كث کردم  را ا ظه م یه لح تاب ؟ یال فكر کردن اف فه ؟ بي خ قدر  دي وکال ن

سالم راچین ،خوبي ؟از سرو صداي اطراف معلوم بود که شرکت -شدم ومفتم :
فت : ند م کار دارم  ي مي خواي -نیسرررت ت تاب  ان کلي  ممنونم، آف

؟ اخوردم ، را این طوري حرف میزد؟ نمیدونم  را ولي یه  یزي راه نفسمو 
سوختن ، شروع کرد به  شمام  صیر خودم بود نباید انقدر خودمو مرفت و  تق

شایدم من توقع   لوش خوار کنم ، اون حق نداره با من این طوري حرف بزنه ،
هیچي طط -زیادي دارم !!! حرفي که مي خواسررتم بزنم رو خوردم واروم مفتم :

فق  طط فق  )سررعي کردم  لوي لرزش صرردام رو بگیرم(ممكنه کمي دیربیام 
کسرري  واب نداد مجبور شرردم با تو تماس بگیرم  خونه طط اول زن  زدم خونه

ببخشید مزاحم شدم ططط )دروغ که حناق نیست ؟!(تاخواستم قنع کنم صداي 
یاي  ید : ي ؟ ي مفتي ؟  را دیر م مهررنرب راچین توي موشرري پیچ
شیدم تا  ستم بگم به تو  ه توبرو به کارات برس ططط اما نفس عمیقي ک ؟؟؟خوا

ین بار من بي حوصررله مفتم :کمي کار دارم کمي برر وخشررمم رو کم کنم ا
سریع مفت : شد که  صداي راچین مانع   نه افتاب-ططط مي خوام قنع کنم اما باز 

كت مي کنم طططداشررتم نفس کم  یار خودم کم کارات هم ب نه ططط  یا خو زود ب
نیازي نیسررت ططط باید -میوردم نه به اون لحن اولش نه به اچن با حرص مفتم :

ستي طططراچین کمي مكث کرد وبعد خودم رو پاي خ شه که تو نی سم همی ودم وای
صدایي که معلوم بود رنجیده مفت : شبو زود بیا -با شه فق  ططط فق  همین ام با

 ططط
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قنع کرد روي مبل سررر خوردم واشرركام  اري شررد نمي دونم  را اون  وبعد
 مله ي اخري رو مفتم من با تمام و ود مي خواسررتم فق  وفق  راچین تكیه 
ماهم باشرره اما ططط صررداي رنجیده اش انگار توي مرزم اکو میشررد ططط و دانم 
سرش فریاد زد که  ست باهاش حرف نزدي اما یه  یزي از درونم  مي مفت در
یدي اول  ه طور  واب داد  ند گه  هاش حرف زد م با  را خیلي هم خوب 
و دانمم انگار کمي عصرربي شررده بود  ون اونم مفت بهش حق بده تو تمام 
این مدت ازش کار کشرریدي بدبخت به هیچكدوم از کاراش نرسررید منمئنان 
امه خودت بودي حتي تلفنشررم  واب نمي دادي ططط این یكي رو واقعا راسررت 

شو مي دادم ططط این بار عقلم مي مفت  شه  واب سي برام مهم با اما نه من امه ک
پا پیش مذاشت ومفت کي مفته مهمي ؟؟؟ هان ؟ راست مي مفت کي مفته ؟ 
ما این  یاد مول دلمو خوردم ا فت  را تو براش مهمي طط من خیلي ز دلم مي م

م رونبار حرف عقلمو قبول کردم من دیگه توان شكست نداشتم از این  دال د
سته ططط بعد از مدتي  شده بودم خیلي خ سته  شد واقعا خ شتر  شكام بی شدت ا
کمي اروم شدم باز به کارم مشرول شدم ساعت حدودا هفت بود که از شرکت 
زدم بیرون توي شرکت  ز من ومشتي، ابدار ي شرکت کسي اونجا نبود سوار 

کسرري رو  ماشررینم شرردم وبه سررمت خونه روندم دلم خیلي مرفته بود اما هیچ
شتم غرورم رو بیش از این خورد  شه مرحم دلم ،دیگه توان ندا شتم که برام ب ندا
کنم ،دیگه هیچي از اون افتاب سررابق باقي نمونده بود من واقعا بازنده بودم ططط 
دیگه  یزي براي از دست دادن نداشتم وفق  از این  سم باید براي خوشبختي 

رونم مفت پس راچین  ي به خودم مامان ومهتاب اسررتفاده مي کردم  یزي د
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باید براي  نه !! پس  را اون  پوزخندي زدم راچین ؟مگه من براي اون مهمم ؟؟ 
من مهم باشه ؟ ماشین رو توي پار کین  پارچ کردم وسوار اسانسور شدم وقتي 
به طبقه ي خودمون رسیدم هیچ حال کلید در اوردن نداشتم تك زنگي زدم وبه 

ن و شررمام رو بسررتم در با صرردا تیك کو كي باز شررد دیوار کناري تكیه کرد
به سررمت در  رخیدم اما از  یزي که میدیدم هن  کردم   شررم باز کردم و
راچین با لحني اروم ومالیم ونگاهي مهربان درونم  شررمام خیره شررد ومفت 

 :تولدت مبارچ
 

کناري تكیه کردم و شمام رو بستم در با صدا تیك کو كي باز شد  شم باز 
سمت در  رخیدم اما از  یزي که میدیدم هن  کردم راچین با لحني کردم  وبه 

اروم ومالیم ونگاهي مهربان درونم  شررمام خیره شررد ومفت :تولدت مبارچ 
شكالتي کو كش نگاه کردم ،تولدم من ؟؟ مگه امروز  ندمه  مبهوت به کیك 

کم  بهمن شب تولد من بود لبخندم کم 30؟؟ مرزم در حال انالیز بود ،امشب 
با شوق وهیجان همون طور که لب در ایسررتاده بودم  روي لبم  ا خوش کرد 
مفتم :واي مرسرري راچین راچین با لبخند مهربوني فق  در حال نگاه کردنم بود 

 مي مم راچین-صررداي خنده ي مهتاب که پشررت راچین ایسررتاده بود بلند شررد:
راچین هم زمان مي  بهترنیسررت از  لوي در بري کنار این نوزاد ما بیاد تو ؟منو

نت مفت : با شررین نار رفت وتعظیم کوتاهي کرد و ندیدم ،راچین ک ي خیل-خ
خوش اومدید خانم کو ولوو شررمكي بهم زد تا خواسررتم  وابشررو بدم توي 
شعر تولد  شار میداد ومرتب  برل مهتاب فرو رفتم که با محبت منو به خودش ف

مومش کرد به سررمت مبارچ رو مي خوند ،در اخر با صررداي اعتراض مامان ت
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مامان برمشررتم  شررماش فوق العاده غمگین بود مي تونسررتم بفهمم که اچن 
به خاطر ما  بابا رو بیش از هر وقت دیگه احسررراس مي کنه اما   اي خالي 
لبخند از روي لبش پاچ نمي شه با محبت به سمتش رفتم ومحكم در اغوشش 

و حالي که برر ملوم مرفتم مامان با محبت تولدم رو تبریك مفت ومن هم در
شد : صداي غر غر راچین بلند  شكر کردم در همون حال   که-مرفته بود ازش ت

به این  به  ز خودم ؟؟؟مامان   ي همه این خانم کو ولوي منو برلش کردن 
سمت راچین هل داد نگاهم باز در نگاه طوسي  غرغر راچین خندید وکمي منو به 

ولد فتارش ناراحت باشم یا بابت این تراچین مره خورد نمي دونستم باید بابت ر
خودمونیش ممنون ؟! اروم به سررمتش رفتم ودسررتمو  لوش دراز کردم لبخند 
عجیبي زد ودستمو به مرمي فشرد امام نمیدونم  ي شد که یه دفعه پرت شدم 
توي برلش در حالي که منو محكم به خودش فشار میداد اروم زیر موشم مفت 

ر از من تو ه مي کني ططط خانم کو ولو من واقعا توهمیشرره به دیگران بیشررت-:
)!( حسررودم طططتوبهت حرفش بودم که مرمي لبشررو روي مونه ام حس کردم 
، ي بود این ارامشي که هرلحظه از کنار راچین بودن به من منتقل میشد ؟ راچین 

 دلت-بعد از  ند دقیقه مكث لبشررو از رومونه ام برداشررت وباز اروم مفت :
شرربو از خودمون بگیري ؟ تولدت مبارچ افتابم حس فوق العاده اي میومد این 

شماي پرمحبت  ست از آغوش راچین در بیام نگاهمو به   شتم دلم نمي خوا دا
وصررد البته شررینونش انداختم واروم مفتم : براي همه  ي ممنونم طططخنده ي 

یه خانم که بیشررتر ندارم !! دارم ؟غرق لذت بودم تا -شررینوني کرد ومفت :
شد وبا  دیت  صلحتي مهتاب بلند  سرفه ي م صداي  شو بدم  ستم  واب خوا
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تو ه نمي کند حداقل اطرافو داشررته باشررید یه بزرمتر  18امه به زیر -مفت :
نباشرره ططط شرررم داره به خدا من خجالت زده وراچین خندون به سررمت مامان 
که از  حالي  تاب هم در  ید ومه ند مان ریز ریز مي خ ما تاب برمشررتیم  ومه

شررماش شرریننت مي بارید قیافه ي  دي به خودش مرفته بود راچین با خنده  
شار میداد مفت  شتش ف سمتش رفت ودر حالي که دماغ مهتابو بین دو انگ به 

 ي مي مي تو نون زیر کباب ؟؟ها ؟؟؟ بزار شرروهر کني خودم میام حالتو -:
نداخت ومفت : باچ ا با-مي میرم طططمهتاب ابرویي  به همین خیال  ش ما هه 

هواسررمون به همه  ا هسررت طططما همه زدیم زیر خنده مهتابم که تازه متو ه 
سالن برد  سمت  شد مامان موش مهتابو مرفت وبه  سرخ  شده بود  سوتیش 

شت ومفت : سمتم برم خانم -ومفت :خجالت بكش دختر طططراچین با خنده به 
تم رفکو ولو برو لباسررتو عوض کن بیا طططسررري تكون دادم وبه سررمت اتاقم 

شلوارمو با  سریع مانتو  شدم و شتم بي خیالش  شدیدي به حمام دا بااینكه میل 
مان  ما جدید کردم وپیش  بلیز دامن کوتاه مشرركي عوض کردم ارایشررم رو ت
ها وخانواده ي راچین هم زن  زدن  چه  نا بر مشررتم ،همون موقع ب ومهتاب ای

شام بودیم  سر میز شكر کردم  شون ت شتم که بر موتولدم روتبریك مفتن از هم
 رامامانت اینارو دعوت نكردي ؟؟ زشررت نیسررت ؟ -سررمت راچین ومفتم :

 نه عزیزم ،ناراحت-ناراحت نشن یه وقت !؟راچین مهربون بهم نگاه کرد ومفت :
صدا بگیریم  سرو  ستم فق  یه تولد خانوادمي بي  شن به احترام بابات خوا نمی

شكر بهش زل زدی سه پر از ت صال به روي طططمن ومامانو مهتاب هر  م اما راچین ا
خودش نیاورد  قدر از این کارش ممنون بودم بعد از شررام همه دور هم  مع 
شدیم تامن کیك رو ببرم قبل از اینكه شمع رو فوت کنم  شمامو بستم وبراي 
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با لیوان  تك تكمون ارزوي خوشرربختي کردم مامان کیك هارو قسررمت کرد و
شت که راچین ی سكافه  لوي همه مون مذا شد و بدون هیچ ن ه دفعه از  ا بلند 

حرفي پشررت پیانوي موشرره ي سررالن  ا مرفت وشررروع کرد به زدن ناخوداماه 
لبخندي روي لبم نشست این دقیقا دومین باري بود که صداي پیانوي راچین رو 
شمامو از  شد بد عادت کردی   صداي مرم و ذابش بلند  میشنیدم کمي بعد 

شمات با این لبخند رویایهمه حرفا  اون وقتی که اینجای ططططططط تو شه   و آرام
همه شررعرام بی تو تصررویری از دردن طططططط  شررات معیار زیبایي رو تو قلبم 
ست ططططططط میخوام  سه تو مومن نی سا شق به اح سی مثله منه عا عوض کردنك
شامو رو همه  ستتو رو از وقتی که دیدم   شم با تو میدونم غیر ممكن نی سانه  اف

طط همه عالم میدونن که به  شمای تو وابستمتو که میخندی انگاری بستم طططططط
دیگه قلبم با آهنگه نفسررهای تو مانوسررهبد …… منو خوشرربختی میب*و*سرره 

عادت کردی  شمامو تهه این قصه پیدا نیست طططططط تو انقدر خوبی که  ز تو 
طططط طبه  شمم هیچی زیبا نیستواسه تو من کمم آره تو حقت بیشتر از ایناست ط

شمام خووندي  قدر از  ستاره تو از   شب پیدا ولی زیباییه مهتاب توی نگاهه 
دلهره خستم ططططط امه ارامشي دارم اونو مدیون تو هستم ، مدیون تو هستمدیگه 
شبختي  سه طططط تو که مي خندي انگاري منو خو سهای تو مانو قلبم با آهنگه نف

صه  شمامو تهه این ق سهبد عادت کردی   ست ططططط تو انقدر مي ب*و* پیدا نی
خوبي که  ز تو به  شررمم هیچي زیبا نیسررتوقتي اهن  تموم شررد یه حس 
عجیبي سررر تاپام رو مرفته بود مامان ومهتاب براي راچین دسررت میزدن با دیدن 
راچین که از پشررت پیانو بلند شررد نا خود اماه ایسررتادم وبا قدم هاي لرزوني به 
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رد اما بعد دسررتشررو به سررمتم دراز کرد سررمتش رفتم اول کمي می  نگاهم ک
نداختم اروم مفتم : ممنونم راچین ططط در حالي که منو  خودمو توي اغوشررش ا

ود یه  اي شعر اشتباه ب-محكم در اغوشش مرفته بود زیر موشم مالیم مفت :
، زیبایي افتاب ، توي نگاه شررب پیداسررت ، ممنونم که هسررتي طط به خاطر تو 

با شدن طططبا این حرفش مر مرفتم وسریع ازش  دا شدم شبهاي من افتابي و زی
به لب ومهتاب موشي مارو نگاه مي کرد از خجالت عرق کرده  مامان لبخند 
بودم ، این  ند وقت همه  یز عجب بود افتابو خجالت ؟؟ راچین دسررتشررو 
پشررت کمر مذاشررت وبه سررمت مبلها هلم داد ودرحالي که منو کنار خودش 

سمتمون روي مبل دونفره اي  سكافه به  شقاب کیك ودوتا لیوان ن شوند یه ب مین
سكافه رو مزه مزه کرد ورو به مهتاب مفت : نون  شید تا باهم بخوریم یه کم ن ک

 زیر کباب اینا که سرد شدن ؟! بپر برو  هارتا نسكافه ي مهتابي بریز بیار ططط
 

اب مهت مهتاب  پ  پ به راچین نگاه کرد وراچین لبخند دندون نمایي بهش زد
سري با تاسف تكون داد و به سمت اشپزخونه رفت راچین بشقاب کیكو کشید 
صحبت با  شرول  شت وم  لو ویه  نگال براي من یكي هم براي خودش مذا
شقاب غذا  شد کمي از کیك خوردم با یاد اولین بار که با راچین توي یه ب مامان 

 ططخوردم خنده به لبم اورد  قدر اون شب حالم بد شده بود ط
 

مهتاب با سرررو صرردا از اشررپزخونه بیرون اومد وسرریني رو روي میز مذاشررت 
یعني مظلوم تر از من میر نمیارید شررماها طططراچین با خنده  شررمكي -ومفت :

امه تو مظلومي مظلوم  یه اخه ؟؟؟مهتاب ایش صررداداري -بهش زد ومفت :
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مه داد : ماهم داریم ط-مفت وادا یا مردم شرروهر خواهر دارن ،  طط من امه خدا
شانس داشتم که اسمم شمس الله بود طططاین دفعه من همین طور که به میمیك 

خواهر  ان اون براي -صررورت )حرکت صررورت ( مهتاب مي خندیدم مفتم :
مرداست ططط تورو باید شمسي صدا کرد طططقبل از مهتاب راچین خنده ي بلندي 

شت من مي انداخت مفت : شو پ ستا عالیه ططط مهتاب -کرد ودر حالي که یه د
صدات کنیم ؟؟؟مهتاب اخمي به منو  سي  شم مي مم  ه طوره از این به بعد 

منم تو رو غهنفر صدات مي کنم طططمن که دوچ شده بودم -راچین کرد ومفت :
اب مهت-براي خودم وراچین نسرركافه بر دارم زدم زیر خنده مامان با تشررر مفت :

فت را باچ یي م ند  تاب ایش بل با لحن خود عزیزم طططمه چین هم از لجش 
سكافه بفرمایید ططط )ورو به من ادامه داد : ( -شیریني مفت : مادر زن  ان ططط ن

حاچ به من مي خندي حسرراب تو رو بعدا میرسررم قیافه ي مهتاب اون موقع 
واقعا خنده دار شررده بود بعد از خوردن کیك ونسرركافه راچین دسررتاشررو بهم زد 

مهتاب با شوق مفت -که باشرره نوبت  یه ؟؟؟خوب حاچ نوبتي هم -ومفت :
با خنده مفت :-: بمیرم برات  قدر براي کادوي یكي دیگه -کادووو طططراچین 

شوق مي کنه ططططمهتاب دیگه نزدیك بود از کاراي راچین مریه اش بگیره به قیافه 
که هیچي ولي  تاب تو  یدم توي دلم بهش مفتم مه ند گاه کردم وخ ي زارش ن

شر کم میارم مني که خواهرت م وبه زبون درازي وغرور معروف پیش زبون این ب
به راچین کردم ومفتم : باچ نگیره رو  ه راچین بسررره دیگ-ط براي اینكه بحثشررون 

شو دور کردنم حلقه کرد ومفت : ست شم زن  ان -طططراچین با این حرف من د  
ا د وبططططاز حرکاتش خنده ام مرفت  قدر خوب بود که راچین امشب کنار ما بو
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این شیننت وخنده هاش ما رو از غرق شدن توي غم نجات میداد بعد از  ند 
سایز هاي مختلف طططط  سه تا  عبه با  شت  دقیقه مهتاب رفت وبا کادو ها بر م
شروع کردم به باز کردن کادو ها اولین کادو براي مهتاب  شد و لبخندم عمیق تر

ز  ا بلند شرردم ومونه ي بود یه عنر فوقالعاده خوش بو ومرون قیمت سررریع ا
خواهر مهربونمو ب*و*سیدم وکنار موشش اروم براي همه ي کار هایي که برام 

 بران مي کنم طططوازش  دا شدم مهتاب که نیشش حسابس -کرده بود مفتم :
اردیبهشررت یادت نره ططط حسررابي  بران کنا ططط -شررل شررده بود سررریع مفت :

سااااا بي طططخندم مرفت دیونه ماه تول شونه ي تایید ح سري به ن شو مي مفت  د
تكون دادم وتوي دلم مفتم اردیبهشررت که هیچي همه ي عمرم  بران مي کنم 
شب بقیه رو خراب  ستم  شدنتو ططط برر بدي کرده بودم اما نمي خوا این یتیم 
شرول باز  شه وخودمو م صورت من ن سي متو ه  سرمو مرفتم پایین که ک کنم 

ه مرمي حهررور وعنر تلخ اما شرریرین راچینو کردن کادوي مامان نشررون دادم ک
-کنارم حس کردم سرشو پایین مرفته بود و وري که فق  خودم بشنوم مفت :

نبینم غمو توي صررورتت !! بهش فكر نكن طط به  یزاي خوب ، به کسررایي که 
یه  مه داد : ( این  نده اي ادا ته خ با  نا فكر کن ططط )و به او تت دارن فق   دوسرر

سرمو بل ستوره ططط شكر مي بارید مفتم :د شم  -ند کردم وبا نگاهي که ازش ت
رچیس طططاونم لبخند عمیقي بهم زد امه یه وقت دیگه یا یه زماني دیگه بود هیچ 
شب ،اچن توي این لحظه  شم نمیومد ولي نمي دونم  را ام از این حرفش خو
دلم مي خواد که هر لحظه از حرفاش لذت ببرم حتي از این کلمه ي دستور که 
یه زماني بیشررتر از هر  یزي ازش بیزار بودم ططط باصرررداي مهتاب از فكر در 

افتاب  ان کادوي مامانو باز مي -اومدم ، مهتاب با حرص داشررت مي مفت :
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کنیا نه راچین طططخندیدم ، نمي دونم  را این خواهر کو ولوي من امشررب کمر 
شینونش زل شماي  سته که منو از عرش به فرش برسونه !! به   -م :زدم ومفت ب

بله خانم حواسم هست طططکادوي مامان یه کیف دستي مارچ خوشگل بود من 
عاشررق این مدل کیف بودم با دیدن کیف لبخند عمیقي زدم وبه سررمت مامان 
شده بود پرواز کردم با تمام و ود  سابي پیر  شگلم که توي این  ند ماه ح خو

دوستش دارم ططط ومحكم  مرسي مامان عالیه ، خیلي-مامانو برل کردم ومفتم :
مونه ي مامان رو ب*و*سرریدم اونم با محبت به صررورتم دسررت مشررید واروم 

خوشبخت شو ططط ارزوي بابات فق  همین بود  شمام پر از اشك شد -مفت :
ططط بابا ططط  قدر  اي خالیش توي این  مع به  شررم میومد ططط بابا نمیدونم 

رفته اما ببخش ، ببخش که ناخلف براي  ندمین باِر اخه حسابش از دستم در 
بود م طبار دیگه مامانو برل کردم وسررعي کردم اشرركامو پنهوني پاچ کنم اروم 
درست مثل مامان مفتم : قول میدم بهت عزیزم طططوسریع ازآغوشش در اومدم 
ورفتم سراغ کادوي راچین یه  عبه ي  واهرات کو ك بود درشو اروم باز کردم 

 م بند اومداز  یزي که میدیدم نفس
 

با  Rیه مردن بند که کلمه ي  یه انگشررتر  روش خودنمایي مي کرد وکنار اون 
ند شوق زده شرررده بودم از دیدن اون  که از دیدن مردب قدري  یان طط ان نگین برل
انگشررتر مرون قیمت نشررده بودم با  عبه به سررمت راچین بر مشررتم واروم به 

سرمو ک  ک شتم نمي دونم  را اما  ردم و اروم  وري که فق  سمتش قدم بردا
رلت کنم میشه ب-خودمون دوتا بشنویم با لبخند بزرمي که روي لبم بود مفتم :
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؟ شماي راچین برقي زدن ودستا شو به سمتم دراز کرد اروم توي برلش خزیدم 
وراچین هم محكم منو به خودش فشرررار داد دسررتامو دور مردنش حلقه کردم 

نمي مي با این طوري -ر موشررم مفت :وراچین با لحن با مزه اي یواشرركي د
یه وقت يررعف مي کنم ؟ها؟ کو ولوي خوردني من طططاز  حرف زدنت من 
با اینكه قبال خیلي از این  ند توي دلم اب مي شرررد  حرفش انگار کیلو کیلو ق
ساي دیگه  سي فرا تر از ح شنیدنش از راچین کامروا یه ح شنیده بودم اما  حرفا 

شیدم وبا نفش  بود بي اختیار مثل یه مربه ي سرمو توي مودي مردنش ک لوس 
با  عه راچین منو از خودش  دا کرد و یه دف که  یدم  عمیقي بوي عنرشررو بلع
صوص بهم نگاه کرد نمي دونم  ي توي  شمایي با برق مخ سرخ و  صورت 

مرسرري خیلي -اون  شررماي طوسرري بود که لبخند محوي زدم واروم مفتم :
سمت مامان ومهتاب برم شنگن ططط وبه  شتم با دیدن  هره ي خندون ومرموز ق

مامان ومهتاب از خجالت سرررخ شرردم وسرررمو پایین انداختم ومشرررول  مع 
صحبت کردن باچخره همه با خستگي  ساعت  شدم طط بعد از یه  کردن کادو ها 
به سررمت اتاق هامون بر مشررتیم ططط روي صررندلي میز ارایشررم نشررسررته بودم 

کن بودم که نگاهم به  عبه ي  واهراتي ومشرول پاچ کردن ارایشم با شیر پاچ 
سمتش بردم ودر  ستمو به  شد بي اختیار د شك  که از راچین هدیه مرفته بودم خ
 عبه رو باز کردم نگاهم باز روي مردبند ماند اروم روش دسررت کشرریدم واز 
ستن ونابود  شك شي که هر لحظه امكان  ست مثل یه   عبه خار ش کردم در

صاف  لوي ایی ست ططط  ستم ومردبند رو  لوي مردنم مرفتم شدنش ه ش نه ن
با شوق ولبخندي محو بهش خیره شررردم این با ارزش ترین هدیه اي بود که  و
توي عمرم مرفته بودم ططط با صررداي راچین با ترس به پشررت سرررم نگاه کردم در 
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حالي که لبخند روي لبش بود اروم اومد وپشررتم ایسررتاد همین طور که شررونه 
به سررمت ایینه  رخوند واز همون  ا مشرررل دیدن مردبند هامو مرفته بود منو 

خیلي بهت میاد ططط بعد با کمي مكث انگار توي -شررد با لحن مالیمي مفت :
میتونم برات ببندمش ؟یه لحظه -مفتن این حرف شررك داشررت اروم ادامه داد :

قلبم از تپش ایسررتاد ، قدر من بي  نبه شررده بودم ، سررعي کردم لبخند بزنم 
سر سرم ایستاده بود اروم همه واروم  شت  مو تكون دادم ، راچین همون طور که پ

ي موهامو به یه سررمت شررونه هام هدایت کرد ومردن بند رو از دسررتم مرفت 
وخیلي اروم ومالیم مشرررول بسررتن مردنبند شررد هربار که دسررت مرم راچین با 
شمامو  شد اروم   سي خوب به بدنم منتقل می مردن من تماس پیدا مي کرد ح
بستم تا راچین کارشو تموم بكنه ، با تماس  یزي مرم با مردنم  شمام  هار تا 
صله  شد راچین اروم وبا لبخند مرموزي ازم فا شدت ونا خود اماه باز  شد وبا 
مرفت ، ي کار کرد ؟؟؟ راچین مردنمو ب*و*سررید ؟؟ حس مي کردم دارن 

دیگه دوچ شررد  توي کوره، اتیشررم میزن همه ي بدنم عرق کرده بود راچین بار
حق نداري از مردنت درش بیاري ومرنه با من طرفي -واروم کنار موشم مفت :

سمت دیگه اي ک  کردم ،راچین  سرمو به  سریع  شم  ساش با مو ططاز حس نف
سمت خودش  ر خوند وهمون طور که  صندلي منو به  خنده ي عجیبي کرد و

ه خورد وشینون باین شكلي که میشي ططط حرفشو - لوي پام زانو میزد مفت :
 شررمام که حاچ رن  کنجكاوي مرفته بود خیره شررد اروم وبا لحن مهربوني 

افتاب مي خوام یه هدیه ي دیگه بهت بدم قبولش مي کني ؟؟؟حاچ -مفت :
کنجكاویم صد برار شده بود ،راچین  را انقدر امشب مرموز شده بود ؟؟؟ اروم 
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سر تكون دادم ، راچین ایست شم اد ودست منم مرفت که بلند ببه نشونه ي تایید 
شن کرده  شماش پروژکتور رو ست مقابل راچین که انگار توي   ،با تعجب در

تادم لبخند عمیقي زد ومفت : با -بودن ایسرر تا بهت بگم طططط ند   شررماتو بب
 ببند دختر خانم ططط ادم- را ؟؟؟خنده ي شینوني کرد ومفت :-تعجب مفتم :

یزنه طططاروم خندیدم ومفتم : شررم بابا رو حرف بزرمتر از خودش که حرف نم
با لبخند  - ون ططط اونم خندید ومفت: بابا به قربونت دیوانه اي بهش مفتم و

شت  ند دقیقه ي طوچني مرماي  یزي رو روي  ستم بعد از مذ شمام رو ب  
لبما حس کردم انگار برق سه فاز بهم وصل کردن سریع  شمامو باز کردم اما 

ته بود خواستم ازش  دا بشم که سریع منو به خودش راچین هنوز  شماش بس
 سبوند ومردنمو محكم نگه داشت خواستم سرمو عقب بكشم اما نمیشد به 
شد  سته  شمام کمكم ب شدم ،البته همچین نا ار هم نبود !!!   سلیم  نا ار ت
ولذت رو با تك تك سررلول هاي بدنم حس مي کردم لذت لباي راچین که روي 

سیدنش  ند لحظه لبام حرکت مي کرد  شروع کردم به ب*و* ونا خوداماه منم 
مكث کرد اما وقتي به واقعي بودنش اطمینان پیدا کرد اون هم بازادامه داد اما 
سیدیم به هیچ  یز  ز لباي  اینبار محكم تر هر دو با ولع هم دیگرو مي ب*و*

دیم بوراچین فكر نمي کردم هر دومون مثل یه ادم تشررنه به  ون لباي هم افتاده 
شار میداد  ستمو توي موهاش لرزوندم وراچین منو محكم تر به خودش ف اروم د
پایین میرفت انگار حتي نفس هامون هم  سررینه هاي هر دومون تند تند باچ و
شماري مي کردن طط بعد از  ند دقیقه که براي من مثل  شدن لحظه  براي یكي 

کردن  شررمامو   ند سررال مذشررت راچین لباشررو از لبام بر داشررت قدرت باز
سینه ي مادر براي مكیدن مي  شده بودم مثل نوزادي که با دهن دنبال  شتم  ندا
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شد : شم بلند  شده بود کنار مو صداي راچین که از نفس نفس مقنع  -مرده !! 
ست ططط حرف نزن  دیگه هیچ وقت ططط هیچ وقت ططط از اینده اي ططط که معلوم نی

شماي خمار وشینون راچین دوختم، ططط شمام که کم کم باز شده بود رو به  
ادوتو ططط ک-با این حرف لذتم به نهایت رسررید ، راچین لبخند خبیثي زد ومفت :

دوست داشتي طططبراي لحظه اي هجوم خون رو به صورتم احساس کردم سریع 
راچینو پس زدم و خودمو توي سرررویس بهداشررتي پنهون کردم صررداي خندي 

د خودمم خنده ام مرفته بود در حالي که لبخند شینون راچین اتاق رو برداشته بو
روي لبم بود به اینه نگاه کردم با دیدن ني ني  شررمام که براق شررده بود و مي 

با زمزمه مفتم :   یه افتاب-لرزید ولبخند روي لبم ، خنده ي کو كي کردم 
؟؟  را انقدر خوشحالي ططط حاچ خوبه یه ب*و*سیدن بود ططططبا یاد ب*و*سه 

شدم لبخند عمیقي توي ایینه به  هره ي ي  ند  شمون باز غرق لذت  دقیقه پی
فرق داشررت این یه ب*و*سرره با تموم ب*و*سرره هاي -خودم زدم وباز مفتم :

صورتمو اب زدم ویه  سریع  شدم  شم مین  شت ططططبا یاد امید خ امید فرق دا
مشت پر اب به صورتم ریختم وبا حرص مفتم : حواستو  مع کن امشب فق  

اچین وافتاب ، هیچ کس حق ورد به حریمشررون رو نداره طططط وبعد با شرررب ر
 حرص مشت پر ابم رو به عكس صورتم توي ایینه ریختم

 
سررر تا پام از اسررترس میلرزید ،حاچ  ه طور برم  لوي راچین ؟؟؟ به عكس 
شده بود ازقیافه ي خودم خنده ام  سرخ  خودم توي ایینه نگاهم کردم مونه هام 

ت تا این حد خجالت نكشرریده بودم ططط شرراید دروغ نباشرره امه مرفت هیچ وق
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شویي رو راه رفتم و به خودم واین خجالت  ست ساعت طول وعرض د بگم نیم 
سه یا  ستم لذت اون ب*و* سزا مفتم اما هر کاري مي کردم نمي تون بي موقع نا
به قول ملنار ماچ رو فراموش کنم ططط اخرش که  ي ؟؟؟ یعني دیگه قرار نیست 

اچینو ببیني ؟؟ باچخره که باهم رو در رو مي شررید! انقدر خسررته بودم که شهنم ر
هم سررر ناسررازماري باهم مذااشررته بود، در اخر نا ار اروم در رو باز کردم واز 
نا  ته ؟؟؟  تاق خیره شررردم هیچ خبري از راچین نبود ،یعني کجا رف به ا چیه در 

ده ططط کمي با تردید نگاهش خوداماه نگاهم به زمین دوخته شررد طط اخي خوابی
کردم واروم از سرررویس بهداشررتي خارو شرردم نگاهم از روي بدن عریانش به 
صررورت مظلومش دوخته شررد ،از نفسرراي منظمش منمئن شرردم خوابه نمي 
ست انقدر راحت  شتم ، ه طور مي تون سمتش قدم بردا دونم  را ولي اروم به 

سردي شاتي راچین لبخند ر وي لبم اومد یه زماني فكر مي بخوابه ؟؟؟ بایاد خون
کردم از عالم وادم خونسرررد ترم اما پیش راچین واقعا کم اورده بودم طط توي این 
سرررما پتو روش ننداخته بود !! اروم پتو رو از پایین پاش بلند کردم واروم روش 
انداختم وکنار سرش زانو زدم دستم بي اراده به سمت موهاي پریشونش حرکت 

ید کرد وخیلي نرم  به شررردت کوب ند راچین قلبم  با لبخ ید  هاش لرز توي مو
شتم  شم دا شد دو  ستم متوقف  سینه ام بزنه بیرون حرکت د ونزدیك بود از 
صورت راچین که حاچ لبخند محوي روش بود  دوتاي دیگه هم قرض کردم وبه 
خیره شرردم ،هیچ عالچمي از بیداري توي صررورتش نبود اروم دسررتمو از چي 

ش شیدم اروم زمزمه کردم موهاش بیرون ک یدم ودر حالي که نفس عمیقي مي ک
سر بد ططط  بران مي کنم !خودمم از حرفم خنده ام مرفت مي  : ترسوندي منو پ
خواسررتم به خاطر حرکتي که توي خواب کرده ازش انتقام بگیرم ططط دلم براي 
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شدم ب سر راچین بلند  ست رفته ام !!! اروم از باچي  سوخت واقعا از د اي رخودم 
سام وبا خیال  شروع کردم به عوض کردن لبا احتیاط  راغ رو خواموش کردم و
یدم امروز  ه روزي بود واقعا، اون از طرز حرف زدن  راحت توي تخت خواب
یادم نبود و ططط  که هیچ  لدي  با تلفن اونم از تو بت کردن  راچین موقعي صررح

 ستم انگار هنوزب*و*سه ي راچین ططط دستمو اروم روي لبام کشیدم و شمامو ب
هم طعم لباش رو مي  شرریدم ومرمي لباش رو روي لبام احسرراس مي کردم 
نمي دونم  ي از درونم با غصررره مفت : خوش به حال اون لبا ططط انقدر این 
حرف رو باغصرره وناراحتي مفت که دلم لرزید وبه خودم تشررر زدم هي افتاب 

به کاراي کوتاه بیا خواهشررن ططط سررعي کردم شهنمو از این درمیر یا رها کنم و
با خودم اورده بودم فكر کردم واقعا  قدر تونسررتم  عقب افتاده اي که امروز 
بهشون رسیدمي کنم !! توي همین فكرا بودم که  شمام کم کم مرم شد ودیگه 
ساعت  شدم نگاهم روي  صدا از خواب بیدار  سرو  صبب با  هیچي نفهمیدم ط

ز تخت پریدم پایین وبه سمت خشك شد ؟  ي ده ؟؟؟ واي شرکت !! سریع ا
شانس من  سي منو بیدا نكرد ،اه لعنتي اینم  شویي هجوم بردم ،اخه  را ک ست د
دارم ططط با کمي فكر کردن یادم اومد امروز پن  شنبه اس و شرکت پن  شنبه ها 
شب افتادم واي خدا  شیدم که یه دفعه یاد دی سودمي ک سر ا سي از  تعنیل ططط نف

؟؟ یعني امروز راچینم خونه اس ؟؟ نفسررم داشررت بند اینو کجاي دلم  ا بدم 
یاره ؟؟ درمیري  به روم م هاش بر خورد کنم ،یعني  با ید  با مد  ه  وري  میو
شهنیم خیلي شرردید بود طوري که دلم واحسرراسررم حرف از ترس وايررنراب 
شتر  ساده بود امه بی شر میزدن که فق  یه لب  میزدن اما عقل ومننقم هي بهم ت
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با این  مله تمام تنم مر از این پیش مي ر فتید  ي کار مي کردي ؟که هربار 
مي مرفت ودر اخر تصررمیم مرفتم که به روي مبارچ نیارم که  ه اتفاق افتاده 
شید وهي زمزمه کردم  ستادم نفس عمیقي ک لباس هامو عوض کردم کنار در ای

صال لبي در کار نب شب هیچ اتفاقي نیوفتاده ،هیچي ،هیچیااا طط ا ده و،افتاب دی
سم کنه مگه  ي  صال حاچ ب*و* سید ؟؟  ي من ؟؟ نه ا صال راچین تو رو ب ا
میشه ؟؟ هیچي !! وسریع از اتاق خارو شدم مامان توي اشپزخونه بود مهتابم 
که حتما مدرسررره اس هر ي اطرافو نگاه کردم خبري از راچین نبود و خدارو 

سالم کردم مامان با شت به مامان  محبت  وابمو داد  شكر تا اینجا به خیر مذ
مامان مگه -درحالي که براي خودم  اي مي ریختم با خونسررردي پرسرریدم :

امروز پن  شررنبه نیسررت ؟؟ پس راچین کجاسررت ؟مامان لبخند محوي زد ودر 
شت نمي دونم  ي رو با  ي قاطي مي کرد مفت : شنبه -حالي که دا  را پن  

تا ظهر م یه  لسررره ي مهم داره ولي  یادسررري تكون دادم اس طط راچینم مفت 
افتاب  ان عصررر قرار بچه ها با -وپشررت میز نشررسررتم که باز مامان مفت :

خانواده ي راچین بیان اینجا براي تبریك تولدت طططتند مفتم :براي شرررام میان 
مامان هم در  واب من مفت :اره عزیزم طططبعد از صرربحانه هر کاري -؟؟؟

شت که کمكش کنم ومفت که خودش همه ي کارهارو مي کنه  کردم مامان نذا
وبهتر من به درسام و کاراي شرکت برسم با اینكه دلم رايي نبود اما قبول کردم 
تا کمي به کارام برسم انقدر مشرول کارام بودم که مذر زمان رو احساس نكردم 
شتم با دیدن راچین خنده رو یه  شونه هام به عقب برم ست روي  با مرماي دوتا د

کردم خودمو اروم کنم که هیچي نیسررت اصررال به  لحظه کپ کردم بعد سررعي
روي خودت نیار افتاب سررعي کردم لبخندي بزنم اروم سررالم کردم که مهربون 
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ساعته -تر از قبل مفت : سه  شما ؟؟  سالم خانم،خانما طط  ي کارا مي کني 
اینجا وایسادم اما انگار نه انگار ططط بپا غرق نشیاروم خندیدم ومفتم : نترس من 

ماهریم راچین یه تاي ابروش رو باچ انداخت و روي دفتر ها دوچ شررد  شررنا مر
اوه اوه ططط خانم مهندس تا ر -بعد با خند وشرریننت عقب کشررید ومفت :

شررنامر ،  قدر شررما مشرررله دارید خانم یه نگاه هم به ما بدبخت بیچاره ها 
لت  حا نده ام مرفت وسرررمو کمي ک  کردم  نداز طططاز طرز حرف زدنش خ ب

اوممممممم بزار فكرامو بكنم ططط بهت خبر مي -فكر به خودم مرفتم ومفتم :مت
دم طططموهامو اروم بهم ریخت با اینكه بدم میومد هیچي نگفتم که راچین باز با 

فت : نده م كه خیلي پررویي ولي خوب  ون خیلي هم عزیزي -خ با این
شو در اورد سریع بزرمواري مي کنم ونا دیده مي میرم طططبا خنده ادا م که خیلي 

دوچ شررد وتوي یه حرکت غیر منتظر مونه ام رو نرم وطوچني ب*و*سررید وبعد 
ادا در اوردنتم به طططط برات بد -درحالي که به سررمت بیرون اتاق میرفت مفت :

ناهار خودم  عد  ناهار ،ب یا  پاشررو ب اموزي داره نمیگم بهت خانم کو ولو ططط 
ستمو روي کمكت مي کنم با بهت به راچین که از ا شدم ود شد خیره  تاق خارو 

سمو تكون ،تكون مي  شیدم ،اوه  قدر این اتاق مرمه ططط تند ،تند لبا مونه ام ک
دادم وسعي مي کردم لبخندمو  مع و ور کنم ،سرمو به نشونه ي تاسف براي 
خودم تكون دادم وبراي رهایي از هر فكري با لبخند از اتاق خارو شدم ططط بعد 

با شرریننت هاش ناهار راچین طب ماهي  که بهم داده بود وهر از  ند  ق قولي 
خسررتگي رو از طن هر دومون بیرون مي کرد سررراعت نزدیك شررش بود که 
سریع خودمو براي اومدن  شیدیم ومن به حمام رفتم و ست از کار ک دوتامون د
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مهمون ها اماده کردم راچین هم بعد از من دوش سررریعي مرفت واماده شررد، 
شتو نیم ب شد وبعد هم ملنار، ساعت ه سرو کله ي غزل وکامي پیدا  ود که اول 

نیكي وامین اومدن وپشت سر اون ها هم خانواده ي راچین به همراه رعنا که تازه 
از  نوب اومده بود  مع خوبي بود ونسرربتا خوش مذشررت البته امه غزل اون 

شت !! بعد از پذیرایي کنار غز ل حرف رو بهم نمي زد کامال بهم خوش مي مذ
نشررسررته بودم ودر حالي که قهوه ام رو مي خوردم به  مع نگاه مي کردم که با 
با نگراني بهم  شررم  با تعجب بهش نگاه کردم  سررقلمه اي که غزل بهم زد 
حت نشرري  نارا بده  هت بگم ولي قول  یه  یزي ب فت : مي خوام  خت وم دو

 پچ پچ ططططاروم وبا تعجب سرمو به نشونهي موافقت تكون دادم که غزل اروم و
نان شرروع کرد : به نظر من -ک هت نگم ولي  به هیچ عنوان ب فت  کامي بهم م

سته اوردن کادو بود که  ست یه ب حقت بود که بدوني، دیروز برامون از اداره ي پ
روش یه نامه به اسم کامي بود طط از طرف ططط امید ططط نوشته بود که میدونه نمي 

ست شنویم براي همین برامون پ شو ب صدا شه که تولدتو  خوایم  کرده واینكه حق
تبریك بگه وبهت کادو بده ططط کامي خیلي دیشررب عصرربي شررد مي خواسرت 
نذاشررتم امروزم یواشرركي برات اوردم این حق تِو که  ندازه دور من  کادو رو ب
س  حرف غزل پریدم در حالي  بدوني توش  یه ! البته امه بخواي ، من کا طططو

ن میدادم اروم مفتم :بسته غزل نمي خوام که به شدت عصبي بودم وپاهامو تكو
شدم نگاهم روي راچین موند که با نگراني به  سریع از  ام بلند  شنوم و  یزي ب
من وحرکات عصبیم زل زده بود ،این طرز نگاهشو دوست نداشتم براي همین 
به سررمت اشررپز خونه رفتم ططط امید  ي پیش  به ا بار لبخندي بهش زدم و

ن زن داشت بچه داشت !! از  ه حقي حرف میزد، منو خودش فكرکرده بود ؟او
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اون دیگه رابنه اي باهم نداشررتیم ططط اون به من خیانت کرد ولي دیگه  را به 
خدا بگم  ي  ید بهش فكر کنم طط اه غزل  با نه ن نه ططط  نت مي ک یا زنش داره خ
کارت کنه ططط تا اخر شررب شهنم مشرروش بود هیچي از صررحبتا نمي فهمیدم 

میدم کي  ي کادو اورده فق  از همه تشكر مي کردم اما تنها  یزي واصال نفه
که یادمه اینه که مامان راچین براي منو مامانو مهتاب وراچین لباس اورده بود که 

 از عذا در بیایم ططط ومن  قدر مدیون محبت این خانواده بودم
 

ود ، دیگه بیه هفته تا عید بیشتر باقي نمونده بود کاراي شرکت خیلي زیاد شده 
شد که بد  ور  سه روزي مي  شتم مامان دو سر خاروندن هم ندا حتي فرصت 
پیله کرده بود که مي خواد بر مرده خونه ي خودمون ،مهتابم حرفشون تایید مي 
صرفش کنیم براي خونه  ستیم که من کرد منو راچین هر کاري مي کردیم نمي تون

بل از برمشررتشررون کمي اون   تا ق ته بود  ارو مرتب کنن ،خیلي کارمر مرف
نگرانشررون بودم اون خونه پر بود از خاطرات بابا ،مي ترسرریدم نمي خواسررتم 
مامان ومهتاب رو از دسرررت بدم از طرف دیگه خوشررحال بودم  ون مامان 
ومهتاب به اصرار خاله قرار بود روز دوم عید با خاله اینا براي ده روز برن مشهد 

شتر از من اون مهتاب کلك  شه والبته بی شت هر  ي با شحال بود وشوق دا خو
ممد دکتر هم هسررت دیگه،با یاد محمد لبخند نشررسررت روي لبم  قدر بدش 
صداش کنه مي مفت یاد امپول زناي قدیمي میوفتم ططط  سي ممد دکتر  میومد ک
سرمو از روي پرونده اي که تازه اقاي علیزاده برام  صداي زن  تلفن روي میز  با

حالي که با یه دستم  شمامو میمالوندم بادست دیگه اورده بود بلند کردم ودر 
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خانم مهندس ، خانم  –ام بلند موي تلفن رو زدم ومفتم :بفرمایید ط سررماوات 
ساعت دیواري رو به  سریع نگاهمو به  شریف اوردن  ستاتون ت مهر و همراه دو
روم انداختم ططط نه ؟؟ سرراعت  ه زود شررش شررده بود ططط نگاه مرفته اي به 

نصفه کاره ي مقابلم انداختم وبا خودم زمزمه کردم یعني امشب هم  پرونده ي
به خاطر تو باید بیدار بمونم ؟؟؟ با صررداي سررماوات که مفت :خانم مهندس 
شیدم  سوزنده مي ک ستید ؟؟ به خودم اومدم ودر حالي که اهي  شت خ  ه پ

شرول-تند مفتم :  شدم وم سریع از  ا بلند  مع   بله بله ، بگید اچن میام ططط 
کردن وسایلم شدم طط دیشب با بچه ها تصمیم مرفتیم که براي خرید عید بزنیم 
بیرون با اینكه حال وحوصله ي درست وحسابي نداشتم ونمي خواستم برم اما 
شتم ططط پرونده  صر قرار مذا شدم وبراي امروز ع شیمون  با دیدن شوق مهتابم ب

ا اتاق انداختم وزدم بیرون برو توي کیفم  پوندم نگاه سر سري دیگه اي هم به 
دیدن قیافه ي مرفته ي اون سه تا متعجب شدم وبعد از یه سالم کلي با تعجب 

مي مردي -مفتم : هي شررماها  را این قدر پكرید ؟؟ ملناربا حرص مفت : 
مارو به اون اتاق فكسررتنیت دعوت مي کردي ؟؟ ما که نمي خوردیمش !!! با 

ار ادامو در اورد واز شرررکت بیرون زد از  شررماي مرد شررده مفتم :هان ؟؟ ملن
کارش خندم مرفت بیچاره امین این دیونه ي دماغ عملي رو  ه  وري تحمل 

حاچ براي ما کالس میزاري ؟؟ )درحالي که -مي کرد ؟؟؟ اینبار نیكي مفت: 
اداي منو در میاورد ادامه داد: ( بگید منتظر باشررن اچن میام ططط خوب شرراید ما 

یم تو دفترت یعني تو انقدر بخیلي ؟؟؟ مگه مرض داشتیم مثل سه خواستیم بیا
کله پوچ بیایم باچ بدون هیچي خوشحال بپریم پایین ؟ درحالي که قهقه به این 

خوب میومدید تو ططط نكه شررماها -دیونه بازي هاشررون مي خندیدم مفتم : 
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س شاره اي به  ات ماوخیلي تعارفي هستید  ون عمه هاتون ؟؟؟ اینبار مهتاب ا
خانم سررماوات نذاشررتن ما بیایم داخل ططط خنده ام مرفته بود -کرد ومفت : 

سالي بود اما واقعا مقراراتي وتوي کار  سن و سماوات با اینكه دختر کم  خانم 
 دي بود تا رفتیم  یزي بگم ملنار با اخم وعصرربانیت تصررنعي باز اومد توي 

ل ِ کجا قایمش کردي بخی اون فرغونتو-شرکت وبا فریاد کنترل شده اي مفت : 
يي ِ مررور ططط ها ؟؟ ترسیدي مردم بوماتیتو بخورن ؟؟؟ با  سیس ِ از خودرا خ
خنده بي تو ه به ملنار از سررماوات که با لبخند وتعجب به ما که شرررکتو روي 
سرررمون مذاشررته بودیم نگاه مي کرد خداحافظي کردم منمئنم امه رچیسررش 

عني ی-ین خنده هام !!! رو به ملنار مفتم : نبودم از شرررکت بیرونم مي کرد با ا
این  یب  یرات و خزبازیات فق  برا ماسرررت هاااا ططط شرركلي در اورد ودر 

نه  ون تو ططط برا کره ها هم هست ططط -حالي که با مشت به بازو مي زد مفت : 
برا -اومممم ماهي هم پنیرااا دیونه اي نثارش کردم واروم در موشررش مفتم : 

ط هسررت دماغ عملي من ؟ با شررنیدن  یب ملنار پا به فرار مذاشررتم امین  ي ط
وتر یب دادم به  اي اسانسور با پله تا پارکین  برم ططط شب واقعا خوبي بود با 
بچه ها براي خرید کل پاسرراژارو زیر پا مذاشررتیم وکلي هم خرید کردیم من 

سال ش عالوه بر خریداي خودم براي مامان که مفته بود مي خوام تا  م سیاه بپو
شكي خیلي  شت کت ودامن م شن یه د سیاه پوش با ست ندارم دخترا  ولي دو
ست به خرید براي راچین زدم  شد که د شال خریدم ونمي دونم  ي  شیك با یه 
ودوتا بلیز مردونه ي اسررپرت با شررلوار  ین براش مرفتم با اینكه سررایزشررو بلد 

صاحب مرازه تقریبا تو م ست  شكر دو ایه هاي راچین بود وبا نبودم اما خدارو 
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مسررخره بازي هاي ملنار وشرریننتاي زیرزیرکي مهتاب ونیكي لباسرراي راچینو 
پسررندیدم وخریدم ودور از  شررم مهتاب هم براي همشررون عیدي مرفتم براي 
راچین یه عنر خوش بو وبراي ماما ومهتاب هم یه پالچ خشررگل وشرریك طال 

صال بهش سپرت بود وا شه!!!  سفید که البته مال مهتاب ا نمي خورد که طال با
شب هم بعد از  شت طططط  سرم مذا سر به  يوع هم نیكي کلي  سر همین مو
خوردن شام نیكي وملنار رو به خونه رسوندیم وبرمشتیم خونه با فكر پرونده ي 
توي کیفم کلي پكر شده بودم ماشینو توي پارکین  پارچ کردم وبعد از برداشتن 

مهتاب  لوي در به سختي زن  رو فشار داد  خرید ها سوار اسانسور شدیم ططط
وبه ثانیه نكشرریده راچین با صررورت خندان  لوي در ظاهر شررد وبا دیدن ما 

به به سررالم بر خواهراي نمونه ططط -وباکس هاي توي دسررتمو خندید ومفت : 
 قدر هم خرید کردن !! خانوما یه سررئوال تهرونو خالي کردید دیگه ؟؟؟ با 

راچین توروو خدا برو کنار دستم داره از  ا -ن زل زدم ومفتم : قیافه ي زار به راچی
ست منو وبا  ست پاکتاي یه د شد با یه د سریع دوچ  شه راچین خندید و کنده می
دسررت دیگه پاکتاي یه دسررت مهتابو مرفت وسررریع کنار کشررید وبا تعظیم 
سوس براش تكون دادم ودا خل  سرمو با اف کوتاهي مفت :بفرماید مادمازل ططط 
شرردم مامان توي سررالن  لوي تلوزیون نشررسررته بود منو مهتابم با باکس هاي 
دستمو به اون سمت حرکت کردیم تا طبق عادتمون خریدارو نشونه مامان بدیم 
وبعد بریم تو اتاق هاي خودمون بعد از سالم، تندي مثل بچه ها مشرول بیرون 

ندشون مرفته بود اول ریختن خریدا شدیم که مامان وراچین از این کار ما دوتا خ
کت ودامن مامان رو بهش دادم مامان هم از منو مهتاب تشرركر کرد وبعد با 
شاره ي  شو فهمیدم وبه راچین نگاه کردم اونم ا شاره کرد منظور شم به راچین ا  
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مامان رو دید ومثل پسررربچه هاي مظلوم سرررشررو با ناراحتي پایین انداخت ططط 
نبودم !! مي خواسررتم اشیتش کنم اما نمي  اخي بچه ام ططط فكر کرده به فكرش

ید خیلي مهربون  یارم ططط این دلم  د بازي در ب یث  مد خب دونم  را دلم نیو
شرردها !!به سررمت مهتاب برمشررتم اونم مثل من خنده اش مرفته بود باکس 
مخصرروص لباسرراي راچینو برداشررتم منو مهتاب با دیدن باکس زدیم زیر خنده 

ر توي مرازه افتادیم که هي سر به سر پسره ومن مي ویاد مسخره بازي هاي ملنا
شاشررت مامان وراچین با تعجب نگاهمون مي کردن با همون لبخند به سررمت 

به طرفش مرفتم ومفتم :  باکس رو  یاد و طط-راچین رفتم  ید وارم خوشرررت ب ط ام
اندازه ات باشه ططط سایزتو نداشتم مجبور شدم بدم یه پسره که اونجا بود وتقریبا 

كلش مثل تو بود پرو کنه طططط راچین با دیدن باکس لبخند پهني زد و شماشو هی
که برق میزد وپرازمحبت بود بهم دوخت واروم طوري که فق  خودم بشررنوم 

فت :  ما اچن ططط خلي -م ید برم ططط ا هایي براي خر ید خودم تن با فكرکردم 
شررد سررریع  خوشررحالم افتاب ططط ممنونم خانمم ط با این حرفش دلم یه  وري

برمشررتم تا لباي خندونمو نبینه که مامان صرردام کرد با تعجب بهش نگاه کردم 
که لبخند مهربون وپر محبتي بهم زد ودر حالي که نگاهش پر از تحسررین بود 

 مفت :
 
یاي ؟اخم - که م مك  نه ططط براي ک تاب پس فردا بر مي مردیم خو منو مه

با دلخوري مفتم :مامان ؟؟؟ راچی ن هم که دسررته کمي از من کو كي کردم و
مامان  ان اخر کارخودتونو کردید ؟؟ مگه اینجا بهتون بد -نداشررت مفت : 
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نه پسرررم -مي مذشررت ؟؟ مامان لبخند کو ك اما غمگیني زد واروم مفت : 
اخرش که  ي باید یه روز بر مي مشررتیم یانه ؟ باچخره اونجا خونه ي ماسررت 

-بل از من راچین با دلخوري مفت : )واروم زمزمه کرد : ( وخونه ي احسرران ق
شررما تا ابد روي تخم  شررم ما  ادارید مامان  ان طط امه اینجا بمونید خیال 

ظت خداحف-منو افتاب راحت تره ططط مامان با محبت به راچین نگاه کرد ومفت : 
کنه پسرررم ططط اینجا واونجا نداره که ، منو مهتاب خیلي دلتنگتون مي شرریم اما 

ه ططط باچخره زندمیمون باید نظام بگیره یا نه ؟؟؟ منو راچین دیگه اینجوري بهتر
هیچي نگفتیم ودلخور به مامان نگاه کردیم ط ساعت حدود دو نصف شب بود 
شده بود  سردم  شرول برسي پرونده،  شپزخونه م اما من هنوز بیدار بودم وتوي ا

محر وخودمو به خاطر تاپ توي تنم لعنت مي کردم ططط خونه توي سرركوت 
فرو رفته بود  شررمام دیگه کم کم داشرررت روي هم میوفتاد و به زور خنوط 
شماي  سمم با ترس از  ا پریدم وبه راچین که با   شنیدن ا پرونده رو میدید با 
قرمز وموهاي پریشررون واخم هایي در هم بهم نگاه میكرد خیره شرردم ونفس 

ز چین این  ه طرراحتي کشیدم وبا اخم وصداي ارومي مفتم :واي ترسوندیم را
صداي اروم ومرفته ي راچین  شدم ،اینبار  شرول خوندن  صدا کردنه ؟ ودوباره م

تو  ي کار مي کني تا این وقت شررب ؟؟ -از باچي سرررم بلند شررد که مفت : 
سفیهه اي بهش انداختم که یعني  سمو با حرص فوت کردم ونگاه عاقل اندر  نف

باز هم مشرررول کار شرردم واقعا خودت نفهمیدي ؟ اما  یزي بهش نگفتم  و
ستم بخوابم با  ست یه عمر مي تون شده بود دلم میخوا ستگي کوفته  بدنم از خ
سرمو با تعجب  ستم  سمت را شونه عریون  سنگیني  یز مرمي روي  ساس  اح
بلند کرد راچین در حالي که سرررشررواز پشررت روي شررونه ام مذاشررته بود وبا یه 
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شماي ریز  سرم ور میرفت با   ستش به موهاي  شده به پرونده ي رو به روم د
شد  سرم بهم حس ارامش میداد ،که باعث  ستش روي  شده بود حرکت د خیره 
ناخوداماه سرررم کمي به عقب متمایل بشرره و شررمام روي هم بیوفته با حس 
شد وموهاي بلندم دورم ریخت براي ثانیه اي نفس  سرم باز  سم از  اینكه کیلیپ

راچین مشرول ماساژ دادن سرم بود در سینه ام حبس شد دست مرم ومردونه ي 
سي با  شد من برعكس همه بودم واز ور رفتن ک شت مرم می شمام کم کم دا  
یه اسررتثنا  موهام هیچ خوشررم نمیومد اما نمیدونم  را خدا براي هر  یزي 
مذاشررته !!! با مرمي لباي راچین روي مردنم  شررمام باز شررد ولي حسررم انقدر 

 شررمام خماِر خمار بود و  ون نداشررتم که  قوي بود که با این همه تعجب اما
خودمو عقب بكشم وفق   شمام هر لحظه خمارتر مي شد راچین بعد از  ند 
دقیقه از ب*و*سرره ي طوچني ومرمش دسررت کشررید وبا  شررمایي که مثل 
صداي  شو قورت داد وبا  سختي اب دهن شماي من خمار بود وبرق میزد به   

سته نكن خودتو ططط وپر-بمي مفت :  ست منو خ ست ود ونده ي روي میز رو ب
مرفت وبلندم کرد وبا یه حرکت کشیدم توي اغوشش واروم و دي کنار موشم 

امه ایننوري پیش بري نمیذارم به این کار ادامه بدي ططط درسررت -زمزمه کرد : 
شب،  يي دنبال راچین راه افتادم ام عین یه ادم م*س*ت بي هیچ ،حرف واعترا

سش مي  شت وپتو رو تا شب عجیبي بود ! ح کردم !! راچین منو توي تختم مذا
زیر مردنم باچ کشررید توي  شررماي طوسرریش  یزي مي ر*ق*صررید مثل یه 
ست ططط  ست نمي دونم  ي بود ولي دل منم همونو مي خوا خواهش یه درخوا
نار زد وب*و*سررره اي طوچني رو ي  هاي روي پیشررونیم رو ک راچین اروم مو
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کرد اما فاصله ي  نداني با صورتم نداشت ، پیشونیم کاشت سرشو کمي بلند 
بینیش مماس با بیني من بود توي  شررماي خمارم زل زد ودرحالي که لبخند 

میتونم طط کنارت ططط -شرریریني روي لبش بود با من من اروم وشررمرده مفت : 
شم اما تا اون  سریع ادامه داد : ( تو که به خوابي بلند می شم ؟؟ )وبعد  دراز بك

شررمات ططط دلم مي خواد برات چچیي بخونم ططط این هول شرردنش موقع ططط  
برام شرین بود ،ناب بود با تمام و ودم بهش نیاز داشتم امشب راچینو طور دیگه 
اي حس مي کردم درسررت همون که دلم مي خواد سرررمو اروم به نشررونه ي 
 موافقت تكون دادم وکمي  ابه  ا شرردم راچین از خدا خواسررته سررریع کنارم با

شون کنم  ستم  مع شون بود تا خوا شید موهام روي تخت پری صله دراز ک فا
راچین نذاشررت و فق  با مهرباني بهم خیره شررد وبعد اروم اروم شررروع کرد به 
نوازش کزدن موهام واروم اون هارو بو مي کشررید ومي ب*و*سررید ومن با این 

اچین توي نوازش بي طاقت تر از قبل میشرردم که صررداي مرم ومالیم اما اروم ر
شیرین  شرین لبي  شر بود :  سیقي هم مح شد حتي بدون مو اتاق طنین انداز 
تبار م*س*ت و مي ا لودو خمار مه پاره اي بي بندو بار با عشوه هاي بي شمار 
یار بي  نار تو  یان ک ها قرار مجنون مهرو یاران را ملول ط هم برده از دل هم کرده 

شو ب شان مي کني خود سرمو همتا کنار زلفت  و اف هم نزدیك تر کردم واروم 
بازي  به  بازوهاي پهن ومردونه اش مذاشرررت و حاچ راحت تر موهامو  روي 
مرفته بود ومي خوندو مي خوند : مارا پریشرران مي کني اخر من از میسرروي تو 
بار  ندو  یاراااااان هوار ، مردم هوار از دسرررت این بي ب به دار  یاویزم  خود را ب

کف بدادم اعتبار مرماي نفساشو به موشم تمام بدنمو ازدست این دیوانه یار از 
شتر غرق خواب  سته که هر لحظه بی شماي ب مور مور مي کردي بي اختیار با 
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ست مثل یه مربه ي بي پناه  شش مچاله کردم در شتر خودمو توي اغو شد بی می
خودموتوي اغوشررش غرق کردم : مي میزنم ، مي میزنم  ام پیاپي میزنم هي 

زنم بي اختیار درکام بیمارم مذار تا  ان فزاید کام تو بر ان این میزنم ، هي می
شي فرو  شد وبه دنیاي خوامو سته تاب کم کم خواب بهم  یره  شك سته ب دلخ
ستم  سته بودم خوا شمامو ب شیم همون طور که   صداي آچرم مو رفتم ططط با 
با ترس  یده بود  فا ما هر ه تكون مي خوردم بي  اچرم رو خواموش کنم ا

شم شد، بابهت   شمم منعكس  سینه ي عریان راچین توي   امو باز کردم که 
شدم ططط این  سرم رو کمي باچ تر بردم وبه  هره ي مظلوم وغرق خوابش خیره 
اینجا  ي کار مي کرد ؟؟؟ با به یاد اوردن خاطرات دیشررب مر مرفتم ططط  ي 

صداي خ ستم  ستم تنها  یزي که میدون وش شد یه دفعه ؟؟؟ خودمم نمیدون
شان  شد : زلفت  و اف سرم اکو مي  شعر" مه پاره " بود که توي  اهن  راچین با 
مي کني مارا پریشرران مي کني اخر من از میسرروي تو خود را بیاویزم به دار با 
صداي اچرم باز از فكر در اومدم وبه سختي یه دستمو از زیر بازو هاي سنگین 

چ باید  ي کار مي کردم ؟؟  ه راچین در اوردم واچرم رو خاموش کردم ططط حا
طور مي رفتم شرکت ؟؟ این راچینم که اصال قصد بیدار شدن نداره ططط خجالت 
مي کشرریدم صررداش کنم اما  اره اي دیگه اي هم نبود نا ار با صررداي اروم 
شو به ارومي  صداش کردم وبازو  صورتي که هر لحظه رن  عوض مي کرد  و

ز وخمار وصرردایي مرفته اروم مفت : انم تكون دادم راچین با  شررماي نیمه با
اچین پاشو ر-؟؟؟ با صدایي که سعي داشتم از لرزشش  لو میري کنم مفتم : 

سرراعت یه ربع به هشررته باید بریم سررر کار ططط راچین بي خیال منو بیشررتر توي 
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شتم  صداي بم ولحن مالیمي مفت :فق  پن  دقیقه دا شش مچاله کرد وبا  اغو
و خوب میشناختم امه یه شره بیشتر طول مي کشید طططط بیتاب میشدم من خودم

صداش کردم که در اخر با خنده کمي ازم  !!! خودمو هي تكون دادم وبلند بلند 
فاصله مرفت  شماش باز شینون شده بود دوباره پیشونیم رو ب*و*سید وبا 

کن  باشه بد قلقي-باشه بد قلقي کن ططط یكي طلبت ططط-لحن بامزه اي مفت : 
یكي طلبت ططط خنده ي ریزي کردم وبه زور خودمو از زیر بازوش در اوردم  ططط

شده بودم !! ***** مامان ومهتاب  سریع پریدم توي حمام ططط  دیدا واقعا بد  و
 ند روزي مي شد که برمشته بودن خونه، هیچ وقت اون روز رو از یاد نمي برم 

مهربونم هم اینو از نق  از فكر دوري مامان ومهتاب داشتم دق مي کردم ومامان
زدن هام مي فهمید موقع برمشررت بهم مفت که برم توي اتاقش باهام کار داره 
ططط دنبال مامان به اتاق رفتیم مامان دسرتمو مرفت وروي تخت نشروند خودش 
هم کنارم نشست ودر حالي که صورتمو نوازش مي کرد با لحن مالیمي شروع 

بابات تورو به ازدواو مجبور کرد من افتاب اون زمان که -به صررحبت کرد : 
شده بودم ططط هر ي  شوکه  ستم ،منم مثل تو  يوع امید نمي دون هیچي از مو
بهش اصررار مي کردم بهم بگو  ي شرده قبول نمي کرد ،بابات لجباز بود ولي 
نه انقدر که با اینده ي تو بازي کنه ططط مرغش یه پا داشرررت ططط تنها کاري که 

ستم بكنم این بو شو بخواي منم تون ست صرار نكنه خوب را سینا ا د که زیاد روي 
ازش خوشررم نمیومد ططط زماني که راچین براي خاسررتگاري تو اومد از همون 
لحظه ي اول که دیدمش به دلم نشررسررت من امیدو مثل پسررر خودم دوسررتش 
داشررتم ،خودم بزرمش کرده بودم اما نمیدونم این راچین  ي داشرررت که امید 

شمام رن  شد ططط بابات   لوي   شناخته پر رن   سر ندیده ون باخت واین پ
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خیلي درباره اش تحقیق کرد و روز به روز به این پسر خوشنام بیشتر عالقه مند 
میشررد ططط افتاب ،نه من نه بابات فكر نمي کردیم به ازدواو ريررایت بدي اما 
شه اي ستم یه نق سم افتاب ططط مي دون شنا  دادي طط من دخترمو خیلي خوب می

سر بازي  سات این پ سا داري ولي اون موقع توي اون زمان فق  دعا کردم با اح
نكني طططط شررب عروسرریت وقتي برمشررتیم خونه بابات از همون دم در با و ود 
مرد بودنش اشك ریخت ودعا کرد، دعا کرد که تو، افتابش خوشبخت بشي ططط 

باشررره که مي مفتن ططط به به همون خوبي  م میگت دیگه دعا کرد راچین واقعا 
شب در مورد امید بهم مفت ططط باو ود اینكه  سخته که اعتماد کنه ططط وهمون 
سررعي مي کردم خوددار باشررم برر کردم یه برر سررخت وسررنگین دلم مي 
خواست مامان نگه  ون هر  ه بیشتر مي مفت من بیشتر نابود مي شدم ،خرد 

سرم رو پایین انداخته  میشدم ططط خجالت مي کشدم از نگاه کردن به مامانم ططط
افتاب باور مي کني تا مرز سكته رفتم ؟؟؟ -بودم ومامان همچنان ادامه میداد : 

بابات مي خواسررت خیلي زودتر همه  یز رو بهت بگه اما من نذاشررتم مفتم 
،اچن نه بذار بگذره ،بذار راچین بتونه براي خودش یه  ا پایي هر ند نا یز باز 

موقع مي فهمیدي صد در صد از راچین  دا مي شدي ططط کنه بعدططط امه تو اون 
قت همیشررره  ند و بات توي اون   با بات اینو نمي خواسررتیم ططط  با ولي منو 
ست ولي به راچین  شرای  زیاد خوب نی ستیم  شت مي دون زندمیتونو زیر نظر دا
اعتماد داشررتیم ططط باچخره زمانش رسررید بابات مفت ،اچن وقتشرره که افتاب 

بهتره بفهمه مويوع  یه که امه توي شهنش یه درصد هم به امید فكر بفهمه ططط 
بابات  مي کنه دیگه نكنه بفهمه توي این مدت کي رو انقدر قبول داشررته ططط 
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سخت  بهت مفت و ططط نمي خوام را ع به درد هممون حرف بزنم رفتن بابات 
تو  ليبود براي منو مهتاب وبیشررتر براي تو  ون اون زمان اوو سررقوطت بود و

نیوفتادي !! افتاب  شررماتو خوب باز کن ودورو برت رو ببین راچین ارزشررش 
خیلي بیشررتر از این  یزاسررت ططط کسرري که تونسررت دختر مررور من رو به یه 
سي  ایي رو برات پر کرد که منو پدرت وحتي امید بعد از  سان تبدیل کنه ک ان

ستیم پر کنیم ططط افتاب این  ند وق سال نتون ستو یك  با دیدن  ت توي خونتبی
تو وراچین کنار هم از ته قلب خوش حال شدم ،خوش حال شدم که دخترم قدر 
زحمتاي شرروهرشررو میدونه خوشررحالم از اینكه توي  شررم  فتتون  یزي رو 
میدیدم که روزي فكر مي کردم ارزویي بیش نیسرررت به راچین اعتماد کن اون 

کن ططط زنانگي کن ططط براي  بزرمتر از این حرف هاست ططط افتاب دخترم زندمي
شتر از  یزي که فكر  ستت بره راچین خیلي بی شوهرت زنانگي کن ططط نذار از د
مي کني ططط فكر نكن مي مم امید بده نه امید پسررر خودمه ولي اون دیگه زنو 
شتر مي تونه برات  شوهر، یه مرد واقعي یه مردي که منمئنا بی بچه داره وتو هم 

وب بود ولي یه مرد هیچ وقت نباید بله قربان موي یه زن مرد باشرره ططط امید خ
باشه ططط مرد باید قدرت داشته باشه که زن بتونه بهش تكیه کنه براش ناز کنه ططط 
سنوح میومدم  ست لجبازي ویه دندمي بابات به  سته ماهي از د من یه زنم در

شتباه ِ زن باید قد شتم ططط به نظر خیلیا این ا ست دا شو دو شاما همین ته رت دا
باشرره ططط منم قبول دارم ططط افتابم قدرت داشررته باش اما از درون تو با زنانگیت 
میتوني راچینو توي مشتت داشته باشي ولي بهش نشونه بده که اون مرده توست 
ست ططط وبعد خنده  يا وتو بهش نیاز داري این براي ي مرد خودش یه  ور ار

خیلي وقت پیش بهت مي مفتم ططط ي کو كي کرد ومفت :درسررته اینا رو باید 
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اما براي تو هنوز دیر نشررده ططط از دیدن این همه مهربوني ومذشررت مامان دلم 
صیحت بد  ور به  شم نمیومد ولي این ن صیحت خو قن  رفت ،هیچ وقت از ن
مزاقم خوش اومده بود مامان رو محكم در اغوش کشرریدم ودرحالي که مونه 

منونم مامان ططط براي همه  یز ططط م-اش رو صررفت مي ب*و*سرریدم مفتم : 
خیلي خیلي ممنونم ططط مامانم کمي کمرم رو نوازش کرد وبعد سررریع منو پس 

بسرره دیگه ،قرار بود یه کو ولو حرف بزنم طط کلي حرف زدم فكر -زد ومفت : 
سم قیافه ي راچین خندیدم وبا  شوهر بدبختت بیرون خوابش برده ططط با تج کنم 

تاق بیرو با دیدن راچین ومهتاب که در حال مشررراهده ي مامان از ا ن اومدیم 
فوتبال وکري خوندن بودن لبخندي زدم، راچین که تازه متو ه من شده بود مفت 

ستیم بریما ططط بعد رو به مامان -:  شریف اوردي ؟؟ خوبه مي خوا اوه باچخره ت
شوخي مفت :  شما که رفتي تواتاق این دل-کرد وبا مهربوني و ند بمادرزن  ان 

منوتنبیه کني یه اشاره اي هم مي کردي بیشتر هواي منو داشته باشه وانقدر دلقم 
نده ط بعد هم با خباثت بهم  شررمك زد منو مامان به این حرفش خندیدیم 
شاره نبود  شتیم را ع به تو حرف میزدیم نیاز به ا ستم بهش بگم ، ما کال دا خوا

که دسررتشررو مي کشرریدم  اما به  اش اخم کردم وبه سررمتش رفتم ودر حالي
پاشررو پاشررو بریم خونه بهت مي مم تنبیه  یه ططط -وبلندش مي کردم مفتم : 

شده بود با خنده منو  شه ططط راچین که بلند  شه طط با حاچ مادر زن  انو اینا ؟؟ با
ستش رو دور کمرم حلقه مي کرد تو ي  شید ودرحالي که د سمت خودش ک به 

ام رايیم خانم خانما ططط با خجالت سقلمه ما به تنبیه شم-موشم زمزمه کرد: 
کجا خوب شررب اینجا بمونید طط -اي به پهلوش زدم که مامان با خنده مفت : 
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مهتابم تایید کرد منو راچین هر دو دعوتشرون رو رد کردیم وراه افتادیم به سرمت 
راچین  ان هواي این دختر منو حسرررابي -در که مامان لحظه ي اخر مفت : 

با اینكه بهت بیشررتر از  شررمم اطمینان دارم اما ططط راچین با  داشررته باشرري ها
خیالتون راحت مامان  ان  اي -شرریننت وسرر  حرف مامان پرید ومفت : 

ست ) وبا خباثت ادامه داد : ( قول میدم اروم بهش  شم ما این خانم رو تخم  
بزنم ططط وبعد به من که با اخم نگاهش مي کردم  شررمكي زد وتندي مونه ام 

ب*و*سررید ططط خجالت زده سررریع با مامان ومهتاب ِ خندون خداحافظي  رو
یل خونه ي مامان اینا  به خونه برمشررتیم ططط قرار بود براي سرررال تحو کردیم و
باشرریم و طبق قراري که با کامي اینا مذاشررته بودیم  ند روزي رو اکیپي بریم 

سالگرد ازدوا سر ططط با یاد  ستشمال ویالي باباي راچین توي رام   مون که بی
ونه اسررفند بود به فكر خرید کادو افتادم اوچ دو به شررك بودم که بخرم یا نه اما 
صد مورد نظر  صبب کارو تعنیل کردم وبه مق صیحت مامان یه روز  بعد با یاد ن
براي خرید کادوي ویژه ام رفتم اما تصررمیم داشررتم ببینم راچین کاري مي کنه یا 

ویژه وصررد البته مرون قیمت رو بهش بدم ططط  نه امر کرد اون وقت این کادوي
اما اینبار برخالف تصررورم کاري که نكرد هی  به روي خودشررم نیورد ،حس 
شیداي منه ؟؟؟  شتم من پیش خودم  ي فكر کرده بودم که راچین واله و بدي دا
روز بعد براي سال تحویل منو راچین اماده شدیم تا به خونه ي مامان اینا بریم از 

شب با سنگین برخورد مي کنم با اینكه براي ناراحتي به خودم حق  دی سر راچین 
نمیدم ولي از یه طرف دیگه ام خوب حق میدم !!! عیدي مامان ومهتابو برداشتم 
اما نمي خواسررتم عیدي راچین رو بردارم ولي دیدم واقعا  لوي مامان زشررته به 

کادوي ویژه ططط  نا ار اون رو هم برداشررتم یه  یزي توي مخم رژه میرفت ططط
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اره باید کادو رو  لوي مامان بهش بدم تا خجالت بكشررره ططط نه کار خوبي 
نست نباید غرور راچین رو بشكنم ططط اتفاقا خیلي هم خوبه  را یادش رفت ؟؟ 
کادوي ویژه رو هم توي کیف دسررتي بزرمم مذاشررتم وبي تو ه به راچین که با 

ست شمایي که خیلي خبیث میزد  لوي در ای ساختمون بیرون زدم   اده بود از 
ططط توي مسرریر راچین  لوي یه قنادي بزرگ ومعروف ایسررتاد و ند دقیقه بعد با 
سم این  یه اما بعد مفتم به  ستم ازش بپر شت اولش خوا  عبه ي بزرمي بر م
شیرینیه دیگه ططط بر عكس من که خیلي دمب بودم راچین حسابي  تو  ه !! خوب 

با اهن  همراهي مي کرد وماهي سرروت میزد کیفش کوچ بود وبراي خود ش 
ماشررین  لوي در  با توقف  ها برا خودش مي خندید !!! ماهي هم عین دیونه 
شار دادم وبعد از باز  شدم وبي تو ه به راچین زن  درو ف سرعت پیاده  خونه به 
شرردن در پریدم توي حیاط بادیدن حیاطمون که باز پر شررده بود از مل هاي 

شق این  رنگارن  نفس عمیقي شه عا شیدم وبا یاد بابا لبخند تلخي زدم همی ک
شتر کردم  سرعت قدمام رو بی ساختمون  حیاط بود !! با دیدن مهتاب  لوي در 
شش رو برام باز کرد  شیرینش اغو واز پله هاي حیاط باچ رفتم مهتاب با لبخند 

 به به خواهر خانم ططط - قدر دلتن  این خواهر مهربونم شررده بودم !! مهتاب
عیدتون پیشاپیش ،پسو پیش مبارچ ططط ودوتا ب*و*س منده روي لپم کاشت با 

عید توهم مبارچ ورو ك ططط مهتاب ابرویي -خنده ب*و*سررش کردم ومفتم : 
صد هزار -باچ انداخت ومفت :  شدي طط خوب خدا رو  نه بابا ،مثل اینكه ادم 

س شفات داد دیگه  یب  یب نمي کني که این ب*و* شكر که   اي  ندشمرتبه 
 یه ط خندیدم وباز مونه اش رو ب*و*سرریدم وتوي دلم مفتم ،کجایي خواهر 
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 نون-من که خیلي وقت عوض شدم طططط صداي راچین از پشت سرم بلند شد : 
زیر کباب حرفتو نادیده میگیرم ططط خانم خانماي ما هنوز ادم نشرررده مثل قبل 

تاب اداي عق زدن در فرشته اس ططط از مهتاب  دا شدم وبه سمتش برمشتم مه
حالمو بهم زدي ططط -اورد منم با پوزخند یه تاي ابرومو دادم که مهتاب مفت : 

شمكي بهش زد ودر حالي که  راچین ،تو واین همه خزبازي ؟؟؟ اه اه اه راچین  
فت :  یداد م تاب م به مه به ي شرریریني رو  به این مويرروع - ع عدا را ع  ب

شاره شم ا صحبت مي کنیم )وبا   صوصي  اي به  عبه کرد ومفت : ( فعال  خ
هواي سررفارشرري مارو داشررته باش !! مهتابم با بد نسرري ابرویي باچ انداخت 
ومفت :حتما ططط با صداي مامان که داشت به داخل دعوتمون مي کرد به سمت 
شدیم  ون زمان  ساختمون  سي وارد  سالم واحوال پر شتیم وبعد از  اون بر م

سررریع براي تعویر لباس به اتاق رفتم مانتو  زیدي تا تحویل سررال نمونده بود
وشرررالم رو در اوردم و بعد از تجدید ارایش در یكي از کمد هاي اتاقم رو باز 
کردم وسرره تا باکس تزچیني که از زمان مجردي !!! داشررتم رو در اوردم وکادوی 
هر کس رو توي با کس  دا مانه مذاشررتم وروشررو پوشررال ریختم ، براي بردن 

ن استرس داشتم پام نمي کشید که از اتاق خارو شم  لوي اینه ي کادوي راچی
قدي میز ارایشررم ایسررتادم ودقیق به خودم زل زدم صررورتم هیچ عیب ونقصرري 
نداشررت موهاي بلند ول*خ*تم که روي شررونه هام ازادانه رها شررده بودن یه 
شكي که بلندیش یه و ب باچ در از زانوبود که روش یه  ستین م پیراهن حلقه ا
سكي قهوه اي وتل  شاي عرو شكي وکف ساپرت م کمر بند قهوه اي میخورد با 

راچین توي مردنم خودنمایي Rپاپیونیم که همرن  کفش وکمر بندم بود مردبند 
شتیپ نا خوداماه  شگلم هم خو شتم هیچي! هم خو مي کرد من  یزي کم ندا
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 قیافه وتیپ راچین توي شهنم  ون مرفت روي پیشررونیم خ  محسرروسرري افتاد
 شاید ازش-وزمزمه وار با ناراحتي در حالي که به خودم خیره شده بودم مفتم : 

سر نباشم ولي کمتر هم نیستم طططط نمي دونم  را ناراحت شدم از این که پیش 
خودم اعتراف کردم هیچیم ازش سررر تر نیسررت اینو خوب میدونسررتم که این 

سردر نمیاوردم ططط  ناراحتي از غرورم نیست و از  یزدیگه اس اما درست ازش
براي  لو میري از فكراي دیگه بي تو ه به درمیري هاي شهنیم با کس به دست 
به طبقه ي پایین رفتم مهتاب وراچین کنار سررفره ي هفت سررینمون که روي میز 
وسررفت سررالن بود وروبه روي تلوزیون نشررسررته بودن وبرنامه هاي شرربكه ي 

شا مي کردن مامان هم تو ست کردن عجنبي !! رو تما  شپزخونه درحال در ي ا
شتم وبا  سلي ها مذا شم همه روي یكي از ع شربت بود باکس هارو دور از  
مام هاي محكم واسررتوار به سررمت راچي ومهتاب رفتم راچین زود تر از مهتاب 
متو ه ام شررد وبا نگاه خیره وپر تحسرریني سرررتاپام رو نظاره کرد ودرحالي که 

به مر ند عمیقي روي لبش بود  گاهش در لبخ به ن ندم زل زده بود بي تو ه  دب
حالي که توي دلم به خاطر این نگاه قند اب مي کردن کنار مهتاب که داشررت 

انقدر نخور -براي خودش سرریب پوسررت مي کند نشررسررتم وبا حرص مفتم : 
 اق میشرري !! مهتاب با خنده تیكه اي از سرریبشررو به زور توي دهنم مذاشررت 

کنه !!! مامان با سیني شربت وارد ساختمون نترس سیب که  اق نمي -ومفت : 
-شد وشربت رو مذاشت روي میز ودر حالي که قران رو برمي داشت مفت : 

بچه ها شربت بخورید ططط وخودش مشرول خوندن قران شد ططط مهتاب وراچین 
باز شروع کردن به حرف زدن ومن خودمو به بیخیالي زده بودم ومشرول تماشي 

http://www.roman4u.ir/


 615 من یآفتاب یشب ها

گاهي زیر  شررمي میدیدم راچین به من نگاه مي کنه ومي تلوزیون بودم فق  مه
خنده ططط دیگه کم کم داشتم به سالمت عقلش شك مي کردم که صداي تو پ 
وبعد هم اهن  سال تحویل از تلوزیون پخش شد ،صداي توپ همانا وصداي 
با  ند شرررده بود و که بل تاب  به مه نده  جب وخ با تع نا !!  ما تاب هم ه  یب مه

سررال تحویل رو تبریك مي مفت نگاه می کردم مامان هم خوشررحالي به همه 
لبخند به لب قران رو بست راچین ومهتاب شروع کردن به روب*و*سي وتبریك 
مان رفتم صررورت مهربونش رو  ما مت  به سرر ند شررردم و من هم از  ا بل
سید ومفت :  شونیمو با محبت ب*و* سیدم وعیدو تبریك مفتم مامان پی ب*و*

شرري عزیزم طط از مامان  دا شرردم وبا مهتاب هم ممنونم دختر خوشرربخت با-
ستم  سي کردم وخوا سو سید اخم نامح سي کردم نوبت به راچین که ر روب*و*
پشررتمو بهش بكنم که یه دفعه کشرریده شرردم توي اغوش مرمش در حالي که 

-محكم منو مرفته بود وبه خودش فشار میداد باشرخوشي وبد نسي مفت : 
ه من که رسررید در میري اره ؟؟ بذار بریم نفهمیدم  ي شررد ؟؟ حاچ نوبت ب

خونه خدمتت میرسررم يررعیفه ططط بوي عنر راچین همه ي و ودمو مرفته بود 
ستبرش تكي دادم ونفس  سینه ي  سرمو به  شدم  ست متو ه حرفاش نمي  در
عمیقي کشیدم داشتم کم کم از خودم بي خود میشدم که راچین خنده ي بلندي 

شینوني زد  ند کرد ومفت : یه ؟؟ مثل اینكه  شمك  بدت نمیاد ها ؟؟؟ و 
ثانیه با منگي بهش خیره شرردم وبعد تازه ایكیوم افتاد با مشررت محكم به سررینه 
سید  شمامو ب*و* شت وبا محبت روي   ستم در برم باز نذا اش زدم وتا خوا

عید و ططط سررالگرد ازدوا مون مبارچ -وبا صررداي اروم اما بم وعجیبي مفت : 
اخم سرمو بلند کردم ومفتم :اچن یادت ططط با صداي مهتاب ططط عروسكم ططط با 
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حرفم نصررفه کاره وبیهوده موند :سررالگرد ازدوا تون مبارچ ططط هورااااااااااا با 
تعجب به سمتش بر مشتم وبا دیدن کیك شكالتي مردي که عكس عروسیمون 

سالگرد ازدوا مون مبارچ " دهنم باز مو شده بود" شته  د نروش بود وپایینش نو
شت رو ي  سرشو اورد پایین ومذا شو دور کمرم حلقه کرد و ست شت د راچین از پ
قت این روزو فراموش نمي کنم طططط فق   فت : من هیچ و نه ام واروم م شررو
شی لبخند عمیقي  شیم ط دیگه حق نداری ازم ناراحت با ستم همه دور م با خوا

 ن ودوستروي لبم نشست  قدر این اغوش مرم بود !!! قدر این تحكم شیری
داشررتنی بود امید همیشرره خواهش می کرد اما راچین !!! نگاهم روي صررورت 
خندون مامان ومهتاب خشررك شررد مر مرفتم وسررریع از راچین که خبیث مي 
سوتي میدادم طط مهتاب بي تو ه  شدم  قدر من  لوي مامان اینا  خندید  دا 

ت سبه صورت مر مرفته ي من کیك رو وس  سفره ي هفت سین مذاشت ود
شن کرد وبا  شمع هاي روي کیك رو رو شوند و منو راچین رو مرفت وکنار هم ن
ست خودم نمي  شحالي توي پو شروع به تبریك مفتن کرد ،از خو شي  سرخو
باهم  ته بودم من وراچین هر دو  خاطر راچین نرف که از  یدم ،حس خوبي بود  من

لحظه شمع روي کیك رو خواموش کردیم وکیك رو بریدم مهتاب هم از لحظه 
اش عكس مي مرفت بعد از کلي عكس مرفتن مامان با دوتا  عبه ي کادو به 
سمتمون اومد وبعد از مفتن تبریك یكي رو به من ویكي رو به راچین داد ومفت 

ببخشید کمه ططط این از طرف منو مهتاب براي سالگرد ازدوا تونه بعد هم به -: 
کادوي راچین یه ست کیف  هر سه ي ما سري یه تراول دویست هزار تومني داد

وکمربند مارچ بود وبراي من هم یه پیراهن مجلسرري خوشررگل اورده بودن منو 
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راچین از هر دو تشكر کردیم ططط باچخره نوبت به کادوي راچین رسید که یه  عبه 
ي کو ك  واهر بود مونده بودم دیگه  ه انگشتر یا دستبندي برام خریده اروم 

از  یزي که میدیدم هن  کرده بودم نگاهم با تعجب  در  عبه رو باز کردم اما
بین راچین وهدیه اش مي  رخید ودر اخر روي لبخند راچین خشررك شررد ططط یه 
کلید با یه ریموت بود ،اما کلید ماشررین نبود بیشررتر کلید یه در بود اما ریموت 
؟؟ راچین که متو ه سررئوال من شررده بود باز منو یه دفعه اي کشررید توي برلش 

در این حرکات یه دفعه اي رو دوسررت داشررتم با یاد مامان اینا تا خواسررتم  ق
شد اروم وبا ارامش  شر خجالت حالیش نمی شت کال این ب شم نذا ازش  دا ب

عزیزم کلید یه ویالي کو ولو توي لواسون به نام تو ططط میدونم که اون -مفت : 
ستم بخندم یا م ست داري طططط نه ،نمي دون ریه کنم فكر مي مننقه رو خیلي دو

کردم کادوي خودم خیلي شرراخه !! اما راچین ططط توي دلم بلوایي بود ططط هیچي 
از حالت خودم نمي فهمیدم طططط واي خدا این پسر دیونه ام نكنه خیلیه ططط اروم 
با لبخند عمیقي مفتم :راچین واقعا ممنونم ططط ني دونم  از اغوشررش در اومدم و

شد وادامه داد - ي بگم ططط خندید ومفت :  شینون  شماش  هیچي عزیزم ) 
:( فق  یه ب*و*س تپل ططط اروم روي انگشررتاي پام بلند شرردم وب*و*سرره اي 
اروم اما طوچني روي مونه اش کاشررتم وازش  داشررردم راچین در حالي که 
 شررماش برق میزد سررریع دوچ شررد وموشرره ي لبمو ب*و*سررید طط ناخوداماه 

شیننتي کرد ومفت : بهش اخمي کردم که خنده ي ریز  اخم نكن ططط اینا -وپر 
قبول نیسررت بعدا میرسررم خدمتتون ططط حاچ حاچ ها کار داریم از طرز حرف 
زدنش نا خوداماه خنده ام مرفت ططط خدا روشرركر  وري ایسررتاده بودیم که 
مامان ومهتاب متو ه ب*و*سه ي راچین نشدن ططط براي فرار از برق اون  شما 
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ي خودم رفتم وبرشررون داشررتم کادوي مامان ومهتابو دادم به سررمت کادو ها 
شون اومده بود نوبت به کادوي  ش شون هر دو از مردنبندها خو سیدمو وب*و*
راچین که رسید لبخندي زدم ومفتم :امید وارم خوشت بیاد با محبت نگاهم کرد 
وباکس هارو از دستم مرفت اول عنري رو که براش مرفته بودمو باز کرد خیلي 

وش خوشش اومده بود  ون حدودا تو مایه هاي عنر خودش بود به کادوي ازب
ویژه ام که رسررید تمام صررورتم  شررم شررد تا حرکاتشررو ببینم اروم در  عبه ي 
بزرگ رو باز کرد وبا دیدن هدیه ام لبخندش عمیق ترشد واروم ساعت رو کشید 

دونم  اسررتیل که کل پس اندازم رو بابتش دادم نمي ROLEXبیرون یه سرراعت 
هیه رو کم  شد که خریدمش رو کم کني یا ططط اما اچن مي فهمم که امه ق  ي 

میلیوني من کجا ویه ویالي به قول  12کني بود بد  وري يررایع شرردم یاعت 
خود راچین کو ولو توي لواسررون کجا !!! راچین مچ دسررتشررو به سررمتم مرفت 

اعت رو اروم ومفت :نمي بندي برام ؟؟؟ ساعت خودشو از مچش باز کردم وس
دور مچش بسررتم مهتاب با دیدن مارچ سرراعت  یب خففي کشررید وبه سررمتم 

ساله  18حاللت نمي کنم که براي مني که -حمله کرد وبا اخم تصنعي مفت : 
با  یده طططط راچین  تازه از راه رسرر قت براي این  یدي اون و نا نخر خواهرتم از ای

ن باب ببینم مي توني اینون زیر ک-شیننت موهاي مهتابو بهم ریخت ومفت : 
سرراعتو ازم پس بگیري یا نه ططط باچخره بعد از کلي شرروخي ومسررخره بازي 
مهتاب وراچین ،راچین عیدي مامان ومهتابو که نیم سرركه بود بهشررون داد وبعد 
غذامونو خوردیم  ون مي  هار دعوتمون کرد خیلي سررریع  نا به  مان هم  ما

سر به خاچ بابا هم بزن ستیم امروز یه  سال عید بر عكس پارسال و خوا یم ططط ام
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شیرین بود نه براي کادوي راچین بلكه به خاطر محبت  سال هاي قبل واقعا برام 
کادو نمي  که راچین امه برام  گه منمئن بودم  تاب دی مان ومه ما به  بي دریرش 
رفت وفق  بهم تبریك مي مفت باز هم همي قدر خوشررحال میشرردم ، ون 

احتم کرده بود اما راچین روز به روز بهم نشون میداد بیشتر از همه بي وفایش نار
سمش طططروز  شنا صورات من فرق میكنه ططط ومنمئنم هیچ وقت نمی خیلي با ت
شمال مامان اینا دیروز به همراه خاله  سمت   هارم عید بود وروز حرکتمون به 
صي نیوفتاد  شتن ططط توي این  ند روز هیچ اتفاق خا شهد پرواز دا سمت م به 

به خونه ي عموي فق   ید دیدني  خانواده ي راچین براي ع به همراه  که  روزي 
شنیدیم همه از  شون رو  ست خانوادمی سر دو راچین رفتیم خبر ازدواو فریال با پ
ندیدن  ز راچین اوچ متو ه این اخم روي  حال بودن ومي خ این خبر خوشرر

ه اپیشررونیش ونگاه سرررزنش کننده اش روي فریال و شررماي فریال که از نگ
کردن به سمت راچین حراس داشت نمیشدم اما وقتي یاد نامزدي مذشته اشون 
ستم از عرق خیس بود  شماره افتاد کف د سم به  شد نف يربان قلبم کند  افتادم 
ونگاه حراسونم به دنبال نگاه راچیني که همیشه به من بود اما اینبار فق  وفق  به 

شد که فریال دنبال نگاهي از طرف فریال در ا میزد حس بدي  شتم یعني می دا
شه ؟؟؟ اما حرفاي اون روزش یه  یز دیگه مي مفت نمي  شته با ست دا رو دو
به این دختر  بدي را ع  یت  کاري مي کردم نمي تونسررتم شهن دونم  را هر 
شم ططط فق  وفق  نگران  شته با عموي غرب زده ودر عین حال مهربون راچین دا

نگاهش دنبال فریال باشه ؟؟؟ تا اخر شب  یه  یز بودم راچین ططط نكنه اون هنوز
توي خودم بودم وفق  هراز ماهي سررري تكون میدادم که کسرري متو ه حال 
خرابم نشرره زمان خداحافظي که رسررید تازه متو ه غیبت طوچني راچین وفریال 
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شدم برر کردم ،احساس پو ي مي کردم حس مي کردم یه  یزي مثل خوره 
رو داره از هم پاره مي کنه ططط بي تو ه به راچین  افتاده توي  ونم وهمه ي بدنم

شده بودن خداحافظي  سرازیر  وفریال که لبخند به لب از پله هاي طبقه ي باچ 
اروم وکوتاهي کردم واز سررالن خارو شرردم ططط بر عكس هر زمان دیگه از این 
هواي باروني وبهاري به شرردت بدم میومد وبوي نم به  اي به هیجان اوردنم 

سته بودم واز  باعث ش ساکت ن شین  شده بود ططط توي ما شدیدم  حالت تهوع 
پنجره به تیرهاي  راغ برقي که به سرعت ازشون مي مذشتیم نگاه مي کردم ططط 
 قدر توي بچگیم عاشق شمردن این تیر ها بودم ولي هیچ وقت توانم به بیشتر 

تي ن حاز بیسرت نمي رسرید ططط نفس عمیقي کشرید وتوي دلم مفتم خدایا اچ
ست مثل امید وراچیني که  ست ططط در سیژن مال من نی ساس مي کنم این اک اح
سي از راه  شتم که هر ک شتم؟؟  ي کم دا مال من نبودن ططط مگه من  ي کم دا
شونیه من نوشته  میرسه فق  دل منو بازي میده وبا خیال راحت میره ططط روي پی

ست ، هر که از کو ه ي تنهایي من مي  بازي  ه ؟؟ " بس که دیوار دلم کوتاه ا
شد ومي مذرد ططط " غیر از  سرکي مي ک شده  سي هم که  مذرد ، به هواي ه*و*
اینه ؟؟؟ با صررداي سررر خوش راچین که اسررمم رو صرردا میزد از فكر در اومدم 
بازي اخرش معلوم بود  راچین  ه گ*ن*ا*هي داشرررت ؟؟ خوب، از اول این 

تم کردم بیتفاوت باشن به سمتش برمشدیگه ططط نبود !!! با  شمایي که سعي مي 
وسررئوالي نگاهش کردم اونم نیم نگاهي بهم انداخت ودر حالي که مي خندید 

 یه خانم خانما کشررتیات غرق شرردن ؟؟؟ یعني غرق شرردن کشررتي -مفت : 
هاي من خنده داشت ؟؟ شاید داشت، شاید براي راچین  ك سال بود ؟؟ مگه 
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ن زده ام در حال غرق شرردن بود ططط تازمي داشررت ؟؟ من همیشرره کشررتیه طوفا
نگاهم رو به، روبه رو دوختم ودرحالي که سررعي مي کردم لرزش صرردام رو 

کشررتي طوفان زد ي من همیشرره در -پنهون کنم اروم فكرم رو به زبون اوردم : 
حال غرق شدن بوده، هست و خواهد بود ططط این تازمي نداره طط )وبعد با طعنه 

نقدر سرخوشي ؟؟؟ راچین در حالي که اخم کرده بود به ايافه کردم: ( تو  را ا
منظورتو نمي فهمم ، یه زماني یه -روبه رو زل زد وبي تو ه به سررئوالم مفت : 

مه وار  که طوفاني نمي بینم ! زمز ظه ططط من  مشرركالتي بود ولي اچن این لح
 توخود ِ طوفاني ططط راچین من  نگاهم کرد نمي- وري که متو ه نشررد مفتم : 

دونم  ي شررد که یه دفعه ازش پرسرریدم : حسررت  یه ؟؟؟ نیم نگاهي بهم 
با تعجب مفت : براي  ي ؟ سرررمو به سررمت پنجره ي ماشررین  انداخت و
برمردوندم توان نگاه کردن به عكس العمل راچین برام سخت بود طط اروم وشمرده 

 ططط خوب براي ازدواو فریال ططط باچخره تو هم یه زماني نامزدش بودي-مفتم : 
از دسررت دادن  نین دختري ططط نتونسررتم حرفمو ادامه بدم سرركوت طوچني 
مدت راچین وادارم کرد که سرمو به سمتش بچرخونم ططط پراخم فق  به روبه رو 

سریع مفت :  ستم دهن باز کنم  شم دوخته بود تا خوا هم -  تمومش کن ! بر
ش تو ه به حرفشدت مرفت ناراحتي از تك تك اعهاي صورتش داد میزد بي 

نداشررتم راچین ططط فریال دختر ططط )ز ر اور بود -سررریع مفتم :  من منظوري 
تعریف کردن از کسرري کهطط اما من هنوزهم همون افتاب خن  بودم : ( دختر 
خیلي ططط خوب ططط و مهربونیه ططط صداي فریاد راچین توي ماشین طنین انداخت 

م باز شدم اون افتاب لجباز، یه دنده : بهت مي مم بس کن افتاب !!! باز ل  کرد
ي، قد ِ مررور ططط منم با صرردایي که کمي اوو مرفته بود وبه شرردت میلرزید 
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نه بس نمي کنم تو بس کن ططط  ي رو مي خواي به کي ثابت کني ؟؟ -مفتم : 
مي خواي بگي مردي ، تا اخرش وایسررتادي به کي به من یا خودت ؟؟ باشرره 

ثل  ي توش میر کردم قبول ططط ولي راچین راه که من رفتم واچن م ي رو نرو 
اشررتباه منو نكن ططط امه ططط امه حتي یه شره ططط فریال برا ططط وسرر  حرفم پرید 
حاچ دیگه توي کو ه ي خودمون بودیم با صدایي که تا حاچ ازش نشنیده بودم 

ي ک بس مي کني یا نه ؟؟ از تو خونه ي عمو تا اچن بب کردي به خاطر-مفت : 
؟؟ به خاطر منو فریالي که یه زماني قرار بود بشرریم ما ططط که به خاطر بارداري 
به هم خورد این ماي ا باري بهم خورد ،حاچ تو ، تویي که  فریال همه  یز 
شوهرتم به فریال دختر عمویي که اچن نامزد  زنه مني طط داریي مني رو که مثال 

ت کرده بودم راچین به سرررعت داره وقرار ازدواو کنه مي بخشرري ؟؟؟ سرركو
ماشررینو توي پارکین  پارچ کرد برهررم به قنره اشرركي تبدیل شررد پس راچین 
فهمیده بود که من توي خونه مرفته بودم ؟! هیچ کدوم قصررد خارو شرردن از 

 پس اخم وتخمت از شنیدن این-ماشین رو نداشتیم با صداي متزلزلي مفتم : 
قت ر مه و نده ي نامزدي  ي بود ؟؟  را این ه تاق ؟؟؟ راچین خ ید توي ا فت

شده بود اما پر از حرص  صدایي که کمي اروم تر  سر داد و با  صبي وتلخي  ع
من احمق از این ناراحت بودم که نكنه فریال به خواد سر اون پسر -بود مفت : 

سراي ایراني به این  صد پ بد بخت رو کاله بذاره ونگه مويوع  یه ططط نود ونه د
امه خودشون هزار بار از این گ ططط خوریا بكنن براشون مويوع حساسن حتي 

سه که یه بار بچه  شون حق این کارو نداره  ه بر شریك زندمی ست ولي  مهم نی
هم سق  کرده باشه طط نمي خواستم که فریال بیشتر از این شكست بخوره اون 
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 نبا رعنا برام فرقي نداره وقتي رفتیم توي اتاق خواسررتم بهش بگم این کارو نك
سریه که ازش  سر بازي نكن که بهم مفت این همون پ با اینده ي خودت واون پ
بار دار شده منم خیالم راحت شده ططط همین ططط به خدا همین ططط من که از اول 
مفته بودم که من نمي خوام با فریال ازدواو کنم امه دوستش داشتم مگه مریر 

تاب  بازي ؟؟؟ ططط ولي اف یام توي این  که ب ططط تو ططط خوردم کردي ططط بودم 
میدوني  ي بیشررتر از همه ز رم میده ؟؟ اینكه امه کس دیگه اي  اي تو بود 
هیچ وقت هیچ وقت این حرفو نمیزد ططط  ون بهم اعتماد داشت اما تو  ي ؟؟ 
شماي  شمامو از   ستم ؟؟   شتم برات که چیق اعتمادت هم نی  ي کم مذا

بودم از راچین شرررمنده بودم حتي از شررماتت مرش دزدیدم از خودم شرررمنده 
فریالم شرمنده بودم ططط من زهر  شیده بودم مي ترسیدم از یه نیش سمي دیگه 

ین ببخشید ططط ولي راچ-ططط با برر در حالي که در ماشینو باز مي کردم مفتم : 
تو هیچ وقت ، هیچ وقت نمي توني حال منو یا هر زني مثل منو توي موقعیت 

ست  منو بفهمي  ون شه یه مردي ططط اره تو مننقي وعاقل همه  یز تو در همی
هم دیگه ا ازه ي  شده طططط من ططط بر ست  ساس در ططط اما من مننقمم با اح
حرف زدن بهم نداد به سرعت از ماشین پیاده شدم ودر ماشینو بستم ودر حالي 

 من نمي خوام-که هق هق مي کردم به ارومي وزیر لب ادامه ي حرفمو مفتم : 
براي دومین بار عزیز ترین وبا ارزش ترین فرد زندمیمو به کسرري تقدیم کنم ططط 
سوار  سرعت  شتن تو امه خودت نخواي اوو خودخواهي منه ططط به  اما نگه دا
اسررانسررور شرردم وطبقه ي مورد نظرم رو فشررار دادم طط **** با صررداي زن  

عسررلي کنار  موبایلم از فكر در اومدم نفس عمیقي کشرریدم وموشرریمو از روي
تخت برداشتم کامي بود نوار سبز رن  رو به  هت مخالف کشیدم وموشي رو 
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شتم ومفتم :الو؟  شم مذا شي رو قنع -کنار مو سریع بیاید ططط ومو ما دم دریم 
کرد حتي نذاشررت  وابشررو بدم ططط من نمي دونم غزل این دیونه رو  ه طور 

سري دیگه اي به خودم انداخت سر  ست از تحمل مي کنه نگاه  م و مدون به د
صداش  سته بود بلند  ش ير واماده ن شدم راچین  لوي تلوزیون حا اتاق خارو 
فا  یا بریم اکت به مفتن ب به طرفم برمرده اروم  واب داد ومن  كه  نه این بدو کردم 
کردم ططط راچین از اون شب حسابي سر سنگین شده بود نه اینكه هوام رو نداشته 

سابي مراقبم بود ا شه  را ح شه که این منو با شت تاباهام هم کالم ن سعي دا ما 
دیوانه مي کرد این  ند وقت شرردید وابسررته ي شرریننت هاش شررده بودم ططط 
سبك  ساس کردم  شیدم که اح سختي  مدون رو دنبال خودم مي ک شتم به  دا
شو بلند کرده  شتم که دیدم راچین  مدون من وخود شد با تعجب به عقب برم

یا ططط لبخند -مذشرررت مفت : ودر حالي که از کنارم مي  درو قفل کن زود ب
عمیقي به این مهربوني زدم وبعد از قفل کردن در به راچین که توي اسررانسررور 
منتظرم بود پیوسررتم ططططبا بچه ها که از ماشررین پیاده شررده بودن سررالم واحوال 
شین امین وراچین ططط بچه ها همه  شین بریم ،ما پرسي کردیم ،قرار بود با دوتا ما

وار ماشین امین شده بودن ، با بیرون اومدن ماشین راچین از پارکین  به سمت س
صداي کامي متوقفم کرد :  شم  سوار  ستم  شین رفتم وتا خوا بینم صبر کن ب-ما

،که  ي شما دوتا خوشحال دوتایي بشینین ونامزد بازي کنید اون وقت ما اون 
ه ین زوو خوشرربخت بیا ک ا مثل کرم توهم ول بخوریم ططط نیكي بپر پایین با ا

کمتر حرف حال بهم زني بزنن ططط ونذاشررت ما حرف دیگه اي بزنیم دسررت 
نیكي رو مرفت وبه سررمت ما هل داد خودشررم  پید توي ماشررین ططط از اون 
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راچین فق   اي دوتا سرررنشررین داشررت مجبور شررد ماشررینو  BMW ایي که 
ش شو بیاره ططط رفت وبر م قه طول ت راچین پن  دقیبرمردونه توي پارکین  و ازرا 

کشررید که منو نیكي کنار در پارکین  منتظر ایسررتاده بودیم وبچه ها هم از توي 
ماشین مسخره بازي در اورده بودن با اومدن راچین منو نیكي سریع سوار ماشین 
صداي  سنگین بود وفق   شین خیلي  شدیم ، راچین و امین حرکت کردن  و ما

نین انداخته بود از توي ایینه برل قیافه ي اروم سرریاوش قمیشرري توي ماشررین ط
شده بود رو میدیدم خنده ام مرفت اون بیچاره  ه گ*ن*ا*هي  نیكي که کالفه 

به نیكي مفتم :  به راچین رو که این  و رو تحمل کنه طط بي تو ه  یكي ن-کرده 
صد ازدواو دارن ؟؟ نمي خوان رابنه  ست ططط ق رابنه ي امین وملنار  ه  وریا

ي کنن ؟! نیكي که انگار بحث مورد عالقه اش )غیبت ( شروع شده شونو رسم
راستش درست نمي دونم قهیه  یه طط -بود سریع خودشو کشید  لو ومفت : 

با تعجب  یه  وري شرررده هم امینو مي خواد هم نمي خواد ططط  ملنار  دیدا 
سید :  سئوالم رو پر   را-بهش نگاه کردم ،قبل از این که من  یزي بگم راچین 

؟ امین که پسر خوبیه طط  ه عجب !!باچخره صحبت کرد طططط نیكي باز مفت : 
شته توش منو ططط نگاه - سره خوبیه ولي ملنار میگه بیرونش مردمو ک اره خیلي پ

باچ انداخت وادامه داد :  به نیكي انداختم که شررونه اي  به خدا منم -منگي 
م که امین ازش خاستگاري درست از حرفاش سر در نیاوردم ططط ولي اینو میدون

واقعا ؟؟ ملنار خره امه -هم کرده ولي ملنار فعال داره  واب سررر باچ میده ططط 
قبول نكنه ططط امین واقعا پسر خوبیه من که  یز بدي ازش ندیدم در يمن خود 
شیننت  ملنارم حتما یه  یزي ازش دیده که اوردتش توي اکیپ ما ططط راچینم با 

شت موشش به این -حرفمو ادامه داد :  شه که پ سرا کم پیدا می این روزا از این پ
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اسرروني مخملي بشرره وبخواد زن بگیره ططط نیكي خندید ومن با حرص مفتم : 
راچییین !!!؟؟؟ لبخند شیریني به سمتم پاشید و شمك ارومي زد صداي تاچپ 
تلوپ قلبم به اوو رسید ططط مي دونستم راچین کسي نیست که این سفرو با سر 
سررنگیني به هر دومون زهر کنه ططط نیكي وسرر  افكارم پرید وبا لحن بامزه اي 

صداي خنده ي منو -مفت :  شعور مهره ي مار داره ططط  اره واچ ططط این ملنار بی
راچین شررردت مرفت راچین در حالي که نمي تونسرررت خنده اش رو کنترل کنه 

به قیافه ي شررینون-مفت :  ه از نیكي ک  ه با حسرررت مفتي ططط برمشررتم و
 من امیدم فق  به تو بود-خجالت مجالت خبري نبود زل زدم و با خنده مفتم : 

به خودش مرفت  فه ي  دي  یا قدر شرروووور مي خواي ؟؟؟ نیكي ق یعني ان
نیكي امه خیلي دلت مي خواد شرروهر کني من  -ومفت :  را که نه ؟؟ راچین

هت معرفي کنم ؟؟ ن مااا مي خواي ب فه ي خیلي دوسرررت مجرد دار یا یكي ق
نه ممنون از پیشررنهادت خودم کلي کیس -متفكري به خودش مرفت ومفت : 

خوب دارم ططط نیازي به دوسرتاي عتیقه ي تو نیسرت !!! راچین با افسروس سرري 
متاسررفم که همچین موهرایي رو از دسررت دادي ططط بعدا -تكون داد ومفت : 

ده به با کلي شرروخي وخنبیاي به دسررتو پام بیوفتي نگاتم نمي کنم طط باچخره 
ویالي راچین اینا رسیدیم راچین درو با ریموت باز کرد اول ماشین خودش وبعد 
هم ماشین کامي وارد باغ شد ویالي قشن  و مع و وري داشتن که خیلي به 
شدیم کامي پاش به زمین  شین پیاده  شوق از ما شور و ست ططط همه با  ش دل می

سخره بازي کرد همه شروع به م سیده  ستش مرده بودیم از خنده همه ي  نر از د
سا با  شم مثل رچی شته بود وخود ساچ و مدونا رو روي دوش راچین وامین مذا
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شون کنیم وبعد از  شت هیچ کدوم ما کمك ستور میداد ونمي شا سخره بازي د م
مام توي  عا محشررر بود ت کلي عالفي بهمون ا ازه ي ورود داد توي خونه واق

با کلي پله ي  وبي مار پیچ به طبقه ي با چ خونه با  وب دیزاین شررده بو د و
شت که توي همه ي اتاق ها تخت دونفره بود  مي رفت ، باچ  هار تا خواب دا
کامي وغزل نزدیك ترین اتاق رو به سرررویس بهداشررتي انتخاب کردن که این 
شده بود  صباني  شد در اخر کامي که مثال ع شون  سخره کردن سه م سوژه اي وا

ه طط من عادت دارم شرربا هي برم دسررتشررویي اون وقت امه خوب  ی-مفت : 
 18اتاقمون دور باشه بخوام بیام توي دستشویي از اتاقاي شما صداهاي باچي 

سال بیاد اون وقت کسي نمي تونه حال واوياع منو کنترل کنه !!! غزل با حرص 
قي ایه کم حیا کن !!! تو دو دقیقه حرف نزني اتف-زد پشت کله ي کامي ومفت : 

نمیوفته عزیز من ططط کامي در حالي که وارد اتاقشون میشد با لحني که شیننت 
یه وقت فكر نكنید این عزیز من یه  ورایي فحش بودا -ازش مي بارید مفت : 

ططط یه  یزایي خیلي بهتر بود که براي سررن شررما مناسررب نیسررت طط غزل دنبال 
سریع از زیر د شون دوید که کامي  سمت اتاق ستش فرار کرد واز اتاق کامي به 

خارو شررد وپشررت امین سررنگر مرفت ططط غزل هم با  شررم وابرو براش خ  
ونشررون مي کشررید راچین در حالي که از کاراي کامي مي خندید  مدون من 
وخودشو برداشت وبي هیچ حرفي وارد اتاق انتهاي راه رو شد !! واین نشونه ي 

شرردم نه براي هم اتاق بودن با  هم اتاق شرردن منو راچین بود ططط خیلي ناراحت
شیننت  صداي کامي که  صال نپرسید !!! با  راچین بلكه به خاطر اینكه نظر منو ا
شون که با قیافه هاي  شگر به هم س توش بیداد مي کرد نگاهمو از در مرفتم وپر

مي بینم -مرموزي نگاهم مي کردن نگاه کردم که کامي طاقت نیاورد ومفت : 
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شررده !!! )در حالي که خبیث مي خندید ادامه داد : (  که زندمي واقعا شرریرین
سمت انتهاي راهرو نرید  شبا  شد لنفا  ياع واقعا خراب  بچه ها مثل اینكه او
 ون ممكنه همون سرو صدا هایي که مفتماااا ططط هنوز حرفش تموم نشده بچه 
ها پوکیدن از خنده با حرص  یب خفني کشرریدم وبي حیایي نثار کامي کردم 

ت اتاق مشترکم با راچین دویدم ططط در اتاقو به شدت باز کرد وتا خواستم وبه سم
شد ومبهوت  سته  صحنه ي روبه رو دهنم خود به خود ب به راچین  یزي بگم از 
شتم انگاري این پاها  شدم بي اختیار قدم به  لو مي شا صویر رویایي مقابلم  ت

شتم ونگا شه اي مقابلم مذا شی ستا مو روي  یي همو به انتهاي اببراي من نبود د
دوختم که دریا واسمون یكي شده بود  قدر ارمش بخش بود اینجا ططط با حلقه 
صحنه  سمت راچین که اونم به  ستي دور کمرم به خودم اومدم ونگاهمو  شدن د

صداي اروم و ذابي مفت :  -ي زیباي روبه رو زل زده بود دوختم ططط راچین با 
ر این اتاق ،این دیوار واین تصررویري که عاشررق این ویال ام فق  وفق  به خاط

 ه شب و ه روز بي هیچ منتي خودشو در اختیارم میذاره ططط سرمو برمردوندم 
ودر حالي که به صحنه ي روبه رو  شم دوخته بودم سرم رو به سینه ي محكم 

مي خواسررتم -وپهن مردي که پشررتم بود تكیه دادم وصررادقانه اعتراف کردم : 
 را نظرم رو نپرسرریدي ولي اچن پشرریمون شرردم ططط هیچ  باهات دعوا کنم که

وقت نظرم رو نپرس راچین ططط من واقعا بهت اعتماد دارم !!!ب*و*سرره اي کوتاه 
ونامحسوس روي موهام زد واروم زمزمه کرد :ممنونم ططط با صداي در سریع از 
شو از چي  سر شیننت ازش مي بارید  صله مرفتیم کامي با  هره اي که  هم فا

شنمونه طط -ر اورد تو ومفت : د صحبتاي بوقتون ططط ما م س   شید و بچه ها ببخ
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سر کامي اورد  شاري به  سونده بود ف شو به در ر راچین که با قدم هایي بلند خود
و کي یاد مي میري انقدر ت-واز اتاق بیرونش انداختش وبا اخم تصنعي مفت : 

د ومفت :بهت حریم خصرروصرري مردم دخالت نكني ؟؟؟ کامي اداشررو در اور
قول نمي دم ولي سررعي مي کنم اموزش هاي چزمو شررروع کنم ططط راچین که 
با  به من کرد و به مفتن برات متاسررفم اکتفاکرد وبعد رو خنده اش مرفته بود 

شیرین ولحن محكمي مفت :  ستراحت -لبخند  تا من میرم غذا بگیرم یه کم ا
سرمو تكون دادم که راچین  شه  شونه ي با شوخي وخنده از کن ططط به ن وکامي با 

اتاق خارو شرردن ودرو بسررتن ططط باز نگاهمو به صررحنه ي رویایي روبه روم 
دوختم ولبخندم عمیق تر شررد ططط بعد از کمي اسررتراحت وتعویر لباس به 
طبقه ي پایین رفتم دخترا توي اشپزخونه نشسته بودن وداشتن میوه مي خوردن 

د هم اقایون غذا به دست وارد شدن من هم بهشون پیوستم که  ند دقیقه ي بع
وما هم میزو  یدیم ومشرررول ناهار خوردن شرردیم بعد از ناهار دوباره اماده 
شره میر میاوردن  شدیم وزدیم به  نگل کامي وراچین دم به دقیقه یه حیوون ، ح
ومي انداختن توي  ون ما وما هم هي  یب و داد مي کردیم البته دوتاشررون به 

از بقیه پیله کرده بودن  ون خیلي ترسررو بود ملنار وامین  نیكي بدبخت بیشررتر
هم که دسررت تو دسررت هم  لو تر از بقیه حرکت مي کردن ولي خوب معلوم 
بود که یه  یزي بینشررون عادي نیسررت  ون هردو بد ور اخم داشررتن به قول 
غزل دم خروستو باور کنم یا قسم حهرت عباستو ؟؟؟ این اخما با این دستاي 

د ور ناسازمار بود !!! خالصه بعد از مشتو مذار براي شام به رستوران توي هم ب
رفتیم در حال خوردن شام بودیم که موشي ملنار زن  زد وبا یه ببخشید سریع 
از  مع فاصله مرفت قیافه ي امین واقعا دیدني بود بد ور سرخ شده بود البته 
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شه  لوي ما با تلفن حرف میزد حتي امه  براي ما هم تعجب اور بود ملنار همی
شام بي bfاون طرف  سته بود ؟؟!! بعد از خوردن  ش ش بود ولي امین که اینجا ن

تو ه به سرسنگیني ملنار وامین به ویال برمشتیم وبعد از تعویر لباس مشرول 
بیلیارد شرردیم ططط ملنار به بهونه ي سررردرد به اتاقش بر مشررت اما امین سررعي 

با موفق بود ولي من  ون خودم یه همچین داشت خودشو شاد نشون بده و تقری
حالت هایي رو تجربه کرده بودم خیلي خوب حسررشررو مي فهمیدم طططموقع 
خواب که شد به خاطر نبود تشك وپتوي ايافه منو راچین روي یك تخت اما با 
فاصررله خوابیدیم البته خواب که نه همیش بیدار بودیم وهي از این پهلو به اون 

نرش واقعا دیوانه کننده بود بایاد حرف کامي براي اون پهلو مي شرردیم بوي ع
سال خنده ام مرفت ططط خیلي کالفه شده بودم به ا بار با  18سرو صدا ها ي +

یاد بچگي هام شررروع کردم به شررمردن موسررفند هاي فريرري وبا یاد ببعي 
پشررمالویي که بچگي داشررتم وشرربا حتما باید توي برلم مي خوابید به خواب 

باصرردایي منظم وکونده اي  شررمامو نیمه باز کردم اولین  یزي که به رفتم ططط 
نظرم اومد این بود که  را بالشررتم انقدر بلند شرررده یا  را انقدر مرمه ومثل 
پوسررت ططط  شررمامو باسرررعت باز کردم وبعد از اینكه کمي دور وبرمو نگاه 

نه ي عریون راچ یت اطرافم رو تشررخیص دادم من رو سرری تازه موقع ین کردم 
خوابیده بودم واین صرردایي که میومد صررداي تاچپ تلوپ قلبش بود ططط اما ما 
شید  شتر توي برلش ک شم منو بی ستم خودمو عقب بك شب طط !!! تا خوا که دی
وقل  زد حاچ من زیر اون خوابیده بودم وسررر اون روي سررینه ام بود راچین با 

تو نیمه من مي بگیر بخواب طط سرراعت تازه هف-صرردایي خواب الویي مفت : 
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خوب تو بخواب ولي رو بالشررت نه رو -خوام بازم بخوابم ططط با نق نق مفتم : 
من !!! سرشو بیشتر روي سینه ام فشار داد وبا اون صداي مرفته وبمش خنده ي 

من اینجا رو بشتر دوست دارم ططط هر  ي خودمو تكون -بامزه اي کرد ومفت : 
شدم شت پس بیخیال  وغرق اون بوي خوب واغوش مرم باز  مي دادم فایده ندا

به خواب رفتم طططط با صررداي در شررمامو باز کردم وکمي بدنمو کشرریدم بایاد 
راچین سررریع سرررمو به سررمت سررینه ام برمردوندم ولي راچین نبود با تعجب به 
به  با صرررداي در  باز  تاق نگاه کردم اما اثري از اثارش نبود!!!  به ا تخت وبعد 

با خودم اومدم کمي خودم فا کردم  ید اکت به مفتن بفرمای و  مع و ور کردم و
دیدن نیكي که خندان وارد اتاق میشررد لبخندي بهش زدم وصرربب بخیر مفتم 

صرربب توهم بخیر -اونم در حالي که خودشررو روي تخت ولو مي کرد مفت : 
خانم خانما ططط وبعد با شرریننت ادامه داد : دیشررب که خوش مذشررت خدارو 

-بازوش زدم وبا یه پرش از تخت پریدم پایین ومفتم : شرركر ؟؟؟ با مشررت به 
خوبه این کامي منحرف رو همه اثر مذاشته ططط نیكي خندید وبا شیننت  شم 

بدتره ططط خنده ي بلندي -وابرویي اومد ومفت :  ناکسررش از همه  ولي خود 
با خباثت مفتم :ارههههههههه ؟؟؟ نیكي هم با لحن خودم  واب داد  کردم و

ه !!! خنده ي ریزي کردم وبه سرررعت لباسررامو تعویر کردم تا براي : ارههههه
سته بود وتوي  ش شم نیكي هم بیكار نن صورتم از اتاق خارو ب ست و ستن د ش
لوازم ارایشررم سرررچ مي کشررید وتجدید قوا مي کرد !!! بعد از شررسررتن دسررت 
سته بودن راچین با محبت  ش صبحانه پایین رفتیم همه ن صورتم براي خوردن  و

ستم کامي تا کنار  ش شون داد ومنم لبخند عمیقي بهش زدم وکنارش ن شو ن خود
خواسررت باز حرفي بزنه با  شررماي براق ولبخند خبیثي نگاهش کردم و ون 



  632 

 

يوع از  ه قراره  پ  پ بامزه  شد مو ستگیرش  سریع د ادم خیلي تیزي بود 
اي به نیكي که خودشرو مثال مشررول شرمردن ترچ سرقف کرده بود رفت و بي 

شرول خوردن صبحانه شد  قدر اشیت کردن این کامي حال میداد ططط حرف م
صبحانه بچه ها مفتن  شدن بود ططط بعد از  سفید  سرخ و غزلم که کال در حال 
که حال بیرون رفتن ندارن وبهتره توي ویال یه سر مرمي پیدا کنن اما من شدید 

وي رو ردلتن  ابي دریا بودم بدون هیچ حرفي سررویشررتمو تنم کردم وکالهش 
سرم انداختم واز ویال بیرون زدم وقدم زنان به سمت دریا رفتم روي تخته سن  
شتم  شم مذا شیمو توي مو ستم وپاهامو اویزون کردم هنزفیري مو ش بزرمي ن
والبم سیاوش قمیشي رو اوردم وبا صداي بلند مشرول موش کردن ولذت بردن 

شتم شدم ومهگاهي براي خودم زمزمه مي کردم نمي دونم  را  ست دا ولي دو
همه ي زندمیمو مرور کنم عاشق شدنم، عشق بازي هام با امید، شیننت هاي 
وقت وبي وقتمون، مسررافرت هاي اکیپي ،رفتن امید ،ا بار بابا براي ازدواو ، 
ورود راچین به زندمیم ،ازدواو ا باریمون ، فهمیدم مويرروع امید ، مرگ بابا ،و 

یوفته همه وهمهططط نمي دونم دنبال  ي مي اتفاقات عجیبي که بین منو راچین م
سرنخ تا از این بال  ستم باید بگردم دنبال یه  شته ام فق  مي دون شتم توي مذ م
تكلیفي در بیام ططط نمي دونم  ند سرراعت بود که توي فكر بودم با قرار مرفتن 
دسررتي دور کمرم به خودم اومدم راچین بود که کنارم نشررسررته وبا لبخند نگاهم 

ططط  را هر  ا مي رفتم مثل سایه با من بود ؟؟ دوست داشتم این سایه  مي کرد
بودنو ؟؟ !! اره من دوسرت داشرتم ططط من از تنهایي مي ترسرم ! بي هیچ حرفي 
خودمو بهش نزدیك تر کردم وسرررمو به سررینه اش تكیه دادم ،راچین لحظه اي 
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شم در شي هارو از مو شار خفیفي بهم وارد کرد وبعد یكي از مو اورد وتوي  ف
سكوت ،  شد ططط این  شرول نوازش پهلوم  ستش م شت وبا د موش خودش مذا
این تكیه ماه ، واین اهن  شررریكي فوقالعاده بود ولذتش رو با تك تك سررلول 
شتر از  شتم واچن بی ست دا سیاوش رو دو صداي  ساس مي کردم  هاي بدنم اح

!!! كس قیافه اشقبل به این پي بردم که صداش واقعا محشر وارامش بخشه بر ع
قت  مدم : نمي خواي برمردیم ططط و به خودم او با صرررداي اروم ومالیم راچین 
سیش نگاه کردم  قدر این نگاه واین  شمهاي طو شتم وبه   ناهاره هااا ططط برم
به خودم  با قرار مرفتن لباي مرم راچین روي لبام  به هم مي اومد  رن   شررم 

لبخند عمیقي زد ودر حالي که با  اومدم راچین بعد از این ب*و*سررره ي کوتاه
عالي -شرریننت توي  شررماي بهت زده ي من خیره شررده بود خندید ومفت : 

بود ، کلي انرژي مرفتم طط وبعد هم از تخت سررن  پایین پرید ومنو برل کرد 
شي  سرخو ستمو مرفت وبا  سن  پایین اورد وبي تو ه به من بهت زده د واز 

مدم ولبخند عمیقي زدم  قدراز این مرد دنبال خودش کشید کم کم به خودم او
شیده  خودخواه ودر عین حال مهربون خوشم میومد !!!همین طور دنبال راچین ک
می شدم نزدیک ویال شده بودیم که صدای دادی متوقفمون کرد هردو با تعجب 
ایسررتادیم وبه کامی که دنبال امین می دوید وهی صررداش می کرد نگاه کردیم 

صورت برافروخته ورگ های ,تا حاچ قیافه ی ا مین رو این  وری ندیده بودم با 
شینش  سمت ما صله هم معلوم بود ,امین بی تو ه به  سته ای که از این فا بر 
شید وامینو به  سوند وبازوش رو ک شو بهش ر سریع خود میدوید در اخر کامی 
صدای فریاد امین بلند  سمت خودش برمردوند اما قبل از اینكه هر حرفی بزنه 

 یه  ی می خوای بگی ؟؟ اصال حرفی مونده ؟؟؟ کامی دست از سر -:  شد
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-من بردار من اچن خودمو هم نمیشناسم ططط کامی وس  حرفش پرید ومفت: 
صبی بود یه  رتی مفت تو باور کردی ؟؟؟   را ایننوری می کنی؟؟؟ ملنار ع

شررتباه شرراید ااره باور کردم خیلی وقته باور کردم اما مفتم -باز امین فریاد زد : 
باشه طط اما نه نبود دیدی که خودشم مفت ططط راچین دستمو ول کرد وبا قدم های 

ی  -سریع ومحكمی خودشو به اون دو تا رسوند وبا اخم نامحسوسی مفت : 
سمت ویال دویدم یه  یزایی حدس  سریع به  شده ؟؟ منتظر  واب نموندم و

ویال انداختم وبلند اسررم  میزدم در ویال رو با شررتاب باز کردم وخودمو توی
صبی  شون و ع صدا زدم اما کسی  واب ندادتازه نگاهم به قیافه ی پری ملنار رو
شتم وبا نگاهم  سمتش قدم بردا سته بود اروم به  ش غزل خورد که روی پله ها ن

دختره احمق هر ی به -ازش پرسرریدم غزل که انگار منتظر همین بود غرید : 
نم بهشررون برخورده که  را امین نرفت بگه مرزش رسررید بی فكر زر زد ططط اچ

شت  سره ی احمق هم کم نذا گططط ه خوردم که تو انقدر زر زدی !!! البته اون پ
مه از حرفاشررو  یک کل مه بگم حتی  به غزل زل زدم دروغ نبود ا ن  ومی   م
نفهمیدم انقدر عصبی بود که ترسیدم سئوال دیگه ای ازش بپرسم غزل از همه 

لوم نبود  ی شده که انقدر فحش میده اروم از کنارش مذشتم با ادب تر بود مع
شاید نیكی یا حتی خود ملنار بتونه بهم بگه که  سمت باچ حرکت کردم تا  وبه 
اینجا توی این  ند ساعت  ه اتفاقی افتاد طططط به طبقه ی باچ که رسیدم نیكی 

صدا سته اروم  ش شت در اتاق خودش وملنار ن ردم ش کرو دیدم که مریه کنان پ
تو برو باهاش حرف بزن -سرررشررو بلند کرد وملتمس بهم خیره شررد ومفت : 

شماها همو بیشتر درک می کنید , من نگرانم افتاب ططط ملنار خیلی عوض شده 
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ست طططط مثل امید ططط یكه ای خوردم نه  ست ططط در سمش ططط در شنا , دیگه نمی
د ملنار شررده مثل امیبرای شررنیدن اسررم اون نامرد فق  وفق  برای اینكه مفت 

صال طططط نمی دونم  ی توی و ودم زن   صال این حرفو درک نمی کردم ططط ا ا
زد که ناخوداماه به سمت در قدم بر داشتم وتقه ای بهش زدم و دستگیره ی درو 
مشیدم اما باز نشد من  ی فكر می کردم ؟؟ امه در باز بود که نیكی این پشت 

شیدم وم ست ططط نفس عمیقی ک ش شنیدم باز نمی صدا کردم اما  وابی ن لنارو 
شنید اینبار  صداش کردم وازش خواهش کردم درو باز کنه اما انگار ملنار نمی 

یا بیرون ببینم -بلند داد زدم :  باز کن این درو ططط اینجا  ه خبره ؟؟ ب د لعنتی 
ططط اینا  ی می من ؟ هان ؟؟میگن دوسررت من , خواهرم ططططط شررده مثل امید 

؟؟ بیا بیرون ببینم ططط ملنار خواهش می کنم دیگه تحمل ندارم ططط ملنار ؟؟ اره 
بیا باهم حرف بزنیم خودتم خوب میدونی اچن هم من به این هم صحبتی نیاز 
دارم هم تو ططط باز کن ططط ملنرررررررار صدای  رخیدن قفل در رو شنید وسریع 

شت به من ب شدم ملنار پ شار دادم ووارد  ستگیره رو ف سمت تخت میرفت بد ا ه 
درو قفل کن ططط  ند لحظه فق  مات -صرردای مرفته وخش داری اروم مفت : 

نگاهش کردم این اون ملناری که من می شررناختم نبود اروم برمشررتم ودر قفل 
کردم وقتی به سررمت تخت برمشررتم ملنارو دیدم که دمر روی تخت خوابیده 

تصور می کردم اون نباید  وصوراتش رو  هت مخالف قرار داده نمی دونم  را
صیتش تو ه نكرده بودم ؟؟؟  را  شخ صال به این بعد از  شه یا  را ا غمگین ب
شاد وبه دور از هر  صور می کردم یه دختر  شینون وبی غم ت شه ملنار رو  همی
ستم پاهامو توی دلم  مع  ش شه ی تخت ن شیبی ططط اروم  لو رفتم مو فراز ون

شده اش برام -رو نوازش می کردم اروم مفتم :  کرد ودر حالی که موهای رن  
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بگو ططط بذار این بار من برای تو موش باشررم طططط نه تو برای من !!! شررونه هاش 
تو خودت -شررروع به لرزیدن کرد وبعد از اینكه کمی اروم شررد شررروع کرد : 

به دوش بكشرری ؟ از این همه  خدای مشرركلی اون وقت می خوای درد منم 
شدم واروم  شرمنده  ست برام بگو ططط محبت  -مفتم :اره ططط درد تو درد منم ه

شدم  ست  شروع کرد :من قبل از امین با خیلیا دو ملنار بعد از مكث طوچنی 
درسررت مثل خودش ولی امین ططط اون خیلی فرق داره , افتاب دوسررتش دارم 
بیشتر از هر  یزی که فكرش رو بكنی ,می دونم اونم منو دوست داره ولی این 

 یزا اشرركال داره طط امین خوبه ططط اره میدونم ، قبول دارم ولی ططط وسرر  خیلی 
ماعی دارم طططط  که من کلی دوسرررت ا ت تاب تو بهتر از هر کس می دونی  اف
باپسرررای زیادی دوسررتم اما رابنه ی خاصرری باهاشررون ندارم امینم میدونه اما 

ططط  دلهنمی خواد باور کنه خیلی حسرراسرریت به خرو میده یعنی یه  ورایی بد 
شده بود  شتر  شدت مریه اش بی ست درحالی که  ش شد ومقابلم ن سریع بلند 

بهم شررک داره با بابا هم که حرف میزنم می مه دروغ می می ططط -ادامه داد : 
درسررته که خیلی دوسررتش دارم ولی با این مويرروع نمی تونم کنار بیام ططط بهم 

گه شررو ططط خودخواه میگه امه منو دوسررت داری خودتو عوض کن یه ملنار دی
نیست ؟؟؟ یكی نیست بهش بگه لعنتی تو امه ملنار رو دوست داری خوب تو 
شه فق  حرف از  خودتو عوض کن ططط تو ی این رابنه ای که باید حرف از ما با
منه ططط من نمی مم به خاطر امین این کارو نمی کنم  را می کنم ولی اونم باید 

؟ اون میگه تو خودتو عوض کنی دیگه چزم به خاطر من یه کاری بكنه یا نه ؟
ست من این کارو بكنم طط من از اول همین امینم، تا اخرم همین می مونم ططط  نی
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خوب بابا منم از اول همین ملناربودم برای منم عوض شرردن سررخته ططط وقتی 
دیدم نه اون می خواد برای ما بودن کاری کنه منم بی خیال شرردم رابنه ام رو با 

ش ستم که وقتی با یكی ارش بی سی نی ستم تحمل کنم من ک تر کردم طططط اما نتون
دوستم کس دیگه ای رو هم بیارم قاطی ما را ططط امروز وقتی شما نبودید ارش 
زن  زد ططط افتاب به خدا می خواسررتم تمومش کنم اما قبل از اینكه من بتونم 

سپیكر ارشم  شت رو ا شید مذا سحرفی بزنم امین اومد وموشیمو ک ت ازم خوا
شروع  شم !!! امین تا اینو فهمید داغ کرد  لوی بچه ها باز  صمیمیتر ب باهاش 
کرد به داد وبی داد اصال به حرفم موش نمی داد هر ی از دهنش در اومد بارم 
کرد خودشررم می دونسررت حرفاش  رته منم داغ کردم مفتم اره هر ی مفتی 

ست دارم واونم فق  برام بازیچ ست ططط افتاب تو خودت درسته من ارشو دو ه ا
می دونی که امه این مويوع یه درصد هم درست بود امین توی این اکیپ نبود 
طططط بچه ها همه حق رو به اون دادن منو متحم کردن به خ*ی*ا*ن*ت به مثل 
امید بودن ولی به خدا من این طوری نیسررتم من امینو دوسررت دارم امه نباشرره 

میشررم ططط شررونه ی ملناررو مرفتم وبه سررمت  نابود میشررم ططط می فهمی نابود
خودم کشرریدم وبرلش کردم وموهاشررو نوازش می کردم برر بدی کرده بودم 
ستم خودمو  ای ملنار بذارم ولی  ای امین  را! حس اونو اچن بهتر  نمی تون
از هر کس دیگه ای درک می کردم من یه زمانی شاید بیشتر شاید هم کمتر این 

شیده بودم ط سم دردو   شینون بود اما رو پاکی قلبش ق طط ولی ملنار ططط ملنار 
می خوردم شرراید یه  یزایی با فرهن  ما  ور در نیاد اما خوب هسررت باید 
باورش کنیم من خودمم یكی مثل ملنارم امه امید نبود شاید دوبرابر اون به قول 
شد به  شتر  شونه ی ملنار بی شتم ططط وقتی لرزش  ست ا تماعی دا خودش دو
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شت ز ه میزد واز من کاری بر نمیومد من نمی تونستم خ ستم دا ودم اومدم دو
اچن به هیچ کدومشون حق بدم و هیچ راهنمایی نمی تونستم به ملنار بكنم من 
توی این  یزا خیلی بی تجربه بودم زمانی راچین وارد زندمی من شرررد که امید 

هررور امید رو نمی هم بود وخودش از همه  یز کامال اماه بود اما باز هم ح
تونسررت تحمل کنه و این دو ما را کامال باهم فرق داشررت !!! ملنارو از خودم 
 دا کردم ودر حالی که اشرركاشررو پاک می کردم با  دیتی که سررعی داشررتم 

ملنار با غرورت همه  یزرو داغون نكن -برهررم رو پشررتش پنهان کنم مفتم : 
ل من نباش که وقتی به خودم یه پل برای بر مشررت بزار هنوز دیر نشررده ططط مث

سال از زندمیم نابود شده بود بابام دیگه نبود وهیچ  یز اونی نبود که  21اومدم 
شتباه زیاد داره  ون اونم مررور  21من  سال میدیدم وباور کرده بودم ططط امین ا

وخود خواهه وتورو فق  وفق  برای خودش می خواد نمی تونه با مرد دیگه ای 
ش شریک ب شی تو رو  شریک ب ه همین طور که تو نمی تونی اونو با یه زن دیگه 

شتر از این نمی تونم کمكت کنم طططط فق  حرفامو  دی بگیر  طططط ببخش که بی
شیمونی ططط  شه از پ من نمی خوام تو هم مثل من تموم لحظه های زندمیت پرب

نم کتا خواستم بلند بشم ملنار دستمو مرفت ومجبورم کرد بار دیگه بهش نگاه 
امه امید برمرده تو می بخشیش ؟؟؟ -بی مقدمه وبا لحن پر از ناامیدی مفت : 

ید برمرده !!!  فت این ططط ام تاد  ی می م کت ایسرر ظه ای از حر قلبم لح
نه -میبخشیدمش ؟؟؟ بایاد ازدواو امید نگاهمو از ملنار مرفتم وسریع مفتم : 

شتا ستمو با  شیدمملنار ,امید ازدواو کرده بچه داره طططود ستش بیرون ک  ب از د
خوب تو هم ازدواو کردی -وبه سررمت در قدم بر داشررتم که ملنار تند مفت : 
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بدون اینكه به امید بگی ططط فرق شررما دوتا اینه که امید بچه داره وتو نداری ططط 
عصرربی به سررمت ملنار برمشررتم ومفتم :من برای با امید بودن خودمو توی این 

برای با من بودن ازدواو کرد وبچه دار شد! دريمن  بازی انداختم طط نگو امیدم
ست که باباش امیده  ست ططط یه ادمه یه بچه ا خودت می می بچه  قندر که نی

شنیدم که با ناله مفت :  سرم  شت  دو وقتی تو امی-صدای مایوس ملنارو از پ
صداش لرزید بیچاره  شنیدن  شه طططط دلم از  شی طط امینم منو نمی بخ نمی بخ

و امینو  خودت-ا لحنی مالیم تر، همین طور که پشتم بهش بود مفتم : ملنار، ب
با منو امید مقایسررره نكن مويرروع ما باهم یه دنیا فرق داره ططط خودتم انقدر 
ناراحت نكن ططط به سرمتش برمشرتم ودر حالی که سرعی می کردم لبخند بزنم 

مه دادم :  که امی-ادا بدی منمئنم  مه  یز رو براش تويرریب  ن می وقتی ه
شتت ططط ملنار ست -بخ نمیذاره براش بگم ططط دلم این ملنار غمگینو نمی خوا

شمام -این بار لبخند واقعی تحویلش دادم ومفتم :   را میذاره ططط ملنار توی  
خیره شررد ودر حالی که به سررختی دماغ عملیش رو با دسررتمال می مرفت با 

د اونم حرفی برای تو  را نذاشررتی امید حرفشررو بزنه ططط شررای-برر مفت : 
سئواچت ملنار در باره ی  شی ؟؟؟ از  شق شت طط مگه تو نمی مفتی عا مفتن دا

رق برای بار هزارم امید باتو ف-امید بد ور کالفه شدم ططط عصبی وکالفه مفتم : 
داره انقدر خودتو با اون مقایسرره نكن لنفا ططط اره درسررته هم اون ازدواو کرده 

ی بزرگ باهام داریم که خودتم مفتی ططط امید بچه هم من ولی اچن یه فرق خیل
سئوله می فهمی  داره طط یه دخترکو ولو ططط اون اچن یه پدره ودر قبال بچه اش م
طططط من دوسررت ندارم برای کسرری مادر دوم بشررم !!! تو اشررتباه کردی قبول کن 
راهی رو که می تونسررتی خیلی راحت طی کنی به بیراه کشرریدی طططط منمئن 
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امین همین اچن که بگی ببخشررید نمی مه عیب نداره عشررقم مسررئله ای باش 
هی  یزا  ست طط نه خانم باید براش بجنگی ططط ملنار براش بجن  ماهی بع نی
ست  شش رو دارن ططط واز اتاق زدم بیرون میدونم کمی تند رفتم اما د واقعا ارز

دسرررت خودم نبود اسررم امید که میومد همه  یز به هم می ریخت خودم از 
خودم کالفم نمیدونم ازش متنفرم یا دوسررتش دارم، امه متنفرم پس این تهرراد 
سم به راچین  یه ؟؟ بی تو ه  سا ستش دارم پس اح توی و ودم  یه ؟؟ امه دو
شكای  سته وا شك هی  سته بود با بر ش شت در ن به نیكی که هنوز ماتم مرفته پ

شه ای روی شی سمت اتاق هجوم بردم ططط  لوی دیوار  صندلی  وبی  روان به 
یا زل زده بودم همه  یز برام مبهم بود حتی حس  به در تاق نشررسررته بودم و ا
شه می  ساس راچین وامید رو بفهمم بابا همی ستم اح خودم، برای همین نمی تون
مفت زمانی یه ادم می تونه حس نفر مقابل رو متو ه بشه که خودش هم درمیر 

ته شرده باشره ,ماهی اون حس باشره وهمه  یزش حداقل برای خودش شرناخ
همین حس وشررناخت هم باعث توهم میشرره مثال وقتی عاشررقی حتی نگاه 
شت می کنی طططط خنده داره ولی انقدر  شقانه بردا معمولی اون طرف رو هم عا
احساساتم برای خودم من  بود که حتی حس وحال توهم زدن هم نداشتم بین 

م *ت کارم یكیش همسردوتا مرد میر افتاده بودم یكیش عشق قدیم وخ*ی*ا*ن
يش کنم نمی  شه بوده وکمكم می کرده که دلم نمی خوام با هیچی عو که همی
مک این یكی  ی ؟ حس  یل ک یل خ*ی*ا*ن*ت اون  ی بوده ودل دونم دل
وظیفه ؟ دلسوزی ؟ ترحم ؟ یا عشق ططط  یزی که ته دلم می خواست این باشه 

که پشررت به در بودم اروم طط با صرردای در از افكارم بیرون اومدم وهمین طور 
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صدای  شم خورد وبعد هم  شدن در به مو سته  صدای باز وب بفرماییدی مفتم 
قدم های محكم ومردونه ای که صرراحبش کسرری نبود  ز راچین با صرردای بم 
ستای بزرگ ومردونه اش  ستم در حالی که با د ومرفته ای که دلیلش رو نمی دون

شونه ی مثبت شونه های نحیفم رو نوازش می کرد مفت :خوب سرمو به ن ی ؟ 
تكون دادم وبا صرردایی که انگار از ته  اه در میومد مفتم :امین رفت ؟ بعد از 
ست را ع بهش  شمرده مفت :نه ططط انگار نمی خوا سبتا طوچنی اروم و مكث ن
حرف بزنه اما من می خواسررتم اچن وتوی این لحظه ،من مهم نبودم احسرراس 

پشت سرم مهم نبود ، بود اما ططط فعال ملنار مهم منگم مهم نبود راچین مرفته ی 
سی که توی  شی ها  14تر بود ک شت من بود  ه تو خو شه پ سال رفاقت همی

و ه در ناخوشرری ها ومن افتاب مررور انقدر توی چک غرور وخودبینی فرو 
رفته بودم که فق  ازش می خواستم توی خوشی ها باهام سهیم بشه واچن بعد 

مم که اونم بلده مریه کنه می تونه ناراحت باشه توی زندمیش سال می فه 14از 
شه حاچ  ه ملنار  ه نیكی یا حتی غزل وکامی ططط با لحن اروم  شته با صه دا غ
ومنگی پرسیدم :کجاست ؟؟؟ می خواستم بیشتر بدونم راچین فشاری به شونه 

وی تام وارد کرد واز کنارم مذاشت  لوی دیوار شیشه ای در حالی که دوستش 
کمكم می کنی ؟؟ متعجب وپر -توی اتاقش ططط - یب شررلوارش بود مفت : 

شمام زل زد ومن ادامه دادم :  ستایل توی   شت وبا همون ا می -سئوال بر م
خوام کمكشررون کنم ،ملنارهمیشرره وهمه  ا بهم کمک کرده ،بهم روحیه داده 

کنم اما  سررال دوسررتی بی منتش رو  بران14اچن دیگه نوبت منه ططط می خوام 
بلد نیستم طططط به نظرت میتونم خوبیشو  بران کنم؟؟ می تونم من برای اون یه 
دوست بی منت باشم؟ راچین به دیوار شیشه ای پشت سرش تكیه داد وبا لبخند 
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شت مفت :  شانی که به کلی با اون  هره ی قبل فرق دا را  -محو ونگاه در خ
شده ططط هنوز وقت زیاده ططط  که نه ططط افتاب انقدر که خودت فكر می کنی دیر ن

ستایی غنیمتن  ستات رو میدونی  ون واقعا همچین دو شحالم که قدر دو خو
سی که  سودی می کنم ططط از این همه اعتمادبه نف شون بهت ح شتن ومن برای دا
ناراحتی زدم  بهم داده بود واقعا شوق کرده بودم لبخند عمیقی بعد از این همه 

سود،حال-ومفتم :  شید وبلندم اقای ح ستمو ک  کمكم می کنی یا نه ؟؟ راچین د
اره -کرد ودر حالی که منو توی برلش میچلوند با صرردای بم و ذابی مفت : 

ططط هر وقت که بخوای طط هنوز توی برل راچین بودم وداشررتم از این اغوش مرم 
با ترس کنار  باز شرررد منو راچین هر دو  با شررتاب  لذت می بردم که در  وامن 

که نگاهمون به  هره ی متعجب وابروهای باچ پریده ی غزل افتاد کشرریدیم 
شررما زن وشرروهر که انگار عاشررق پریدن -راچین با دیدن غزل خندید و مفت : 

خوب طط خوب -توی حریم خوصرروصرری دیگرانید غزل شرررمزده تند مفت : 
اومدم بگم بیاید ناهار دیگه ططط تا خواسررت سررریع فرار کنه من با لبخند که از 

جان ؟؟ د نارو امین ک مده بود مفتم :مل بامزه ی غزل روی لبم او فه ی  یا یدن ق
غزل با سررری پایین افتاده مفت : ملنار رو به زور بردیم ولی امین رايرری به 
اومدن نیست میگه همین که موندم خیلیه ططط ومنتظر سئوال بعدی نشد و سریع 

سرررمو به سررمت شررونه ام از اتاق فرار کرد نگاه ملتمسررم رو به راچین انداختم و
با دوتا انگشرررت  متمایل کردم ططط راچین از دیدن قیافه ام خنده اش مرفته بود 
شد ططط تو برو  شه موش کو ولو موشام دراز  شار داد ومفت :با بینیمو مرفت و ف
پایین منم اچن با امین میام خنده ی شررینونی کردم وسررریع مونه ی راچین رو 

http://www.roman4u.ir/


 643 من یآفتاب یشب ها

سم سیدم ودر حالی که به  ت در میرفتم بدون نگاه کردن به راچین مفتم : ب*و*
سرعت پایین رفتم وبا قدم هاي بلند خودمو  خیلی ماهی به خدا طططاز پله ها به 
به اشپزخونه رسوندم با دیدن دخترا وکامي که اطراف میز منتظر ما نشسته بودن 

سید :  ستم که کامي پر ش ست ؟ در حالي که -لبخندي زدم ون پس راچین کجا
راچین رفت امینو هر -ماي ملنار غریبه خیره شررده بودم  واب دادم : توي  شرر

 ور شررده رايرري کنه و بیاره ططط ولبخند محوي به  شررماهاي نگران شررده ي 
نه نمیاد ططط کامي هم هر -ملنار زدم که اینبار نیكي با لحن مایوسرري مفت : 

شتر  شد ططط خنده ام مرفته بود امین بی ير به اومدن ن ناز  از ملنارکاري کرد حا
مي کرد یا شایدم هم ناز نبود وحقش بود که نخواد سر یه میز با ملنار بشینه اما 
موندنش یه خ  قرمزي بود روي فكرم، منمئنم که امین به خاطر راچین وکامي 
اینجا واینسررتاده ططط واز طرف دیگه به خاطر ایماني که به راچین داشررتم از همه 

 را میاد ططط من راچینو -تكون دادم ومفتم :   یز منمئن بودم با  دیت سرررمو
میشررناسررم هر  ور که شررده امینو میاره پایین ططط وبعد تهدید مر به ملنار نگاه 

کامي هم -کردم ومفتم :  باش ططط  تارت  قب رف نار مرا حرفامو فراموش نكن مل
همین طور که اخم کرده بود با قیافه ي  دي که کمتر ازش سررراغ داشررتیم رو 

ملنار امین به خاطر منو راچین ریش وسرریبیل دار اینجا -ملنار ومفت : کرد به 
ستت داره که همه  وره  شون میده انقدر دو ست ن نمونده همین که اچن اینجا
شتباه محر بود  شتباه والبته کار توهم ا شكش به تو ا سه ططط میدونم  پات وای

تي راچین هر سررره ودر نظر منه مرد یه گ*ن*ا*ه بزرمه ططط ملنار من، امین یا ح
غیرت داریم ولي شرررای  هر سرره ي ما فرق داره منمئن باش امه روزي بفهمم 
غزل با یه مردي ططط )بعد از مكث کوتاهي در حالي که معلوم بود از حرفي که 
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مي خواد بزنه ز ر مي کشرره ادامه داد : ( حتي امه اون ارتباط در حد یه اس ام 
دمیمه نابودش میكنم ططط حتي براي اس هم باشررره به  ون خودش که تموم زن

صوري  صوري  ه غیر  سخته که بدوني زنت حاچ  ه  شرای   راچین هم این 
همیشرره شهنش مشرررول یكي دیگه اسررت ططط تازه در نظر من شرررای  اون بدتر 
 ون با یه تعهد وقول احمقانه نمي تونه زني که اچن اسمش توي شناسنامه اشه 

ز مادرش ، به سمت خودش بكشونه وشهنشو از واز هر نظر بهش نزدیكه حتي ا
شه اما انقدر  شه پاچ کنه ططط البته  را مي تونه به زور متوسل ب هر  ي غیر خود
سر وکله ي راچین  شده بود که  ست که اینكار نكنه ططط هنوز حرفش تموم ن مرد ه
وامین پیدا شد امین با صورتي خشن وعصبي راچین هم با اخم هاي نامحسوس 

شو ست روي پی ش صندلي از ملنار کنار نیكي وکامي ن ني امین روي دور ترین 
وراچین هم کنار من نشررسررت نیكي وغزل بلند شرردن تا غذا رو بكشررن وشهن 
مشرول من مشرول تر از هر زمان دیگه اي دور محور حرفاي کامي مي مشت 
 ططط راچین ططط غیرت ططط سختي ططط امید ططط زنش ططط بچه اش ططط برر کرده بودم
همه  یز اینجا اشررتباه بود هیچ  یز درسررت نبود منو امید توي این داسررتان 
خیانت کار محسرروب مي شرردیم ططط امیدي که هنوز حلقه ي من توي دسررتش 
بود وزنش رو در اغوش کشیده بود ومني که با خودم در میر بودم حسم به امید 

ست یك نف شد کوراچین  یه واینا همه مجهول بود و این مره فق  به د ه ر باز می
اون یك نفرهم معلوم نبود اچن کجاي دنیا ودر  ه حالیه ططط وکي میاد وامه بیاد 
هایي که درش  شه !!!! هیچي از نهار وف سرنوشت هر کدوم از ما  ي می اینده و
شنوه ططط ولي کاش  ساس مي کردم کامي به در مفته که دیوار ب بودم نفهمیدم اح
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ین  را ها توي شهنمه نمي تونم هیچ کدوم میشررد بهش مفت که تا زماني که ا
تا اخر  عذاب  مه این  یا  ایگزین کنم طط حتي ا حذف  ماي شهنمو  از این اد
عمرام هم ادامه پیدا کنه ططط با صررداي تشرركر خشررك امین از فكر در اومدم 
شپزخونه خارو  شد واز ا سرد از  اش بلند شك و وبهش زل زدم که خیلي خ

سر صداي داد شد ملنار هم با نگاه غزل  شد ودنبال امین راه افتاد ططط  یع بلند 
تا  باچ میومد اما هیچ کدوم کاري از دسررتمون بر نمیومد  وفریاد از طبقه ي 
صمیم مرفتم همه ي  شه ططط بعد از ناهار ت ست نمی شون نخوان هیچي در خود
مويوع ملنار رو براي راچین تعریف کنم تا اون با امین صحبت کنه باچخره اونا 

تا كه من توي این  دو با این حال همو بیشررتر درچ مي کردن  مرد بودن وحس و
ساس هم دردي مي کردم تا ملنار ولي دوتا همجنس  شتر با امین اح ياع بی او
نار از  گه اي براي مل مك دی زبون هم رو بهتر مي فهمن ومن غیر از این راه، ک

 اوتدستم بر نمیومد من خودمو هم حس امین ودوست ملنار میدونستم وقه
وداوري بین اون ها براي من سررخت بود، خیلي سررخت پس تنها کاري که از 
دسررتم بر میومد رو انجام دادم  ه درسررت  ه غل !!! راچین در خواسررتمو قبول 
کرد وهمه  یزي رو که براش تعریف کرده بودم رو توي سرركوت ومننقي براي 

به همین راحت که  حت بود  نارا قدر  ها نمي امین تعریف کرد ولي امین ان ي 
تونسررت ملنار رو ببخشرره ولي باز یه امیدي داشررتیم که امین اروم تر شررده 
ومنمئنان دیر یا زود همه  یز حل میشرره ططط  و به و ود اومده براي ادامه ي 
صبب زود رو به  شت مرفتیم وفردا  صمیم به بر م سب نبود وما ت سافرت منا م

تا بلكه ادامه ي تعنیالت رو تو ي خونه خسررتگیمون رو در تهران راه افتادیم 
سافرت ما به  شش ماه از اون م سم ططط ******* شرکت بر کنیم ومن هم به کار 
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شمال مي مذشت رابنه ي امین وملنار توس  مشاور نسبتا خوب شده بود ولي 
شتن خواهر کو ولوي من هم باچخره غول  شون رو دا هنوز در میري هاي خود

شده شت و یك هفته ن سر مذا شت  ممد دکتر دوام نیورد و خاله رو  کنكور رو پ
شحال بود  شناخت مامان هم خو سر از پا نمی ستاد مهتاب که  براي امرخیر فر
خوب کي بهتر از محمد که پزشرركي مي خوند پسررر خوب وسررالم وصرردالبته 
پسررر خواهرش بود !!! مامان هم با مشررورت از منو راچین قبول کرد اما شرررط 

سال بابا شت که همه  یز بعد از  شه واینكه مهتاب براي رفتن به  مذا سمي ب ر
خونه ي خودش هنوز خیلي بچه است وباید دانشگاه رو تموم کنه وبعد بره سر 
خونه وزندمیش وامه اچن اون خاستگار محترم محمد ، پسر خواهرش نبود واز 
عالقه ي مهتاب به محمد خبر نداشررت عمرا امه به این ازدواو ريررایت میداد 

با برادر یكي از هم کالسي هاي دانشگاه مشرول شده بود  ططط نیكي هم  دیدا
واما منو راچین ططط توي این شررش ماه تمام سررعیمو کردم که بتونم از پس کاراي 
شرکت بر بیام وراچین هم خیلي کمكم کرد اما نشد ،  ند باري نزدیك بود بزنم 

اوردم شرکت رو ورشكست کنم واز طرف دیگه من واقعا از این کار سر در نمي 
هم اینكه مشرله هاي فكریم زیاد شده بود با اینكه راچین هفته اي یك بار کسي 
رو براي تمیزي خونه میاورد ولي باز هم کلي کار داشررتم که بكنم قبال مامان 
توي خونه ي ما بود ومن غم کار خونه رو نداشررتم اما اچن ططط از طرف دیگه 

ل دختر عموي راچین و کاراي محمد دانشگاه و درمیري براي مراسم ازدواو فریا
و مهتاب توان رو ازم مرفته بود واین صرررداي مرد مهربون منو در اورد و اول با 
خواهش خواسررت دیگه ادامه ندم اما وقتي سررر سررختي منو دید  دي  لوم 
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سرپیچي ازش غیر ممكن بود فق  مفت نه  ستاد وبا لحن قاطع ونگاه ي که  ای
بودم که قبول کنم وراچین مدیر عامل شرکت خودش طط والبته خودم انقدر خسته 

رو با ريایت مامان ومهتاب فرستاد شرکت بابا تا کار هاي شرکت بابا زیر نظر 
اون انجام بشرره وراچین واقاي علیزاده ماه ي یك بار براي سرررکشرري به اون  ا 
میرفتن و من توي اولین تصمیمم شكست خوردم ! البته به قول مهتاب شكست 

ندانه اي بود مي تونسررتم خودمو پشررت ناريررایتي راچین پنهان کنم واین ابرو م
شت منو با اقتدار بار بیارکه اینكار واقعا  سعي دا شون میداد وراچین  يعف منو ن

شهریور تولد راچین بود به خاطر بابا نمي خواستم  26غیر ممكن بود طططط امروز 
صلي بگیرم و فق  خانواده ي خودم وراچین ودو شن مف شام   ستامون رو براي 

دعوت کردم و سه نوع غذاي مورد عالقه ي راچین رو به همراه دسر درست کردم 
واز معروفترین شیریني فروشي سفارش کیك دادم وازشون خاستم سر ساعت 
شدم یه لباس  شش بود که دوش مرفتم واماده  ساعت نزدیكاي  برامون بیارن ، 

سرمه اي  شی -کوتاه  ستش پو شاي  شت کرده شیري با کف دم وموهامو فر در
ودورم ریختم وارایش مالیمي کردم ومنتظر ورود مهمون ها شرردم ططط همه قبل 
شم  س    سته بودن واین و ش شت توي خونه ي ما ومنتظر راچین ن ساعت ه از 
وابرو هایي که کامي میومد خنده دار بود ولبخند هاي مرموزش وزمزمه هاي 

ه اطرافش نشررسررته بودن غش غش زیر لبیش که باعث میشررد نیكي وامین ک
با حرص بهشررون زل زده بودم راس  گاه کنن ومنم  ندن وزیر زیرکي منو ن بخ
سرراعت هشررت بود که راچین به خونه اومد بدون خاموش کردن  راغي همه 
شدن راچین درو به ارومي باز کرد واز دیدن خونه که دور تا دور  شه اي پنهان  مو

ز تازه با صرررداي متعجبي من رو که توي پر بود از میوه وشرریریني ومل هاي ر
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صدا کرد ومفت :  شتم  صورتش رو زیر نظر دا شده بودم و شپزخونه پنهان  -ا
افتاب ؟ کوشرري ؟؟؟ مهمون داشررتي ؟؟ افتاب ططط نفس عمیقي کشرریدم وبا 
لبخند  لو رفتم وبي تو ه به صورت متعجب راچین که روي لباس کوتاهم مي 

ومدي ؟؟ اره دوسررتام اومده بودن ططط یه تاي ا سررالم ططط کي ا- رخید مفتم : 
باچ انداخت ومرموزمفت :  واقعا ؟؟ دوسررتاتون اومده بودن ؟؟ -ابروش رو 

حاچ کجا تشریف دارن ؟؟ لبخند پت وپهني زدم وپشتمو بهش کردم و مفتم : 
 خوب خونشون دیگه !!-
 

 صداي پكر راچین بلند شد ومفت :واقعا ؟؟
 
 بد  نسي ونگاه ریز بیني بهش خیره شدم ومفتم : با
 
واقعا !! مگه مي خواستي کجا باشن ؟؟؟ )بعد هم با بیخیالي ايافه کردم : ( -

 برو لباستو عوض کن بیا میوه بخورططط
 

سمتش بر  شد با لبخند خبیثي به  صدام کرد ته دلم یه  وري  راچین با ناراحتي 
لم براش يعف رفت منمئنم امه اچن مشتم سرشو مثل بچه مظلوما ک  کرد د

به اون  یه ماچ تپل ازش مي کردم ،اما خودمو زدم  زیر نظر نبودیم مي پریدم و
 راه ومفتم :
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 بله ؟؟  یه ؟؟  را اینجوري نگاه مي کني ططط-
 

مظلوم سرررشررو پایین انداخت وهمین طور که به سررمت اتاق میرفت زیر لب 
ند مهربون خت لبخ فت هیچي دلم براش سررو با م ي زدم وصرررداش کردم 

ناراحتیبرمشررت و بهم خیره شررد لبخندم عمیق ترشررد وبا صررداي نرم وارومي 
 مفتم :

 
 تولدت مبارچ طططط-
 

شماي  شد   شیون بلند  سوت و صداي  با این حرف من همه ریختن بیرون و
شعر تولد مي خوندن با مهربوني  راچین برق میزد وبي تو ه به دیگران که براش 

 ره شده بود زمزمه کردم : باید  بران مي کردم کارتو طططبه  شماي من خی
 

  شمكي بهم زد واونم با لب زدن مفت : خیلي با حالي ططط
 

ابرویي با شیننت باچ انداختم که با يربه اي که به سرم خورد فاز ونولو قاطي 
 کردم محمد با اخم تصنعي مفت :

 
 هي آفتابه، کم با  ناق عزیز منو اشیت کن ططط-
 
 اچین  لو اومد ویه پس مردني به محمد زد ومفت :ر
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 به تو  ه بچه پرو زنمه ططط هر کاري خواست میتونه بكنه ططط-
 

 کامي بلند خندید ومفت :
 
از قدیم میگن با  ناق فامیل نمیشرره ها ططط خدارو شرركر زنم یكي یه دونه و -

 خله، دیونه است ومرنه با ناقو کجاي دلم  ا میدادم ؟؟
 

 با حرص ارنجشو توي شكم کامي فرو کرد وبا لحن خنده داري مفت : غزل
 
يمن خودت - شون میدم کجاي دلت  ا بدي ططط در شب میریم خونه بهت ن

 خلي !
 

همه از حرف غزل خندشررون مرفت ططط مامان در حالي که مي خندید همه رو 
 دعوت به نشستن کرد راچین هم دستشو دور مردنم انداخت وب*و*سه ي اروم

 ویواشكي به مونه ام زد ومفت :
 
 شینونك خانم حاچ منو اشیت مي کني ؟؟!!-
 

 لبخند دندون نمایي براش زدم وبا تخسي مفتم : بله البته ططط
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 دماغمو بین دوانگشتش پیچید وبا لحن  دي وشینوني مفت :

 
 واقعا که پررویي طط-
 

مي مالوندمش دماغمو به زور از چي انگشررتاش بیرون کشرریدم ودر حالي که 
 مفتم :

 
 دماغم بزرگ بشه تقصیر توست ططط-
 

  شمكي زد ومفت :
 
 اخه چ مذهب با دماغ بزرمم خاستني هستي ططط-
 

 با دهن باز ومتعجب نگاهش مي کردم که خنده ي بلندي کرد ومفت :
 
 دهنتو ببند اچن مگس میره توش ططط-
 
سعي مي کرد  لوي خنده  با ستم راچین در حالي که  سریع دهنمو ب این حرف 

 ي صدادارشو بگیره مفت :
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برو پیش مهمونا منم لباسمو عوض میكنم میام ططط دريمن خانم بعدا در باره -
 ي این لباس کوتاه شما صحبت مي کنیم ما

 
شد غی سمت اتاق رفت لبخند روي لبم عمیق تر  شینوني به  تي روبا خنده ي 

من ططط منمئن بودم که راچین انتظار شررن تولدش رو داشررت  ون خوب مي 
 دونست من همه  یز رو  ه خوب  ه بد تالفي مي کنم !!!

 
با لبخند پیش مهمونا بر مشررتم وشررروع به پذیرایي کردم همه از کاراي باربد 

 تپسر رعنا مرده بودن از خنده خیلي تپلي وبا مزه شده بود وبه سختي راه میرف
واز ظرف ا یل بادوم کش میرفت ورعنا هر کاري مي کرد نمي تونست  لوشو 

 بگیره توي دهنش پر از بادوم بود اما با لحن با مزه وخوردني مي مفت :
 
ست ندارم - صلنش هم بادم دو اخه مامان من که بادوم نمي خورم که ططط من ا

 ططط
 

رص مي خورد با مهرابم با خنده به شرریننتاي پسرررش نگاه مي کرد ورعنا ح
سرمه اي راچین که یه  ورایي با  شد لباس  صداي  یب وداد بلند  شت راچین  برم
لباس من سرررت شرررده بود بد ور خود نمایي مي کرد راچین کنارم روي مبل 

 دونفره نشست که اخرسر کامي دوام نیاورد ومفت :
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 اخي دوقلو هامون امروز تولدشونو ططط-
 

 با دست به لباس منو راچین اشاره کرد وبا شیننت  شمكي زد ططط وبعد
 

 راچین هم با بد نسي  وابشو داد ومفت :
 
سانه اي دیگه هم داریم مگه نه غزل - ست مي میا مثل اینكه یه دوقولوي اف ا را

 خانم ؟؟
 

غزل که سرخ شده بود خندید کامي تازه متو ه سوتي بزرمش شد همه زدن زیر 
امي وغزل هم با هم سررت بودغزل یه پیراهن طوسرري صررورتي خنده لباس ک

صورتي تنش بود طط کامي در  سي با بلیز  شلوار طو شیده بود کامي هم کت و پو
 حالي که مي خندید مفت :

 
 ا ببخشید مثل اینكه اشتباه شده منو توي بیمارستان عويم کردن ططط-
 

 مهتاب زد پس کله ي کامي ومفت :
 
 وهات دیگه سفید شده ططبزرگ شو بنده ي خدا م-
 

 کامي اخم تصنعي کرد ومفت :
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شیني با این ممد دکیه - ستت بد ور هرز رفته ها ططط فكر کنم اثر همن مهتاب د

 ططط
 

 مهتاب شینون خندید ومفت :
 
 حتما شك نداشته باش ططط-
 

محمد خودشررو به مامانم  سرربوند ودر حالي که اداي برر کردن در میاورد 
 مفت :

 
  یزي بگو اینا منو مظلوم میر اوردن هي بهم  یزي مي من طططخاله یه -
 

 هنوز مامان  یزي نگفته باربد با لحن بچگونه وبا مزه اش مفت :
 
 عمو محمد مریه نكن زشتي ، زشت تر مي شیاااااااااا ططط-
 

همه با این حرف زدن زیر خنده رعنا ومهراب از خجالت سرررخ شرررده بودن 
 ش باچ وپایین میپریدومحمد مثل اسپند روي اتی
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 رعنا با اخم رو کرد به باربد ومفت :
 
که این طوري - با بزرگ تر از خودش  که میزني ططط ادم  بد این حرفا  یه  بار ِا 

 حرف نمي زنه !!!
 

 باربد لب بر ید ومفت :
 
 اخه خودت هي بهم مي مي مریه کني زشت میشي ططط-
 

با محبت دوچ شد وباربد رو توي اغوش کشید ب*و*سه اي محكمي به  راچین
 لپاي خوردني باربد کرد ومفت :

 
 مامانت خودش زشته تو خوشگله دایتي ططط-
 

 محمد اخم کرد ورو به مهتاب مفت :
 
مهتاب ببین از اچن مفته باشم به بچه مون این حرفارو یاد نمي دي ها ططط اون -

 قربون صدقه اش بره طططبدبخت دایي نداره که 
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مهتاب با خنده برو بابایي نثار محمد کرد کامي با تاسررف سررري تكون داد ورو 
 به پدر ون با لحن پدر بزرمانه اي مفت :

 
تورو قران مي بینید اقاي کامروا ططط زمونه ي ما پسررر به غیرتش بر مي خورد -

  لوي  هارتا مرد غریبه حرف ناموسي بزنه اما اچن ططط
 

 نچي کرد واز پاي مهتاب وشكوني مرفت وادامه داد : نچ
 
سم بچه که میومد امه - شدن ا شكل لبو می شد  شوهر می سم  دختراي زمون ما ا

از خجالت اب نمي شرردن حداقل غش مي کردن واچ ططط شرررم وحیا ندارن که 
 ططط
 

که بیچاره از درد  کامي  پاي  ید رو  نه دارش محكم کوب پاشرر با کفش  مهتاب 
 لبو شد وبعد هم با لبخند مكش مرگ مامفت:خودش شكل 

 
 خوردي کامي  ان ؟؟ نوش  انت ططط-
 

تا وقت شررام بچه ها زمان رو با مسررخره بازي مذروندن میز شررام رو با کمك 
ملنار وغزل ورعنا  یدیم راچینم هم ماهي براي رفع کنجكاوي سرکي مي کشید 

داده بودن بعد از خوردن وبا دیدن غذا هاي مورد عالقه اش انگار دنیا رو بهش 
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شررام همه ي ظرف ها رو توي اشررپزخونه تلنبار کردیم وبه ا بار کامي همه از 
اشپزخونه خارو شدیم کامي اهن  مذاشت وبا صداي بلند رو به  مع مفت 

 :من واقعا از همه معذرت مي خوام ولي باید قر توي کمرم رو خالي کنم ططط
 

وقتي لبخند رو روي لبش دیدم لبخند محوي با نگراني به مامان نگاه کردم اما 
زدم مي دونستم مامانم از شادي بچه ها شاد میشه ولي خوب ططط من به احترام 
شونو خالي مي  س  خود ستم وبراي بچه ها که و ش بابا روي یكي از مبل ها ن
به زور برده بودن ومي  کامي وامینو مهراب ، راچین رو  کردن دسرررت میزدم 

اي ر*ق*صرریدن منو در میاورد وهي میرفت توي دل ر*ق*صرروندنش کامي اد
راچین وباعث خنده ي همه شررده بود راچینم که کال پایه ي این دلقك بازي ها پا 
به پاي اون سرره تا  لو میرفت ومسررخره بازي در میاورد وماهي در موش کامي 
 یزي مي مفت که کامي با مسررخره بازي عشرروه میومد ولبشررو بامزه ماز مي 

 لنار که کنار من نشسته بود وبه اونا مي خندید رو به من مفت :مرفت ططط م
 
بیچاره راچین واقعا توهم زده که کامي تویي ططط داره خودشررو خالي مي کنه -

 وحرفاي ناموسي میزنه ططط
 

 با خنده مشتي به بازوي ملنار زدم ومفتم :
 
یاوردم خودمو سررر- کامي رو در م هاي  مه من این ادا به  کم  رت بگو ططط ا

 نیست مي کردم ططط
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 ملنار خندید ومفت :

 
 کامي فق  یه شره پیاز داغشو زیاد کرده ولیططططط-
 

  شمامو مرد کردم وبا خنده مفتم : ملنار ادامه بدي مي کشمت به خدا ططط
 

 ملنار با خنده سریع از  ا بلند شد ودر حالي که خودشو تكون میداد مفت :
 
 حرف حق تلخه نه ؟؟-
 

صورت  ندش  مع کردم ونگاهمو از ملنار مرفتم وبه اون دیوانه  صورتمو به
ها نگاه کردم که واقعا کم از زن وشرروهرا نداشررتن حاچ هم پدر  ون رو اورده 

 بودن وس  وکامي براي باباي راچین میر*ق*صید وهي مي مفت :
 
 پدر  ون من عروس خوبیم مگه نه ؟؟-
 

ب فت راچینم دم  ندي مي م به من ایش بل بازي ورو  با ادا ومسررخره  قه  ه دقی
ب*و*سش مي کرد مامان و مادر  ون از خنده قرمز شده بودن ططط کمي به این 

 حال مذشت که امین اهن  رو استوپ کرد ومفت :
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ست - شه نوبت ر*ق*ص دونفره ا سته ططط حاچ هر ي با بچه ها خنك بازي ب

 ططط
 

تاب از زیر این یكي  مه داد : اف به من کرد وادا عد رو نمي توني فرار کني ططط ب
 مهتاب با تو هم هستمااا ططط مثال تازه عروسي

 
 محمد پرید ومونه ي امینو ب*و*سید ومفت :

 
 اخ داداش حرف دل منو زدي ططط-
 

منو مهتاب هر دو به مامان نگاه کردیم و وقتي لبخند مامان رو دیدیم با اکراه 
شدم کامي رو شدیم طط راچین وقتي که دید بلند   که توي برلش بود هل داد بلند 

 کنار وبا خنده مفت :
 
 برو کنار که اصلش اومد ططط-
 

کامي ایش بامزه اي کرد ورفت سراغ غزل ،راچین  لوم ایستاد وبا لبخند عمیقي 
صورتم واروم زمزمه کرد :بانوي من  صورتش رو اورد  لوي  که روي لبش بود 

 افتخار مي دید ؟؟
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 لو اورد با لبخند به دستاي مردونه وبزرگ دراز شده سمتم نگاه کردم  ودستشو
دلم براي مرفتنشررون قیلي ویلي رفت طط با لبخند به  شررماي راچین که حاچ 
 دي شده بود ودقیق شده بود توي صورتم نگاه کردم وخیلي اروم به نشونه ي 

ف یا با همون ق ندم عمیق ترشرررد ططط راچین هم  لك زدم ولبخ بت پ ه ي  دي مث
ستمو مرفت  شونیم زد ود سه ي کوتاهي روي پی شد وب*و* لبخندي زد ودوچ 
وبه وس  سالن برد ططط وس  سالن رفتن ما همانا وبلند شدن صداي دست هم 
تازه متو ه شررردیم که کجا وتوي  ه موقعیتي بودیم اما امین ا ازه ي  نا  هما

رو پلي کرد ططط  خجالت کشرریدن به ما نداد و راغ هارو خواموش کرد و اهن 
راچین دسررتاشررو دور کمرم حلقه کرد منم از خدا خاسررته دسررتامو دور مردنش 
حلقه کردم وسرمو به سینه ي پهنش تكیه دادم وشروع کردیم به تكون خوردن و 

 صداي مرم حمید عسگري بلند شد :
 

 یه روز تو زندمیم بودی
 

 همین  ا روبروم بودی
 

 اما آرزوم نبودی
 

تیكه از اهن  تنم لرزید خودمو بیشررتر توي اغوش مرم راچین با خوندن همین 
 پنهان کردم طططط
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 فک میكردم از آسمون

 
 باید بیاد یه روزی اون

 
 تا آرزوم بشه تموم

 
بدنم شررده بود مثل پوسررت مرغ دون دون ططط قلبم به شرردت میزد اما راچین با 

شتم ططط من از این اهن  م سترس دا صیدط ا سیدم ارامش تمام مي ر*ق* ي تر
 طططط

 
 یه اشتباهی کردم و

 
 دل تو رو شكستم و

 
 نمی بخشم خودم و

 
 
 

 حاچ پشیمون شدم و
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 میخوام تو باشی پیشم و
 

 حق داری که نبخشی
 
 
 

 شرمندتم
 

 که ستاره داشتم و
 

 دنبال اون می مشتم و
 
 
 

 شاکی از این بودم
 

 که من ستاره ای ندارم
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 ستاره بود تو مشتم و
 

 داد به پشتم و تكیه می
 

 احساسشو میكشتم و
 
 
 

 احساستو میكشتم
 

شمام داغ، داغ بود ططط این مرد کي بود ؟؟؟ من کي بودم  بدنم یخ زده بود اما  
؟؟ امید کجاست ططط نیست ططط اما راچین، اون هست ططط پس  را شهن من ،من 
سر  هم  نامرد درمیر کس دیگه اي بود ؟؟ اچن ابنجا، این راچینه که باهامه طط بر

م درد من بود ایسررتاد وبا نگاه باز کرد بي اختیار ایسررتادم راچین هم که انگار ه
براقي به  شررمام زل زد قنره اشرركي از  شررمام پایین افتاد دسررتاي سررردمو از 
صورتش رو نوازش کردم  صورتش قاب مرفتم و مردن راچین باز کردم ودوطرف 

 ططط
 

 شرمندتمزمزمه کردم : شرمندتم ططط
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 که ستاره داشتم و

 
 دنبال اون می مشتم و

 
 
 

 مشاکی از این بود
 

 که من ستاره ای ندارم
 

راچین لبخند عمیق ومهربوني زد ودستشو باچ اورد واشك توي صورتم پاچ کرد 
 وبعد هم محكم در اغوشم کشید ططط

 
 ستاره بود تو مشتم و

 
 تكیه می داد به پشتم و

 
 احساسشو میكشتم و احساستو میكشتم
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تموم شدن اهن  سریع قنره هاي اشك رو پاچ کردم وب*و*سه ي سریعي  با
به ملوي راچین زدم وقبل از روشن شدن  راغ ها ازش  دا شدم با روشن شدن 
 راغ ها دنبال راه فراري مي مشررتم که خدا  لوي راهم قرار داد وزن  در به 

شي بود کیك اورده شیریني فرو سمت ایفون رفتم از  در  بودن صدا در اومد به 
صورتم  شون خواهش کردم برام بیارن باچ، نگاه کنجكاو راچین روي  رو زدم واز
شد ازش فرار کنم ططط  سنگیني مي کرد اما نمي دونم  ي توي و ودم باعث می
خجالت طط ترس طط ناراحتي و یا ططط با خوردن زن  در سررالن شررنلم رو روي 

رو باز کنم اما راچین با اخم دوشررم انداختم وکیف پولم رو برداشررتم تا برم در 
با  گاه مي کرد  پاهاي ل*خ*ت وخوش تراشررم ن به  که  حالي  مد ودر   لو او

 صداي  ذابش مفت :کجا خانم این همه خوشتیپ ؟؟
 

وبا اخم اشرراره اي به پاهاي ل*خ*تم کرد وتا خواسررت بره سررمت در ملتمس 
 مفتم :

 
 باشه ؟ باشه خودم نمي رم ، تو هم نرو اچن مي مم محمد بیاد-
 

شنیدن این حرفم لبخند  شن راچین با  ستم همه ي بر نامه هام خراب ب نمي خوا
یه تاي ابروشررو باچ انداخت ملتمس سرررموک  کردم وبهش خیره  کجي زد و
شونه ي  شو به ن ستا شدم در حالي که به زور  لوي خنده اش رو مرفته بود د

 تسلیم باچ برد ودر حالي
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و صرردا کرد و در لحظه ي اخر برمشررت سررمم که از کنارم رد میشررد محمد ر
 ومفت :دیگه اینجوري به کسي نگاه نكن دختر خانم ط

 
ستم  شینوني زد با اومدن محمد کیف پولمو بهش دادم وازش خوا شمك  و 
یدیم  نار میز   هارو ک کادو  مه ي  یك ه با اوردن ک یل بگیره ططط  یك رو تحو ک

كي که عكس دو سرررالگیش ودور راچین  مع شررردیم ططط راچین با لبخند به کی
روش بود و پایینش نوشررته شررد بود راچین عزیزم تولدت مبارچ خیره شررده بود 
سریع نگاهم رو  شد ومن هم  سي بهم خیره  شنا وبعد از  ند ثانیه با نگاه قدر 
ازش دزدیدم فكرم هنوز مشرول اهن  بود نمي دونم این اهن  تصادفي بود یا 

ه بود بد ور شهن منو مشرول کرده بود از قصد انتخاب شده بود ولي هر ي ک
بت به کادو ها شررد کادوي همه  راچین کیك رو با اهن  تولد برید وبعد هم نو
یك به یك باز میشد تا رسید به کادوي من ، اخرین کادو ططط بایاد محتواي توي 
کادو عرق سرد روي کمرم نشست  را امشب ، را این اهن  طط  را این کادو 

مي کردم کادوي من باز نشرره اما انگار خدا صرردامو نشررنید  ططط فق  خدا خدا
راچین با شوق کادو رو باز کرد وبعد از  ند ثانیه که خیر به کادو بود با تعجب 
شرمنده پایین انداختم  سرمو  شد با دیدن نگاهش  ولبخند مهربوني بهم خیره 
ساس ستم من مثل اون اح  وبه خودمو هفت  دو ابادم فحش دادم که  را خوا
مالكیتم رو نشون بدم ططط با شنیدن صداي دست وسوت سرمو بلند کردم راچین 

ند پهن ومرموزي پالچ  با  Aبا لبخ کادو بیرون اورده بود،  به ي  رو از توي  ع
فشار دست مامان به کمرم مجبور شدم که به سمتش قدم بردارم با  شمایي که 
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برم  لو  ند قدم  لو برق میزد ولبخند دندون نمایي منتظر ایسررتاده بود که 
رفتم ودستمو براي دست دادن  لو بردم راچین دستمو محكم مرفت وفشار داد 
ودر یك حرکت منو به سمت خودش کشید وبرلم کرد این دوستاي بي  نبه ي 
به  یب ودادو دسرررت زدن راچین اروم وطوچني مردنمو  منم شررروع کردن 

 ن توي بدنم متوقف بشهب*و*سید که باعث شد براي  ند ثانیه اي مردش خو
وامه توي اغوشررش نبودم منمئنن مثل این دختراي بي  نبه پس مي افتادم ) 
البته دسرررت کمي از اونها هم ندارم ( با خجالت ازش  دا شررردم اما راچین 
شو دور کمرم حلقه کرد ومنو کنار خودش  ست سمت دیگه اي د شت باز برم  نذا

ست پالکرو براش ببندم اروم شوند وازم خوا ستم که باز راچین ن  پالچ رو براش ب
 مونه ام رو ب*و*سید و با صداي بمي مفت :ممنونم خانمم ططط

 
به خونه هاشررون بر  بعد از خوردن کیك مهمونا کم کم رفع زحمت کردن !!! و
مشررتن با رفتن اخرین مهمون تا خواسررتم از  لوي  شررماي راچین فرار کنم 

  نسي مفت :نذاشت وسریع راهمو سد کرد و با لبخند بد
 
اخي عزیزم فرار مي کني ؟؟؟ خیر از این خبرا نیست بنده حسابي با شما کار -

 دارم
 

وبعد منو کشید توي برلش پیشونیش رو به پیشونیم تكیه داد وبا لحن بامزه اي 
مفت :اول از همه لباسرتون ططط خانم خانمها بنده سریب زمیني بي رگ نیسرتما 



  668 

 

ي خوام خانمم فق  وفق  براي خودم باشه ططط درست همشون اشنان ولي من م
 راحت لباس بپوش ولي  ون راچین بیكیني نپوش ططط

 
از تشرربیه لباس کوتاهم به بیكیني خنده ام مرفت ودر حالي که مي خندیدم 
سعي مي کردم راچین رو از خودم  دا کنم اما اون با خنده نچ نچي کرد ومفت 

فعال همین  ا خوبه طط در يمن از :اهي اهي طط خانم کجا ،کجا ططط  اي شما 
 کادوتون بي نهایت ممنونم قول میدم منم هیچ وقت از مردنم بازش نكنم ططط

 
با شنیدن این حرفش خوشي عجیبي زیر پوستم  هید وبه  شماش خیره شدم 
صورتم  شدم همه ي  شتم داغ می صورتم نمي دنم  را انقدر دا اونم زل زد توي 

شدت مي ل شت لبهام به  شش بود عنش دا رزید وفق  وفق  خواهان رفع عن
راچین هم انگار حال بهتري از من نداشررت حاچ بیني هامون با هم مماس بود 
راچین به سررختي اب دهنشررو قورت داد وبا صررداي بم ومرفته اي در حالي که 

 خیره به لبهام بود مفت : اما من این هدیه رو بیشتر دوست دارم ططط
 

لبهایي که در عنش بود وهم دیگرو به شرردت وفاصررله ي لبهامون صررفر شررد 
 ذب مي کردن وحاير به  دایي نبودن انگار مي خواستیم از طریق لبهامون 
یكي بشرریم هر دومون از خود بي خود شررده بودیم وبا ولع لبهاي هم دیگه رو 
مي بلعیدیم دسررتهاي راچین کمرمو محكم در بر مرفت ومنو به دیوار کوبید واز 

به من فشررار میداد کمرم از این فشررار درد اومده بود ولي طرف دیگه خودشررو 
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ستمو توي موهاش  انقدر از خود بي خود بودم که ازش با بي تو ه ي بگذرم! د
بردم وموهاشررو  ن  زدم دسررت راسررت راچین روي بدنم حرکت میرد وتمام 
قوص هاي بدنمو لمس مي کرد انگار مي خواست از واقعي بودنم منمئن بشه 

ه همدیگه رو مي ب*و*سرریدیم دسررت راچین اروم روي رون هام همین طور ک
حرکت مي کرد مر مرفتم پاهامو دورش حلقه کردم وخودمو بیشتر بهش فشردم 
انگار مي ترسرریدم کسرري مارو از هم  دا کنه دسررت راچین روي زیپ لباسررم 
حرکت کرد واروم زیپو پایین کشررید ودسررتاي مرمش بدن سرررد اما مر مرفته ي 

مرفت وپوسررت دسررتش بدن عریونم رو لمس مي کرد طط حاچ با نیم  منو در بر
حال  پذیرایي در  نه ي ل*خ*ت توي اغوش محرم ترین محرمم روي زمین  ت
عشررق بازي بودم لب هاي مرم راچین پوسررت بدنم رو نوازش مي کرد ومنو به 

 قاوو نیاز مي برد اما بایاد اتفاقات این  ند وقت ططط اچن هنوز براي این اتفا
یدم راچین  شررماي  با  شررماي خمار خودمو کنار کشرر خیلي زود بود ططط 
صدایي که انگار از ته  اه  شونیمه باز کرد ومتعجب بهم نگاه مي کرد با  خمار
در میومد وبا قنره اشرركي که توي رقابت از بقیه ي دوسررتاش پیروز شررد و از 

  شمم  كید اروم مفتم : ببخش ططط اچن نمي تونم ادامه بدم طط
 

وبه سررختي خودمو از اغوش راچین بهت زده بیرون کشرریدم لباسررمو دور خودم 
 پیچیدم وبا مریه به اتاقم پناه بردم
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شه  خودمو ستم حق روي تخت انداختم وزار زدم براي دل خودم وراچین مي دون
که بعد از این همه مدت نزدیكي، ازم بخواد واقعا زنش باشررم مي دونسررتم تا 
اچن هم با و ود قول قبل از ازدوا مون خیلي مردي کرده، به هر حال اون یه 

د  ي کار مرده  وب کبریت که نیست ! هیچ احساسمو درچ نمي کردم ططط امی
کردي با من ؟؟  ي کار کردي که دیگه به خودم واحسرراسررم شررك دارم ؟؟؟ 
 یكار کردي که حتي دیگه دوسررت داشررتن روباور ندارم ؟؟ مریه ام شرردت 
شدم میزدم ومیخوندم اچن دیگه  مرفت یادش بخیر قبال هر موقع ایننوري مي 

همه رو خودم  اوناروهم فراموش کردم یعني دیگه سررازي براي زدن نمونده بود
شد یه زماني راچین قول داد بهم  نابود کردم میون مریه پوزخندي روي لبم ظاهر
پیانو یاد بده !!! اما نداد انگار از همون موقع به کودن بودن شررامردش اطمینان 

 داشت ططط
 

***** 
 

روز از تولد کذایي راچین مي مذره وامروز سررال باباس ،پدري که به  46حدودا 
! ومن ططط مهتاب دانشگاه قبول شد مهندسي برق دانشگاه تهران  خاطر من رفت

ططط همه تعجب کرده بودیم توي اون اويررراعي که این براي کنكور مي خوند 
خدایي بود که همچین رشته اي رو قبول شده بود طططط توي این مدت رواب  من 

و وراچین واقعا عوض شرررده نمي دونم این فق  خاص منه یا راچین هم همین ر
یل خودم براي فرار  یه  ورایي از هم فرار مي کنیم ازدل میخواد !!! هردومون 
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منمئن نیستم ولي میدونم که نزدیك نشدن هاي راچین به خاطر امید هست ططط 
ست اچ راچین ! توي این  ند وقت خونه  هه همه میدونن دیگه امیدي در کار نی

گه میدوم اون سرریگاري روي دوده وراچین هردم سرریگاري اتیش میزنه اچن دی
سیگاره با اینكه  شو دوا میكنه  شه تنها  یزي که درد صبي ب ست! ولي وقتي ع نی
مي دونسررتم براي سررالمتیش خوب نیسررت اما هرکاري مي کردم این توان رو 
توي خودم نمیدیدم که بهش بگم تمومش کنه ططط منو راچین هر دومون داشررتیم 

یه  یه درد ططط  خاطر  به  یدیم  حاچ عذاب میكشرر ید ططط  درد مشررترچ ططط ام
هرکدوممون به یه نحوي ،درسررته دقیق احسرراس راچین رو نمیدونم ولي انقدر 
خر نیسررتم که نفهمم راچین از من بدش نمیاد وحداقل منو به  شررم زنش نگاه 
ید بیزار بود  باشررره ططط راچین از و ود ام قه اي در میون ن مه عال نه حتي ا میك

قت نمي خواسرررت ید، همش  ومنمئنم هیچ و ید برمرده ومن از نبود ام ام
شه  شم  ون حتي امه عالقه اي هم با شه نه براي اینكه برمرده پی ستم با میخوا
شه، نه به خاطر راچین وزن امید فق  وفق  به خاطر اون دختر کو ولوي بي  نمی
گ*ن*ا*هي که امید باباش بود ومنمئنان من نمي خواسررتم  اي مادریشررو 

که نصفي از و ودشه  دا کنم ونمي خواستم اه یه مادر  بگیرم واونو از مادرش
ستم امید  ست !!! من فق  مي خوا ستم ه شه هر ند که میدون شتم با ویه زن پ
گه  گه  را دی بده وبهم ب نه رو  که توي شهن م هایي  فق  برمرده و واب  را 
افتاب تنها زن زندمیش نیسررت ؟؟  را دوتا دوتا ؟؟ مگه من  ي کم مذاشررتم 

قدر خربودم که امه یه زماني مي مفت مي خوام ،نیاز دارم خودمو ؟؟ حتي ان
 تمام وکمال دراختیارش مي شاشتم اوني که نمي خواست خود امید بود !
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با يربه اي که به در خورد از  ا پریدم ونگاه متعجب وترسیده ام رو به در اتاق 
فتم یید مدوختم کسرري که  ز منو راچین توي خونه نبود با صررداي ارومي بفرما

اما کسرري وارد نشررد فق  بعد از مكث نسرربتا کوتاهي صررداي مرفته ودورمه ي 
 راچین که منمئن بودم به خاطر سیگاریه که کشیده بلند شد :

 
محمد زن  زد ططط مفت راه افتادن ططط خواستم ططط خواستم بگم ططط با هم بریم -

 بهتره ایننوري کسي شك نمي کنه ططط
 

 تفا کردم که باز صداش بلند شد :به باشه ي کوتاهي اک
 
 توي ماشین منتظرم بیا ط-
 

برر کردم ططط دلم تن  شرررده بود براي این صررردا ططط براي صررردایي که منو 
مخاطب قرار بده نه کس دیگه اي رو ططط باصررداي در از فكر در اومدم وسررریع 

شك شال م شمام افتاده بود رو پاچ کردم مانتوي پاییزه و شكي که از   مو یقنره ا
هاي  تاق بیرون زدم سررریع کفش  نداختم کیفمو برداشررتم واز ا روي سرررم ا
شدم  سور  سان سوار ا شكیمو پوشیدم واز خونه بیرون اومدم در روقفل کردم و م
ودکمه ي طبقه ي هم کف رو زدم ططط توي چبي از اسانسور بیرون اومدم واز در 

ع پارچ بود با اصررلي مجتمع بیرون اومدم ازراي مشرركي راچین  لوي در مجتم
شدن من  سوار  شدم ططط با  سوار  سریع  سوندم و قدم هاي بلند خودمو بهش ر
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راچین شرریشرره ي ماشررین رو پایین داد وسرریگار توي دسررتش رو بیرون انداخت 
هواي توي ماشین خفه بود ولي این خفه بودن رو دوست داشتم  ون بوي عنر 

شد ططط راچین بدون هی سیگارش معرکه می سمتراچین با بوي   چ حرفي راه افتاد 
بار براي مرفتن مل هاي  یه  بار از ماشررین پیاده شرررد  بهشرررت زهرا وفق  دو
سررفارشرري وبار دیگه هم براي تحویل مرفتن حلوا ها ططط تا رسرریدن به بهشررت 
زهرا هر دومون سرراکت بودیم راچین ماشررینو موشرره اي پارچ کرد اول من پیاده 

 داي ارومي مفتم :شدم بعد راچین به سمت راچین رفتم وبا ص
 
 حلوا ها رو بده من طططط مي برمشون طط-
 

شت نگاه کوتاهي بهم انداخت وبعد  شوني مذا راچین عینك افتابیش رو روي پی
 ملهارو از ماشین در اورد وبه سمتم مرفت وبا لحن

 
 ارومي مفت :

 
حلوا ها هم  ربن هم به خاطر ظفاشون سنگین، اشیت میشي ططط ملهارو ببر -

 ططط
 
ز این که توي این اوياع باز به فكرم بود لبخند کو كي زدم واروم تشكر کردم ا

ملهارو مرفتم وبدون نگاه کردن به راچین به سمت قبربابا رفتم وس  راه بودم که 
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ست ملهارو  سالم کرد تا خوا شد با لبخند  لو اومد و سر وکله ي محمد پیدا 
 ازم بگیره سریع مفتم :

 
 کمك راچین طططاینا کاري نداره برو -
 

 ابرویي با چ انداخت وبا خنده ي شینوني مفت :
 
  شم خواهر خانم شما دستور بفرما ططط-
 

لبخند بیجوني بهش زدم ومحمد اروم از کنارم مذشررت توي موقعیتي نبودم که 
بتونم  واب نگاه شررینون محمد رو بدم اويرراع اچنم کم بود خاطرات سررال 

شتر  شده بود وبی يافه  حال روحیمو خراب مي کرد ططط به قبر بابا که پیش هم ا
شتم وکنار قبر بابا  سالم واحوال پرسي کردم مل هارو روقبر مذا رسیدم با همه 
پیش مهتاب نشررسررتم هنوز هیچ کدوم از مهمونا نیومده بودن وفق  کم وبیش 
فامیل ها اومده بودن قرار بود اول سررر خاچ باشرریم وبعد هم براي شررام بریم 

ط کم کم با اومدن مهمون ها اقا شررروع به قران خوندن کرد من که رسررتوران طط
شته توي شهنم رژه میرفت وباز  سال مذ صال تو باغ نبودم فق  وفق  خاطرات  ا
هم احسررراس گ*ن*ا*ه ططط حاچ هر ه قدر بگن من بي تقصرریرم اما خودم 
سرت هایي که براي  شدن خودم ومهتاب ،ح صیر نبودم یتیم  میدونم که کم تق

سر مهت شدن عمه ،همه وهمه زیر  شدن مامانم بي برادر  شده، بیوه  اب ایجاد 
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با  که داشررتم  با غروري  من بود زیر سرررخودخواهي وغرور من بود من 
خودخواهي که داشررتم مثل یه تریلي هجده  رخ از روي همه ي خانواده ام از 

یچ روي اینده ي خودم وراچین و از روي تمام باور ها واعتقاد هام مذشررتم وه
کدوم بیشررتر از مرگ بابا منو به خودم نیارد و ه بد به خودم اومدم یه لحظه یاد 
دین وزندمي دوران دبیرستان افتادم ) طططط َفُا ولِئَك َماواُهم َ َهنُم وساءت َمصیًرا 

_با یاد این ایه 96( پس  ایگاه انها  هنم است و ه بد بازمشتي است _ نساء 
ي خشك اشكم  وشید وقنره هاي اشك از همه ي بدنم مورمور شد  شمه 

شه حفظیم خوب بود ولي هیچ وقت فكر نمي کردم  شد همی سرازیر  شمام   
که از  قت بود  قدر و یه ،   یاد این ا ظه ،  باشررره اچن توي این لح قدر قوي  ان
خداغافل بودم ط قدر بد بود که همش از اون مي خواسررتم که بهم بده وخودم 

کردم ططط نگاهمو به قبر بابا دوختم شرردت  هیچ وقت کاري براي تشرركر نمي
شید وزیر لب در حالي که خیره به عكس بابا بودم با  شد اهي ک شتر  شكم بی ا

 يجه مفتم :
 
صداي - شه ططط اون  صالحم ططط بابا به خدا بگو منو ببخ شم که انقدر نا بابا ببخ

ب ، مهتاتورو میشررنوه بابا ططط بابا از قهر خدا مي ترسررم ططط بابا مي ترسررم خدا 
ست  سم به خاطر ازد مامان و ططط راچینو ازم بگیره اره بابا ططط من افتاب تو مي تر

 دادن راچین مي ترسم ، خیلي هم مي ترسم ططط خدایا ببخش، ببخشم ططط
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سرمو روي قبر بابا مذاشتم وصداي يجه هام بلند تر شد با مرمي وبوي عنر 
اشت منو از قبر بابا  دا کنه دست اشنایي که کمرم رو نوازش مي کرد وسعي د

 به خودم اومدم صداي مرم ومهربونش از کنار موشم بلند شد :
 
افتابي ؟؟ خانمم بسرته، ببین داري با خودت وبقیه  ي کار مي کني ؟؟ اروم -

 باش عزیزم اروم ططط
 

نمي دونستم ناراحت باشم یا از برمشت راچین سرد به راچین مهربون خودم قهقه 
بودم اینم خواسررت خداسررت طط یه نشررونه، یه نشررونه براي منه سررربدم منمئن 

یه  به  یه ان نگاهم  یه ان فق   ممراه راچین اروم زیر برلم رو مرفت وبلندم کرد 
اشنا خورد یه اشنایي که غریبه شده بود اما وقتي پلك زدم فهمیدم توهمي بیش 

ه داخت ومنو بنبوده ططط راچین کمكم کرد که بلند بشم یه دستش رو دور کمرم ان
خودش تكیه داد روبه امین و غزل که با نگراني باچي سر من ایستاده بودن اروم 

 مفت :
 
 مي برمش توي ماشین ططط-
 

وبعد باهم به سمت ماشین راه افتادیم سرمو به سینه ي راچین تكیه داده بودم وبا 
 کمك اون قدم بر مي داشررتم واشررك میریختم راچین ریموت ماشررین رو زد ودر
عقب ماشینو باز کرد ومنو عقب ماشین خوابوند وبعد در رو بست وخودش از 
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سمتم مرفت وبا لبخند مهربون اما  شه ي اب معدني  شی شد،  سوار  در  لو 
  شماي پرغصه اي مفت :خوبي ؟؟

 
شونه ي نفي تكون  سرمو به ن شیدم و سختي نفس ارومي ک باز برر کردم به 

شد طاقت ن شمام خیره  شماي خوش رن  دادم راچین به   گاه کردن به این  
 وپر رمزو راز رو نداشتم ،نگاهمو سریع دزدیدم :

 
 
 
 به من نگاه کن افتاب ططط-
 

صداي پرتحكم اما اروم راچین منومجبور کرد به اون  شماي خوش رن  خیره 
 بشم طط با اخم کو كي که پیشوني مردونه اش رو خ  انداخته بود مفت :

 
 برام بگو ططط میشنوم-
 

 ند لحظه همین طور بهش خیره موندم وبعد سرم رو زیر انداختم وبا صدایي 
 که ازته  اه درمیومد اروم شروع به صحبت کردم:

 
ستم - شه مي خوا شتم ،همی شه توقع دا من خیلي بدم راچین خیلي ططط من همی

شونه طط من حتي به خدا هم همین طور نگاه  همه برام کاري بكنن انگار وظیفه 
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انگار اومدم تا فق  دستور بدم واون بي  ون و را ا را کنه طططط راچین مي کردم 
من مي ترسررم من از  هنم خدا ، مي ترسررم ،از قهر خدا مي ترسررم من خیلي 
سته هامو براورده کنه ططط حتي براي خدا  سیله اي مي بینم که خوا وقته خدا رو و

گیرم ، دیگه نمي خوام هم مررور بودم ططط راچین ططط کمكم کن ططط مي خوام یاد ب
سررال که به سررن تكلیف  13به ا بارمدرسرره قران بخونم ططط مي خوام بعد از

رسرریدم نماز بخونم ططط تو مفتي براي  بران دیر نیسررت مگه نه ؟؟ تو خودت 
 مفتي ططط راچین نمي خوام دیر باشه ططط

 
 وهق هقم شررردت مرفت راچین هم که انگار تحت تاثیر حرفام قرار مرفته بود

شش رو میكنه که مریه نكنه به  سرخ بودن ومنمئنم داره نهایت تال شماش  و 
 سختي لبخندي زد واروم مفت :

 
براي هرکاري که دیر باشرره براي با خدا بودن هیچ وقت دیر نیسررت افتاب ططط -

شم  شریك توبه ات مي  هیچ وقت ططط نه تنها بهت کمك مي کنم بلكه خودمم 
 مامان مي مم همه  یز رو یادمون بده طططاز هر وقت که تو به خواي به 

 
 تند اشكامو پاچ کردم ومثل دختربچه هاي تخس مفتم :همین اچن ططط

 
 راچین با محبت دوچ شد وصورتمو نوازش کرد وبا لبخند مالیي مفت :
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شب وقتي رفتیم - شته ططط  شه ز عجله نكن دختر کو ولوي من ططط اچن که نمی
 م ططط هان ؟؟ باشه ؟؟خونه از مامان کمك مي خوای

 
شو  پ کرد ططط از قیافه اش  شما شو کمي ک  کرد وبا حالت بامزه اي   سر

 خنده ام مرفت ططط اما یه خنده ي تلخ، با برر مفتم :
 
ممنونم راچین براي همه  یز امه تونبودي ؟؟!! من واقعا داغون میشرردم ططط من -

خندم امه هر  ي مي  اچن امه دوام اوردم وروي پاهاي خودم هسررتم امه مي
مذره بیشتر به اینده امید وار میشم فق  وفق  به خاطر تو وحهور توست ططط از 
همون روزي که توي اصررفهان بهم کمك کردي غرورم رو کنار بذارم وشررب 
خوبي رو باهم مذروندیم وفرداش اصررال به روي خودت نیاوردي که همچین 

دي ططط تو همیشرره بودي اما  یزي اصررال بوده ،اعتمادم رو به خودت  لب کر
من ططط من بیشررتر از همه، به خاطر هر یزي که دارم مدیون تو ومهربونیاتم ططط 

 راچین نباشي داغونم طططط
 

راچین خودشو از بین صندلي ها  لو کشید ومنو محكم توي اغوشش فشرد از 
 حالتي که داشت خنده ام مرفت به زور اون بدن بزرمشو از بین صندلي رد کرده

بود راچین که دید مي خندم منو از خودش  دا کرد ومتعجب بهم نگاه کرد با 
 خنده به نیم تنه اش اشاره کردم وبا شیننت مفتم :
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مگه مجبوري به خودت سررختي بدي ؟؟ خوب از اول مي اومدي عقب مي -
 شستي ططط

 
راچین هم با دیدن اويرراعش خنده اش مرفت در حالي که خودشررو عقب مي 

 مو بین انگشتاش فشار داد ومفت :کشید دماغ
 
من نمي دونم تو  را تعادل نداري یه لحظه مریه مي کني یه لحظه مي خندي -

 یه لحظه  یب وداد مي کني یه لحظه هم ارومي ططط
 

هامو یاد  ابرو گه از تو  به تن تو خورده دی با پررویي مفتم :تنم  نداختم و باچ ا
 مرفتم ومرنه من همیشه انسان متعادلي بودم ططط

 
عا راسرررت بود من همیشررره  دي ومررور بودم وماهي براي  واین حرفم واق
شه مي ترسیدم از  شاد نبودم همی همراهي اداي خنده در میاوردم اما هیچ وقت 

شه طط  سمون بلند کالسم کم ب سمت ا شو به  ست شیننت د راچین با این حرفم با 
 کرد ومفت :

 
پس باید خدارو شرراکر باشررم ومرنه معلوم نبود  ه بالیي سرررم میومد با اون -

 اخالق مند تو ططط
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سریع  شد ملنار بود راچین  شین زده  شه ي ما شی سرش بپرم  ستم روي  تا خوا
با  شررمایي که از شرریننت سرروچیچ رو  رخوند وپنجره رو پایین کشررید ملنار 

 برق مي زد رو کرد به ما وبا خنده اي که به زور کنترلش مي کرد مفت :
 
 خاله زهره )مامان من ( مفت برید رستوران تا مهمون ها بیان طط-
 

بعد در حالي که دور میشررد عالمت داد خوش بگذره طططراچین ماشررینو روشررن 
سي عق ستم بدش میاد ک شه کرد از اونجایي که میدون شینه و لو خالي با ب ب

 سریع رفتم  لو نشستم طططط
 

****** 
 

یه هفته از سررال بابا مي مذره منو راچین به کمك مادر ون که همیشرره فكر مي 
کردم اونم بلد نیست نماز بخونه ولي در اشتباه بودم نماز خوندن رو یاد مرفتیم 

فر شب ونصف وهمیشه اول وقت وباهم نماز مي خونیم ططط توي این هفته یه ن
شناس بهم زن میزنه ولي هر ي الو الو مي کنم وفحش  شماره ي نا شب با یه 

 میدم  واب نمیده به شدت کالفه شدم نمي دونم باید به راچین بگم یانه ؟؟
 

حدوداي ساعت دو بود تازه از دانشگاه رسیده بودم وداشتم لباسمو عوض  ظهر
شماره  سرعت خودمو بهش رسوندم همون  مي کردم که باز موبایلم زن  زد با 
ي نااشررنابود با عصرربانیت تماس رو وصررل کردم اما تا خواسررتم فحش بدم با 
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ستم افتاد وخودمم شي از د شدم مو شنا فل   صداي ا سمم از یه  ار کن شنیدن ا
سرما مز مز  شتام از  سر انگ شدم همه ي بدنم یخ بود و شي روي زمین ولو  مو
شنا بود برعكس  صدا ا شتم ططط اون  شدت میزد حالت تهوع دا مي کرد قلبم به 
شد،  شنا بود بر عكس کارش ،اون هیچ وقت مزاحم نمي  صدا ا شمارش اون 

باره ي موبایلم صرردا اشررنا بود بر عكس خود غریبه اش طططط اما ططط با زن  دو
ترس توي  ونم رخنه کرد همون شررماره روي موشرري که کنار پام افتاده بود 
نمایش داده میشد دستم به شدت مي لرزید نفسم داشت بند میومد دودل بودم 
شتم  شي رو بردا صمیم اني مو  واب بدم یا نه ؟؟ پس راچین  ي ؟؟ توي یه ت

شم دو ستم نفس عمیقي بك شد تا خوا شي زن  خورد اما تماس قنع  باره مو
بسم لله ي مفتم وتماسو وصل کردم موشي رو کنار موشم مذاشتم اما هیچي 
صدا بود یا توهمي  سال ططط این همون  شم بعد از یه  ستم منمئن ب نگفتم خوا
شتباهي در کار نبوده  شروع به حرف زدن کرد فهمیدم هیچ ا بیش نبود اما وقتي 

: 
 
خدا قنع نكن - تاب ططط تورو  هات حرف بزنم ططط عزیزم دلم الو اف با ید  با ططط 

شدي ؟ افتاب  شده طط تو که انقدر نامرد نبودي ؟؟  را انقدر عوض  برات تن  
من که اینجوري نبود ططط)پوزخندي زد که صررداش توي موشرري پیچید : ( نكنه 

 از اثرات اون مرتیكه ي عويیه طططط
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ختي چین بگه به سنمي تونستم ساکت بشینم تا اون هر ي دلش خواست به را
زبون فل  شررده ام رو توي دهنم  رخوندم وبا صرردایي که از ته  اه درمیومد 

 مفتم :حرف دهنتو بفهم ططط
 

سش کنم  ستم ح شت تلفن هم مي تون هي که از پ شید وبا بر نفس عمیقي ک
 مفت :

 
دلم براي صرردات تن  شررده بود افتابم ططط هر ند که این صرردا دیگه براي -

 ه بلند میشه ططططرفداري یه غریب
 

این بارمن پوزخند صررداداري زدم انگارتازه به خودم اومده بودم ومي خواسررتم 
 همه ي عقده هاي این  ند وقت روسرش خالي کنم :

 
اون به قول تو غریبه براي من اشررناترینه ططط در يررمن اون "م " مالكیت رو از -

سي  سمم رو ک شم نمیاد ا سم من بردار ططط من خو شت ا صدا کنه پ ایننوري 
 طططبعد هم مثل اینكه یادت رفته خودت زن وبچه داري ططط

 
با نعره اي که امید زد قلبم براي  ند لحظه از ترس ایسررتاد توي این  ند سررال 

 هیچ وقت صداش روي من بلند نشده بود حرفم رو قنع کرد وبا فریاد مفت :
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شیم ار این بخت نكب- ها ته منه ططط به تنبس کن افتاب ،بس کن که هچي مي ک
شتم تو بودي اما تو  ي کار کردي ؟؟ تو بدتر از همه برخورد  سي که امید دا ک

 کردي ططط اچنم که زن  زدم ططط
 

 وس  حرفش پریدم وبا لحن قاطعي مفتم :
 
 تو اصال نباید زن  میزدي !!-
 

صداي امید به شتم با  صحبتي دا  با اینكه توي دلم منمئن بودم نیاز به این هم 
 خودم اومدم :

 
باشه افتاب هر ي تو بگي ، ولي من باید ببینمت ططط باید باهات صحبت کنم -

 ططط
 

 با حرص مفتم :
 
بایدي در کار نیست امید تو کسي نیستي که به من دستور بده ططط بهتره بفهمي -

 داري با کي حرف میزني منو تو هیچ سنمي باهم نداریم ططط خواهشا بفهم طط
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 هم از برر وهم ازحرص مي لرزید : صداش حاچ

 
باشه طط باشه ططط ولي افتاب این حقو دارم که ازت بخوام به خاطر اون سال ها -

یي که باهم بودیم )اه پر حسرتي کشید وادامه داد :( و ططط ومذشت ططط اچن این 
فرصررتو بهم بدي که باهات حرف بزنم ؟؟؟ این هم حقه منه هم تو ططط باید 

 شد که کارمون به اینجا کشید ططط افتاب ططط خواهش مي کنم !بدونیم  ي 
 

 با حالت من  ومی  وصدایي که به سختي شنیده مي شد مفتم :
 
 ایراني ؟؟-
 
اره برمشتم ططط دوسال تموم شده ،کارم که  ور شد سریع خودمو رسوندم ططط -

 افتاب ما باید باهم حرف بزنیم ططط ازت خواهش مي کنم
 

برر کرده بودم امید برمشررته بود ططط هه یه زماني  قدر منتظر این بر  حاچمنم
مشررت بودم اما اچن !!! نمي دونم ، هیچي نمي دونم !! از یه طرف این دیدارو 
نمي خواسررتم ولي از طرف دیگه اینو حق خودم مي دونسررتم که با امید درباره 

شت ست این تماس ادامه دا صحبت کنم دلم نمي خوا شه  ون ي همه  یز  ه با
بهش حس خوبي نداشتم براي همین باصدایي که سعي مي کردم محكم باشه 

 لب باز کردم ومفتم :
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تا اون موقع - باید فكر کنم  وابمو بهت اس ام اس مي کنم ططط  نمي دونم ططط 

 حق نداري که زن  بزني به من ط
 

وسررریع موشرري رو قنع کردم نفسررمو توي سررینه ام حبس کردم هیچ  یزي به 
گه نمي دونم  را نمي  ته بود واز طرف دی كارم بهم ریخ ید اف فكرم نمي رسرر
مت  به سرر یدم و بایلو روي میز کوب نه ططط مو باز ک خواسررتم این برر سررر 
ست منو اروم  يو مرفتم اچن این تنها کاري بود که مي تون شویي رفتم و و ست د

هرري که بكنهوبهم ارامش بده ططط بعد از خوندن نماز ظهر وعصرررم وبعد از بر
سر نماز سرباز کرده بود کمي اروم ترشده بودم وراحت تر مي تونستم فكر کنم 
گه از  هایي نمي تونم تصررمیم بگیرم اچن دی که توي این راه تن ، منمئن بودم 
راچین نمي تونستم کمك بگیرم ططط امه راچین بفهمه امید برمشته  ي کار مي کنه 

ه بودم ططط تنها کسي که اچن وتوي این ؟؟ نمي دونم ! توي بد موقعیتي میر افتاد
موقعیت بهتر از هر کسرري مي تونسررت به من کمك کنه کامي بود به  ند دلیل 

شت 1 ساله 2طکامي از همه ي ما را خبر دا ستي  ندین  ط اون به خاطر من دو
ط امید وراچین هر دوتا دوسررتاي اون بودن ،کامي بود 3اش رو با امید به هم زد 

 من معرفي کرد ططططکه راچین رو به 
 

نانم بعد از  باهاش تماس مي مرفتم ططط اچن کامي تنها کیس مورد اطمی ید  با
شدم بدون اینكه  ادرم رو در بیارم با کامي  سر  انماز بلند  سریع از  راچینه !!! 
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یه قرار  با هم  مه  خاسررتم دور از  شررم ه ماس مرفتم وهول هولكي ازش  ت
ساعت مالقات بذاریم ،کامي با تعجب ونگر ست تا یه  اني قبول کرد وازم خوا

 دیگه اونجا باشم ططط
 
 
 

 کامي از روي صندلي پرید وبا صداي فریاد مونه اي مفت :
 
  ي ؟؟ امید ایرانه ؟؟؟-
 

 سریع واروم مفتم :
 
 هیس  ه خبرته اروم باش ططط  را داد میزني ؟؟-
 

 کامي با حرص روي صندلي برمشت ومفت :
 
؟؟ تا اون  ا که من خبر دارم ازش قرار بوده برنگرده  تو از کجا فهمیدي هان-

 ایران ططط
 

سرررمو زیر انداختم نمي دونم  را ازروي کامي خجالت مي کشرریدم که بگم 
امید بهم زن  زده احساس مي کردم کامي منو اچن به  شم یه خیانت کار مي 
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سرمو بلند شتم لبمو با زبون تر کردم و ردم توي ک بینه اما  اره اي  ز مفتن ندا
  شماي پرسشگر کامي خیره شدم واروم وشمرده مفتم :

 
 امید ططط به موبایلم زن  زد ططط خودش بهم مفت برمشته-
 

 کامي  شماشو مرد کرد ومفت:
 
 شماره ي تورو از کجا میر اورده ؟-
 

 به نشونه ي ندونستن سرمو تكون دادم ،کامي بعد از مكث کوتاهي مفت :
 
شماره ي تو وقتي ایرانه کاري نداره ططط حاچ اینا مهم حق داري ططط میر - اوردن 

 نیست طط باهات  ي کار داشت ططط
 

 نفس عمیقي کشیدم ومفتم :
 
 مي خواست منو ببینه طططط-
 

کامي  شماشو ریز کرد وبه پشتي مبل تكیه داد نگاهش به هر  ا که بود به من 
اشیتم مي کرد طط طط ظهر نبود نمي دونستم توي شهنش  ي مي مذره واین خیلي 
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به راچین زن  زدم ومفتم  ناهار نخوردم وفق   با کامي  بعد از صررحبت کردن 
 ایي کار دارم ممكنه دیر برم خونه امه برمشت ومن نبودم نگران نشه با این که 
معلوم بود شررك کرده اما  یزي نگفت وقتي به دفتر کامي اومدم انقدر نگران 

ه فرصررت مقدمه  یني نداشررتم وفق  به مفتن بود وهي ازم سررئوال مي کرد ک
 "امید ایرانه " اکتفا کردم با صداي کامي از فكر خارو شدم ططط

 
 تو  ي ؟؟ توهم مي خواي اونو ببیني ططط-
 

بهش نگاه کردم این کامي که حاچ شررده بود مثل باباها برام غریبه بود نفسرري 
 کشیدم ومفتم :

 
 طامه مي خواستم اچن اینجا نبودم طط-
 

  شماشوریز کرد ومفت : یعني نمي خواي ؟
 

 کالفه شدم براي همین تند وعصبي مفتم :
 
یدونم، - کامي من اچن هیچي نم نه ططط یعني  را ططط دارم دیونه مي شررم ططط 

میجم مثل یه ادم که توي باتالق میر کرده امه دسررتو پا بزنم غرق میشررم امه 
شم همه ي اطرافی انمم بي خبر از میر کردنم توي ساکن هم بمونم باز غرق می

با امید حرف بزنم ممكنه خیلي  یزا عوض بشررره که  باتالقن ططط من امه  این 
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شعاع قرار میده امر هم باهاش حرف نزنم هیچ  زندمي خیلي هارو هم تحت ال
شه از شهن  شه یه مو شم همی شته با ست دا وقت نمي تونم یه زندمي خوب ودر

نه  ظه ممك گه وهرلح هاي زندمیم بیشررتر از پیش وزندمیم مي لن به این  را 
ست  شه، امه اچن میبیني اینجام فق  وفق  به خاطراینكه نمي تونم در يافه ب ا

 تصمیم بگیرم مي خوام توکمكم کني !
 

 کامي بعد از مكث کوتاهي با  شماي غمگیني مفت :
 
یت  ه نقشرري داره ؟؟ اینو - راچین  ي ؟؟ فكر اونو کردي ؟ اون توي زندم

 که اون مثل بقیه بیرون ازاین باتالق نیست ططط منمئنم
 

سرمو پایین انداختم ،منم اینو خوب میدونستم ، برر کردم ططط همین طور که 
 سرم پایین بود مفتم :

 
باشررره من داغون میشررم ططط حتي - کامي من فق  اینو میدونم که امه راچین ن

 نبودش رو نمي تونم تصور کنم ططط
 

با لحن مالیمي اسررمم رو صرردا کرد اروم سرررمو باچ اوردم منمئنم برق  کامي
اشررك رو توي  شررمام دید  ون لبخند محوي زد وبا صررداي ارومي مفت : 

 منمئني ؟ من  شماتو قبول دارما !!!
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سرررمو به نشررونه ي مثبت تكون دادم کامي کمي خودش رو  لو کشررید دقیقا 

سته بود د ش شار داد با روي مبل روبه روي مبل من ن ستامو مرفت ونرم واروم ف
 لبخند مرمي مفت :

 
با امید صرحبت کن ،این هم براي تو خوبه هم امید ططط درسرته که بعد از اون -

ما را رابنه ي خوبي باهاش نداشررتم ولي هر ي باشرره اون همه سررال نون 
ونمك هم رو خوردیم ططط افتاب منمئنم امید حرفي براي مفتن داره ططط وشنیدن 

رفاش پنجاه ،پنجاه ست باید این ریسكو بكني هم به خاطر خودت هم راچین ح
و امید ططط تو باید تكلیف خودتو معلوم کني ططط تكلیف تو که معلوم بشه زندمي 
سامون مي میره با اینكه ممكنه طططط )بعد از مكث کوتاهي با  سرو اون دوتا هم 

داد : ( هر کدوم از اون   شررمایي که غم ازش روانه بود بهم خیره شررد و ادامه
 دوتا بعد از این ما را يربه ي بدي بخورن ططط

 
 
 

برهررم شرردت مرفت  ند قنره اشررك از موشرره ي  شررمم پایین ریخت به 
سرررعت اشرركامو پاچ کردم ولي بد  ور احسرراس خفگي مي کردم دسررتمو به 
مردنم فشررار دادم به سررختي بلند شرردم لبخند تصررنعي به کامي زدم وزیر لب 

 کردم :ممنونم از کمكت ططط زمزمه
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وبه سمت در اتاق قدم برداشتم اما با شنیدن اسمم از زبون کامي ایستادم ولي 
 به طرفش بر نگشتم صداي اروم ولحن مالیمش توي موشم نشست :

 
 افتاب ، فق  درست تصمیم بگیر ططط  ون بعدش هیچ راه برمشتي نداري !!!-
 

با قدم هاي سررریع وبلندي خودمو از سرررمو به نشررونه ي فهمیدن تكون دادم و
اتاق کامي انداختم بیرون بدون خداحافظي از منشرري شرررکت کامي که روزي 
ستادن رو  سور ای سان صله ي منتظر ا شدم حو شرکت خارو  همكارش بودم از 
شدم ططط به پارکین  که رسیدم  سرازیر  سرعت از پله ها  شتم براي همین به  ندا

ري داشررتم انگار با عذاب دادن وخسررته کردن نفسررم باچ نمیومد ولي حال بهت
خودم حالم بهتر میشد توي ماشینم نشستم توي یه تصمیم سریع ، موشیمو از 

 کیفم در اوردم ونوشتم :
 

 کافه طططط " 5"قبول طط میبینمت ، فردا عصر ساعت 
 

 شررمامو بسررتم وپیام رو ارسررال کردم ططط موشرري رو با حرص روي داشررپرت 
شین پرت کردم ط سرمو روي فرمون مذاشتم ما شد  سینه ام حبس  طط نفس توي 

شاید کمي از  شار دادم تا  شتم ف شین رو تا  ایي که توان دا ستام فرمون ما وبا د
حرص وعصبانیتم کم بشه !! با صداي پیامك موشیم سرمو بلند کردم با دودلي 
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شناس بود پیام رو باز  شماره ي نا شتم همون  شپرت بردا شي رو از روي دا مو
 دم :کر
 

"ممنونم عزیزم ،  بران مي کنم ططط مي دونسررتم افتاب من انقدرا هم امیدشررو 
 فراموش نكرده "

 
زدم افتاب اون ؟؟ امید من ؟؟  ه کلمات غریب اندر قریبي این بار  پوزخندي

موشي رو روي صندلي کناري مذاشتم ماشین رو روشن کردم وبه سمت خونه 
شت امید  یزي بفهمه براي همین  راه افتادم ططط راچین حاچ حاچ ها نباید از برم

ز ین انقدر تیبا هر  ون کندني بود  لوش نقش بازي کردم اما مي دونسررتم راچ
هست ومنو انقدر خوب مي شناسه که این لبخنداي تصنعي واین وخنده هاي 
بي  ون رو باور نكنه واینو از سررئوال : مشرركلي پیش اومده اي که هر از  ند 
ماهي مي پرسررید منمئن شررده بودم ولي انقدر مرد نبودم که توي  شررماش 

 ططخیربشم وبگم : اره عزیزم ططط رقیبت امید برمشته طط
 

ساعت  صال خوابم نبرد بر عكس اون زماني که خدا، خدا مي کردم  شب ا اون 
زود بگذره تا امیدو باز ببینم اما سرراعت به کندي مي مذشررت اینبار عقربه ها 

ساعت  شته بودن تا ببینن کدوما زودتر به  سابقه مذا سن ططط انگار  5باهم م میر
 این عقربه ها با من دشمننط
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ستم حرکت ساعت  هارونیم بود ک سته بودم ومي خوا ش شین ن ه اماده توي ما
کنم مي دونسررتم دیر میرسررم ودعا مي کردم اي کاش اتفاقي بیوفته که هرمز 
نرسم ! باچخره دودلي رو کنار مذاشتم وماشین رو راه انداختم طططط ساعت پن  
وربع بود که  لوي کافه ایستادم دستو پام یخ یخ بود يربان قلبم کند شده بود 

این  یزي نبود که من مي خواستم  ند تا نفس عمیق کشیدم تا کمي خودمو و
پیدا کنم مي خواسررتم  لوي امید مررور باشررم درسررت همون کوه غروري که 
امید ازم ساخته بود ططط موشیمو از کیفم در اوردم نگاهي به روش انداختم نمي 

ري از هیچ زن  دونم  را منتظر تماس یه اشررنا بودم ططط اشررناي خودم ! اما خب
سمت مردنم بردم اویز  ستمو به  سایلنت کردم ود شیمو  سي نبود مو رو  Rوتما

 لمس کردم وزمزمه وار مفتم : ببخشم راچین ططط
 

کیفمو برداشررتم واز ماشررین بیرون زدم شررونه هام رو عقب دادم وبا قدم هاي 
ي ومحكمي به سمت در کافه رفتم وریموت ماشینو زدم تا در ماشین قفل بشه ت

یه حرکت در کافه رو باز کردم وقدم به داخل کافه مذاشررتم هواي مرم وبوي 
شیدم وبعد قدم به  ستم ونفس عمیقي ک شمامو ب منبوع قهوه بهم ارامش داد  
داخل کافه مذاشتم با نگاهم اطرافم رو  ستو  و کردم موشه ي دن  کافه نگاه 

شت وبعد با دودل شنایي مذ ستو  و مرم از روي  هره ي ا سمت اون   ي به 
شه ي کافه به  سال وخورده اي اچن اینجا مو شش  شت ططط امید ططط بعد از  برم
انتظار من ایستاده بود یه زماني  قدر منتظر این لحظه بودم وبراي خودم نقشه 
مه  یز فرق مي کرد  ما اچن ه هاش برخورد کنم ا با یدم  ه  وري  مي کشرر
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شده بود ، صورتش  رخید خیلي عوض  شدن که نه پخته  نگاهم روي  عوض 
شرده بود ططط پوزخندي روي لبم نشرسرت ططط معلومه که پخته تر شرده باچخره 
اون پدر یه بچه ي دو،سه سال است ولي هنوز هم مثل مذشته خوش پوش بود 
وهیكلش هیچ ترییري نكرده بود با صررداي مارسررون نگاهم رو با اکراه از امید 

 ي تونم بهتون کمكي بكنم ؟؟مرفتم ،مارسون با لبخند کو كي مفت :م
 

 لبخند محوي زدم وسپاسگزار مفتم : نه ممنونم ططط
 

وبعد با قدم هاي اروم اما محكمي به میز مورد نظر نزدیك تر شدم يربان قلبم 
 شدت مرفته بود اما سعي مي کردم روي ظاهر

 
شد  شدنم لبخندش عمیق تر شه با نزدیك  شته با سرد ومرررم تاثیري ندا خون

ستش رو صورتم رو با ولع نگاه مي کرد  د شمایي که  سمتم دراز کرد وبا   به 
 مفت :

 
 سالم خانم خانما ططط نمي مي قلب من يعیفه دیر کني از ترس مي ترکه ؟؟-
 

با ابرو هایي باچ افتاده وپوزخند روي لبهام به دسررت دراز شررده ي  لوم خیره 
رو کشرریدم شرردم وبعد بدون اینكه  واب این سررخرانیش رو بدم صررندلي 

 ودرحالي که روي صندلي مي شستم مررور مفتم :
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من وقت زیادي ندارم، مي خوام قبل از برمشرررت راچین خونه باشررم ططط امه -
 حرفي براي مفتن داري بهتره زودتر بزني ططط

 
که  یدي  ید ایننوري حرف بزنم ام با ام ماني  یه ز قت فكر نمي کردم  هیچ و

نمي دونسررتم غرورم انقدر براي نشررون دادن  زماني امید زندمیم بود ططط واینكه
 خودش بیتابه که به این خوبي مي تونه باطن پریشونم رو نشون بده ططط

 
امید با اخم کو كي که روي پیشونیش بود روي صندلي مقابلم نشست واروم 

 مفت :
 
 میشه ازت خواهش کنم  لوي من انقدر حرف اون پسره رو نزني ؟؟-
 

 مفتم :ابرویي باچ انداختم و
 
 را ؟؟ اون پسره که شما مي مي اسم داره اسمش راچینه والبته همسر منه ططط -

 پس دلیلي نمي بینم که نخوام ازش  لوي تو حرفي بزنم یا نزنم !!
 
حرص لبشو مزید و سري تكون داد وزیر لب اداي منو در اورد : همسر منه ،  با

ساله اومده  شما حداقل یك  سر  سر منه ططط )وبعد بلند ادامه داد :( این هم هم
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توي زندمیت اما من تا یادمه تو بودي ، کنار من بودي ، نه اون همسر تازه از راه 
 رسیده ات ططط

 
 :وس  حرفش پریدم وخونسرد مفتم 

 
 اشتباه نكن راچین حداقل دوسالو نیمه که همسر منه ططط-
 

 با  شماي مرد شده وعصبي غرید :  ي مفتي ؟؟ دوسالو نیمه ؟؟
 

منمئن سررري تكون دادم که امید بااخم وحشررتناکي بهم نگاه کردومفت : اون 
 وقت  را من خبر دار نشده بودم تو با ا ازه ي کي طط

 
 بلند میشدم خونسرد مفتم : وس  حرفش پریدم و در حالي که

 
من نمي خواسرتم با تو حرف بزنم که اچن برات زندمي شرخصریمو بریزم رو -

كه  ثل این کارو بكني ولي اچن م که مي خواسررتي این  یه ططط این تو بودي  دار
 حرفي براي مفتن نداري ططط وقت منم با ارزش تر از این حرف هاست ططط

 
س ستم برمردم امید محكم مچ د شدیدي به تا خا شد با اخم  تمو مرفت ومانع 

صورتش  رخوندم ططط امید خیلي زود  ستم و شتم ونگاهمو بین د سمتش برم
 تسلیم شد مچ دستمو ول کرد روي صندلیش ولو شد وبا لحن ملتمشي مفت :
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شین ططط من حرف میزنم ططط - شین، فق  ب شه طط هر ي تو بگي ططط ب شه ططط با با

 ن دارم !!!اصال کي مفته منم حق دونست
 

شدم وبا  سمتش دوچ  ستم وبه  ش صندلي ن صي بهش کردم روي  نگاه پر حر
صدایي که از حرص دو رمه شده بود اروم بدون اینكه نگاه کسي رو به سمتمون 

  لب کنم غریدم :
 
اره به تو مربوط نمیشرره  ون تو اون زمان زن وبچه داشررتي ططط اچنم که مي -

ل این کارتو مي خوام بدونم همین وبس مي بیني اینجا نشرسرتم فق  وفق  دلی
 خوام بدونم به  ه  رمي وارد این بازي شدم ططط

 
اما امید به حرفام تو ه نداشرت ونگاه غمگین وپربرهرش روي دسرتام بود رد 
نگاهشو که زدم دیدم به حلقه ي راچین خیره شده نگاه منم روي دست  پ اون 

مید بعد از مدت طوچني نگاهش خشك شد حلقه ي من بود ططط بیچاره زنش ! ا
رو از روي دستم مرفت وبه صورتم خیره شد با صداي لرزوني مفت : تو بیشتر 
از اوني که فكر مي کردم عوض شررردي ططط ولي باشررره بازم هر ي تو بخواي 
،هر ي تو بگي ططط از اول بهت مي مم ططط همه  یز رو ططط ولي فق  موش کن 

 !!ططط موش کن افتاب خوب موش کن !
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سفارش  نفس سون اومد تا  ست هر حرفي رو بزنه مار شید اما تا خوا عمیقي ک
كه نظرم رو بپرسررره از طرف هر دومون قهوه ي فرانسررره  نه این بدو ید  بگیره ام
سون امید به  سفارش داد  ه خوب عادت هاي منو یادش مونده طططبا رفتن مار
پشررتي صررندلي تكیه زد و شررماشررو بسررت نفس هاش اروم و منظم شررده بود 

 هره اش بدون هیچ تنشرري مقابل صررورتم قرار داشررت انگار قصررد نداشرت و
شررروع به حرف زدن بكنه ططط به امید غریبه ي رو به روم خیره شرردم برعكس 
 یزي که فكر مي کردم این  هره ي اروم برام خیلي اشررنا بود، براي لحظه اي 

شته اي که هم من بودم هم  شته اي خیلي دور، مذ شدم دلتن  مذ د امیدلتن  
شت نمي دونم این  شته واقعا تفاوت دا بود هم بابا ططط اما این من اچن با من مذ
دسررت اورد هاي اچنم ارزش رفتن بابا رو داشررت یا نه ؟؟ ولي فق  یه  یز رو 
خیلي خوب میدونم غرور افتاب مذشررته بود که بابا م رو به خاطر کسرري که 

صررداي امید از فكر در  شرراید هیچ ارزشرري نداشررت ازم مرفت ! با بلند شرردن
مام  گاه مي کرد ت به من ن باز بود و ماش  حاچ  شرر گاه کردم  مدم وبهش ن او

 حواسم رو به مرد روبه روم دادم :
 
تا  شررم باز کردم وخودمو شررناختم وفهمیدم کي هسررتم ، تورو دیدم دختر -

شتم  ستش دا سي که مثل مامانم دو شده از خاله زهره ک کو ولوي تازه متولد 
م رو داشت اوچ به اون عروسك کو ولو حسودي مي کردم اما اولین وکلي هوا

نفر من بودم که  شررماي خوشرررنگش رو دیدم اولین نفر من بودم که لبخند 
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مهربون ومقدسشو تو ي خواب دیدم اولین نفرمن بودم که وقتي میدیدم دست 
وپا میزد نظرم به کل ازش برمشررت از اون کو ولو که اسررمش شررده بود افتاب 

صدا خ سمم رو ُا ُا  شتم وقتي براي اولین بار ا ستش دا شم میومد ، دو یلي خو
صداش مي  سومین نفر بودم که  شد  ون من  شتر  سبت بهش بی کردم محبتم ن
کرد بعد از ماما وبابا، این عروسررك کو ولوي من روز به روز بزرگ تر میشررد 

و بچگي و،مهربون تر میشد قلبش بزرمتر میشد ومن اینو دوست نداشتم توي ا
از اینه قلب تو غیر از من براي هم بازي دیگه اي هم بزنه دیوانه مي شرردم من 
پسر یكي یه دونه ي حاو حسین بودم زماني که مهتاب به دنیا اومد بیشتر زن  
سته  سعي مي کردم تو رو ازش دور کنم اما تو دل ب صدا کرد  شم  خنر توي مو

بابا ي خواهرکو یكه شرررده بودي بعد از مرگ مامانم  اخالقم بد تر شرررد تو و
شه اون روز که تو با اون دختره مریم  شاید باورت ن شدید همه  یزم ططط افتاب 
بازي مي کردي حس مردي رو داشررتم که زنش داره بهش خیانت مي کنه اچن 
سوزه ططط اما کاریش  که یادش میوفتم هم خندم مي میره هم براي مریم دلم مي 

ید مهربون فق   عا حسررودبودم نمیشررره کرد ام یانش بود طط من واق براي اطراف
 وهستم ،خودم اینو خوب میدونم طط

 
شد تا  سون قهوه هارو اورد امید با نگاه تیزي بهش خیره  سید مار به اینجا که ر
ست اون دقیقا نقنه ي مقابل  ش زود تر بره با یاد راچین لبخند محوي روي لبم ن

ن مرد تشرركر مي کرد اما امید طط همین امید بود امر اون اینجا بود هزار بار از ای
که مي خواسرررت بره به ممنونم کوتاهي اکتفا کردم که نگاهم به امید خورد با 
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ابرو هایي باچ افتاده ونگاهي عجیب که قابل شناخت نبودبهم نگاه مي کرد بي 
تو ه به اون ونگاهش دسررتمو دور فنجون داغ حلقه کردم وبهش خیره شرردم 

 دامه ي صحبتشم امید نفس عمیقي کشید وادامه داد :ونشون دادم منتظر ا
 
افتاب اون روزي که مي رفتي مدرسرره رو یادته ؟؟ وقتي اون طوري مریه مي -

شحال بودم ناراحت بودم  شد هم خو ستي هم دلم ریش می کردي ومنو مي خوا
 ون تحمل اشك تو رو نداشتم خوشحال بودم  ون میدیدم تو هم مثل خودم 

مدرسه با کامي دوست شده بودم ولي هیچ وقت تو رو نشون  شدي ططط من توي
اون نمیدادم  ون مي ترسیدم تو با کامي دوست بشي اون پسر خیلي مهربوني 
ستي اما رفت  شتم ببینم تو  ز با من با کس دیگه اي هم دو بود ومن طاقت ندا
وامد با کامي خیلي روي من تاثیر مثبت داشرررت زماني که بهم با ترس ولرز 

تي با دوتا دختر که اسمشون نیكي وملناره دوست شدي شهنیتم کمي عوض مف
باز قبول کردم مفتم خوب اونا هم براي تو مثل  با روي  شرررده بود براي همین 
کامین براي من !!! هر  ي مي مذشت بیشتر به عالقه ي خودم وخودت منمئن 

سن که هر کي  اي  شدم براي همین دیگه دوام نیاوردم وتوي اون  ما بود به می
خدا  گاري کردم وتو هم از  خاسررت هد بوق ازت  ثل ع فكر بچگي کردن بود م
خواسررته قبول کردي یادته هر دومون مي ترسرریدیم وقتي به خانواده هامون مي 
میم قبول نكنن ؟ )خنده ي کو كي کرد وادامه داد : ( اما بر خالف تصررور ما 

کار دسررتمون بده ططط اونا قبول کردن  ون مي ترسرریدن این همه نزدیكي ما 
به  یه ي لعنتي  پاي اون بورسرر تا  مه  یز خوب بود خیلي خوب بود  تاب ه اف
زندمیم باز شررد ططط با اینكه با تمام و ود مي خواسررتمش اما دلكندن از تو برام 
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بد ترین درد بود هیچ وقت عكس العمل تورو یادم نمیره زماني که قهرریه رو 
 شمات خوندم ولي از این کارم استقبال برات مفتم ناراحت شدي اینو از توي 

کردي ططط اون روز واقعا ازت ناراحت شرردم توقع داشررتم  یب وداد کني بگي 
یت رو توي خودت ریختي ومفتي این براي  ناراحت ما فق   یذاري من برم ا نم
شتي باهم  اینده مون خوبه تو اونجا درس مي خوني من اینجا وقتي هم که بر م

ید توي ازدواو مي کنیم ؟؟؟ ) حاچ برر کرده بودیم ام ید  هم من هم ام
  شمام خیره شد وبا غم اشكاري مفت : ( یادته ؟؟ این حرفو یادته ؟؟

 
شونه ي مثب تكون دادم ططط امید  سرمو به ن شمم پایین افتاد ، شكي از   قنره ا

 نگاهش رو از صورتم بر مردوندم وبا صداي غمگیني مفت :
 
شك- شكمو از روي مونه ام مریه نكن لعنتي ططط این ا ات دیونه ام مي کنه ططط )ا

مه داد : (  باره ادا ند تلخي بهم خیره شرررد و دو با لبخ ید  که ام پاچ کردم  فورا 
 نگاهمون کن !! این اچن همون قرار قبل از عروسیمونه ، نه ؟؟؟

 
 این بار من با لحن تلخ ومزنده اي مفتم :

 
 تو نخواستي ومرنه مي تونست باشه ططط-
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ستاش مرفت وارم امی شو میون د سر شت و ستاش رو روي میز مذا د کالفه د
 وعصبي زمزمه کرد : لعنت به من ططط لعنت به من

 
 نگاهش رو بهم دوخت وبا قنره اشكي که از  شماش ریخت پایین مفت :

 
اره تقصرریر منه اما تو موش کن داسررتان بدبختي منو ططط تویي که تمام دنیامي -

منو ططط بعد از اینكه کلي این در واون در زدیم تا بابا  موش کن داسررتان بدبختي
رو رايرري کنیم من رفتم با دلي مرفته رفتم با قلبي که توي ایران وپیش تو بود 
و اي خالیشو به شدت حس مي کردم رفتم با دلي که نرفته تن  شده بود رفتم 

رام ب ططط رفتم یه کشررور غریب یه  ایي که نه مردمش، نه فرهنگش ونه زبونش
سرررالم بود مي فهمي !! بچه بودم یه بچه ي  19اشررنا نبود ططط افتاب من فق  

عاشق یكي که هر لحظه اش خالصه میشد توي افتاب ططط از شب هاي غربت 
که تو رو  تاب  كه منو از اف خاطر این به  یت بیزار بودم مي دوني  را ؟؟  ها بي ن

دمي اون تماس هام با تو یادم مي انداخت  دا مي کرد ططط تمام امید من به زن
یه دونه ي حاو حسررین ططط از تنها  بود ، اون ایمیل ها ططط امید ، پسررر یكي 
صه  شده بود غ شامو نهارم ،خواب وبیداریم  شده بود ططط  ستگي هاش  دا  دلب
ي دوري ططط تا اینكه رفتم دانشررگاه من امید مررور بودم با هیچ کس باز نمي 

یه مدن طرفم ططط روزهاي اول  شررردم طرف هیچ کس نمي رفتم بق ید میو با
دانشررگاه هم برام سررخت بود تا اینكه با پسررري به اسررم فرهاد دوسررت شرردم 
شوخ  صد البته  سر خونگرم ،مهربون و ست مثل کامي بود یه پ صیتش در شخ
اون بود که پاي منو به اون اکیپ لعنتي باز کرد اکیپي که همه  یز زندمیمو به 
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سرري که خیلي صررمیمي بودم همین فرهاد بود هم ریخت توي اکیپ با تنها ک
توي مجالسرري که میرفتم دختري رو میدیدم که برام خیلي اشررنا بود اما  الب 
اینجا بود که اونم مثل من موشرره میر بود شرراید هم بیشررتر از من ططط این باعث 
یدم  را فكر مي کردم برام  قت کردم فهم كاوي من شرررد وقتي بیشررتر د کنج

شماش مثل  شماي تو بود حتي طرز نگاه کردنش اما با اشناست ططط افتاب  
یه تفاوت بزرگ تو افتاب من بودي اما اون شررادي بود ططط نمي دونم  ي شررد 
سي نمي  سمت ک ستم دلیل این تنهایي رو بفهمم مني که هیچ وقت  و را خوا
رفتم سررمت اون دختر رفتم ططط سررعي کردم کاري کنم باهام باز تر بشرره واز 

 یاد اولین  یزي که بهش مفتم این بود طططتنهایي در ب
 
  شماي شما درست مثل  شماي افتاب منه ططط-
 

 اولش با تعجب بهم نگاه کرد وبعد پرسشگر مفت : افتاب ؟؟
 

ومن هم براش از تو تعریف کردم از افتابي که تمام هسررتي امیده وامید بدونه 
شدم من براي اون از صمیمي تر  تو مي مفتم واون  اون هیچ ططططکم کم باهاش 

براي من از خانواده ي متعصرربش که همه  وره مواظبشررن تا دسررت از پا خنا 
نكنه ططط با اینكه خانواده ي ازادي داشررت اما خیلي متعصررب بودن اینو زماني 
فهمیدم که براي اولین بار برادرش رو از نزدیك دیدم ططط افتاب قسررم به همون 

ا ملنار ونیكي فرقي نداشت ططط خالصه خدایي که مي پرستیم شادي براي من ب
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سه سال شده بود که من از شماها دور بودم وبا شادي دوست شده بودم ططط اون 
زمان من با فرهاد هم خونه شررده بودیم اون شررب فرهاد رفته بود پیش یكي از 
بچه ها تا باهم به یه کنسرررت برن اما من  ون حال وحوصررله نداشررتم خونه 

اهاش رفته بود ططط تازه از حمام در اومده بودم که زن  در موندم ولي اي کاش ب
شت در بود  شكي پ صورت ا شادي رو دیدم که با  خونه خورد درو که باز کردم 
متعجب ونگران به داخل دعوتش کردم وبراش اب اوردم وازش خواسررتم برام 
تويیب بده شادي هم شروع به صحبت کرد که باباش تصمیم به ازدواو مجدد 

باباي مرفته  اخه مادرش  ند سرررالي بود که فوت کرده بود بهم مفت از زن 
 دیدش خوشررش نمیاد و برادرش هم فق  به فكر خودشررره واون خیلي تنها 
ست  شروع کرد به زار زدن بهم مفت دو شم پرت کرد و شو توي اغو مونده خود
شونه  شو فق  به ن شه ططط اولش حرف شته با شه تا منو دا شت  اي افتاب من با دا

ه حسرررت کو یك ویه حرفي که از رو تنهایي زده شررده برداشررت کردم اما ي ی
شید ومفت دلش میخواد اونم منو  شكمم ک سم وروي  شو برد زیر لبا ست وقتي د
براي خودش داشررته باشرره طط دلش مي خواد امید فق  براي شررادي باشرره تازه 

ستم این کارار صبانیت ازش خوا شدم وبا ع سریع ازش دور   ودوهزاریم افتاد 
بس کنه اما اون بازم خواست بهم نزدیك بشه بهش مفتم از خونه بره بیرون ولي 
اون باز شررروع به مریه وزاري کرد ططط و مفت ببخشررمش واون دیگه تكرار نمي 
کنه طط مي دونسررتم امشررب بر نمي مرده خونه وامه از خونه بیرونش کنم معلوم 

رهاد م مفتم برو اتاق فنیسررت  ه بالیي سرررش بیاد بدونه اینكه بهش نگاه کن
وبیرون نیا  ون نمي خوام ریختت رو ببینم قبول کرد ورفت توي اتاق منم رفتم 
توي اشررپزخونه تا یه قرص ارام بخش بخورم ططط  لوي سررینك ایسررتاده بودم 
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شد با تعجب به  سرم بلند  ست  صداش از پ ستم که  ش شتم ظرفارو مي  ودا
ا د یه  سم عریون توي بدنم همانا تسمتش برمشتم ،اما برمشتن من همانا وافتا

 اومدم پسش بزنم لباشو روي لبام مذاشت ودستمو مرفت وروي ططط
 
اینجاي حرفش که رسررید سرركوت کرد ططط حدس زدن بقیه اش کار سررختي  به

یه  به مردنم فشرررار دادم برر کرده بودم  نبود !!! نفس کم اورده بودم دسررتمو 
شو پاچ  شكا شد امید در حالي که ا شتناچ  ي فكر مي کردم و ي  برر وح

 میكرد با لحن ملتمسي مفت:
 
 
 
شم که نتونستم خود - شم افتابم ططط ببخ شم ططط من یه مردم ططط سیبببخ  دار با

زمیني که نیستم ططط به خدا ططط به قران خواستم  لوشو بگیرم اما نشد ططط افتاب 
سا نبودن  سراي پیرمبرا هم زاهد وپار سر پیرمبر نبودم طط هر ند همه ي پ من پ
ستیمي  ست، من گ*ن*ا*ه کار ولي به  ان خودت که همه ي ه طططط افتاب در

پسش زدم نشد طط نرفت ططط من رام  شماش شدم ططط افتاب  دست من نبود ططط
به خدا انقدر تو فكر تو بودم که توي اون رابنه فق  وفق  اسم تو رو صدا میزدم 
شدم  صبب که از خواب بلند  شه طططط  شادي واقعا داغون ب شد   یزي که باعث 

اي روقتي موقعیت رو تشخیص دادم دیونه شدم شاید باورت نشه من ططط امید ب
اولین بار توي عمرم روي یه دختر دسررت بلند کردم وزدمش ططط من هم خودمو 
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نابود کردم هم شررادي رو حاچ امر هم مي خواسررتم نمي تونسررتم بي خیالش 
بشررم من عفتش رو ازش مرفته بودم ) حاچ با حرص در حالي که دندوناشررو 

شده ادامه داد : (  شار میداد از بین دندوناي کیلید  هر  ند همه  یز روي هم ف
یه فكر  به خاطر  نابود کرد  نده ي منو ،خودشررو  زیر سررر خود لعنتیش بود ای
بچگانه که شرراید امه من مال اون بشررم عشررقمم مال اون میشرره واون میشرره 

 خوشبخت ترین زن دنیا ططط
 

 پوزخند تلخي زد و سري به نشونه ي تاسف تكون داد ومفت :
 
ي با تو حرف میزدم ودم از دلتنگي مجبور شررردم برم خاسررتگاریش طططط وقت-

صریم ططط یه ماه  ست عن س ستم خودمو نابود کنم به خاطر این  میزدي مي خوا
نشرررده فهمیدیم خانم حامله اسرررت مجبوري عقد کردیم تا خانواده ي خانم 
بالیي سرررش نیارن ططط مي خواسررتم هر  ور شررده بچه رو سررق  کنه اما نمي 

شت لعنتي هنوز به اینده اي که  شه شا شاید امید خر ب معلوم بود امیدوار بود که 
یاد  نا ب عه میر داده سرری یه دف بات  با که تو مفتي  ططط توي هین میر وداد بودیم 
خاسررتگاري طط اولش  دي نگرفتم ططط اما وقتي تو حرفاي بابات رو بهم منتقل 
مي کردي که مي مه یا امید بر مي مرده یا زنه سینایي فهمیدم یه خبرایي هست 

س  ترسیده بودم از اون طرف هم دکتر شادي مفته بود نباید عصبي بشه  مثل
ومرنه براش خنر ناکه این بدبختیمو نمي تونستم سرش خالي کنم ططط حاچ من 
مسررئولیت داشررتم مسررئولیت یه زن ویه بچه که حاچ به خاطر خریت مادرش 

ا رايیش بزنه تومن پاش به این دنیا باز شده بود از بابا خواستم با بابات حرف 
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ياع واقعا خراب بود نه مي  شد او صبر کنه اما خبري ن سال دیگه  سه  کنه تا 
تونستم به درسم برسم نه مي تونستم به شادي واون طفل معصوم برسم نه مي 
شیدي اروم کنم ططط اون بچه به دنیا اومد و  شتي عذاب مي ک ستم تورو که دا تون

سیده بود طط سیدم که بابمیرا ي باباي تو به نهایت ر ام ط زماني به اوو بدبختیم ر
ستي ططط حاچ یكي رو این ور  سر من نی سالم مفت تو دیگه پ زن  زد وبه  اي 
مي کاري با یكي دیگه اونجا ازدواو مي کني ؟؟ اخي نوه ام  ه طوره ؟؟ بعدم 
تهدیدم کرد که حق بر مشررت ندارم طططط افتاب خیلي ترسرریده بودم وقتي با تو 

سم دخترم حرف زدم ومن شدم ا شدم تو  یزي نمي دوني هنوز، اروم تر  مئن 
شه  شتباهم رو به رخم بك شه وا شمم با شتم افتاب تا  لوي   رو به یاد تو مذا
ططط شررادي از این انتخاب ناراحت بود اما من بهش محل نمیدادم ططط وقتي تو 
نه میري هم  کارا داره ردیف میشررره وتو داري از خو ن  زدي ومفتي  بهم ز

حال بودم هم ناراحت وهم مي ترسرریدم ططط خوشررحالیم براي از دسررت خوشرر
ندادن تو بود ناراحتیم براي  دا کردن تو از خاله زهره وعمو احسررران که مثل 
مامان وبابام بودن وترسررم براي این بود که نكنه عمو  ري تر بشرره و همه  یز 

 فت ططط شرربرو به تو بگه ططط نمي دونسررتم با این کارت موافقت کنم یا مخال
ساس مي کردم یكي با  شدم ططط نمي دونم  را اح شتم دیونه می شد دا عید که 
سترس  يربه میزنه ططط حالم خوب نبود از ا  كش به  ون قلبم افتاده ومحكم 
ن  میزدم هیچ کس  وابم رو  لت تهوع داشررتم نگران تو بودم هر  ي ز حا

ططط مریه مي کردم وبه نمیداد نه خودت نه کامي نه ملنارو نیكي ططط هیچ کدوم 
شاید دروغ  ساعت ها  شه ططط اون  سرت نیومده با خدا التماس مي کردم بالیي 
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شم خوب  شادي هم میدید اما خود شده بودم یه مجنون واقعي  شه امه بگم  نبا
ست تا اینجا هم که پابه پاش پیش اومدم مردي کردم براي همین زیاد به  میدون

قدر در میر تو ید ان پام نمي پیچ نه  پرو یدیدم  نه م که خرد شررردنش رو  بودم 
احسرراس مي کردم طط زماني که تلفن رو باچخره بعد از کلي وقت  واب دادي 
انگار یه اب روي اتیش و ودم ریختن اروم شدم طط از اینكه تو هستي، سالمي 
ططط توي دنیایي که من هسررتم نفس مي کشرري انگار تمام دنیا رو بهم دادن ططط 

عد از اون منو تو یه  ورایي ترییر رو توي تو  ب ما خوب  هام حرف میزدیم ا با
احسرراس کرده بودم بدترین زماني که منو تو باهم حرف میزدیم زماني بود که 
ستان و افتاب کو ولو هم بهونه ي  شده بود وبرده بودمش بیمار شادي بد  حال 
که تو مويرروع رو  تاب نمي خوام از زماني بگم  مامانش رو مي مرفت ططط اف

شدم فق  مي فهم شدي منم داغون  یدي منمئن باش همون قدر که تو داغون 
خواسررتم این زمان لعنتي بگذره طططط رفتار کامي رو نمي خوام برات شرررح بدم 
 ون این کامي با اون کامي کلي فرق داشت حتي ا ازه ي تويیب دادن به من 

ه بي در کنداد وقتي مفت افتاب تصررمیم مرفته ازدواو کنه رواني شرردم ططط انق
خیال حال بد شررادي وافتاب کو كم شرردم م*س*ت کردم وتا توان داشررتم 
شررادي رو زدمش ططط افتاب نمي دوني بعدش  قدر عذاب و دان مرفته بودم 
ططط میدونسررتم حاچ شررادي هم به خریتي که کرده پي برده ططط اما انقدر  ون 

رو باباي سررخت بود که حايررر به طالق نشررد ططط وقتي خبر مرگ عمو حسررام 
صر  شنیدم ططط همه ي خونه رو بهم ریختم ططط داغون بودم خودمو مق دومم رو 
مي دونستم ططط دلم مرفته بود حاچ کي تو رو برل مي کرد ؟؟ کي تورو اروم مي 
کرد ؟؟ یه پسررر غریبه ؟؟ یه مرد غریبه ؟؟ یه هم بازي  دید ؟؟ افتاب این یه 
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ندمیم بود حتي بد تر از درد غربت سرررال وخورده اي براي من بدترین دوران ز
 ون اون موقع امید داشررتم وقتي برمشررتم تو منتظرمي ولي حاچ ططط زماني که 
تصمیم به برمشت مرفتم شادي هم به پرو پام پیچید که باهام بیاد نمي تونستم 
نتهاش بزارم  ون رابنه ي خوبي با خانواده اش نداشررت وتنها معلوم نبود  ه 

سرش میاد  يرر خودته  ون من بالیي  ططط من بهش مفتم بیا اما این اومدن به 
دارم میرم هر  ور شرررده افتابمو بر مردونم ططط اشرررك ریخت اما قبول کرد ططط 
افتاب دلم براش میسرروزه ططط دلم براي خودمم میسرروزه که وقتي بر مشررتم تنها 

سان ببینم توي برل یه مرد دیگه ططط من او سر قبر عمو اح ستم تورو  موقع  نتون
افتاب خودمو ندیدم یه افتاب دیگه رو دیدم اون لحظه هاي که شما توي ماشین 
سرت  شم دوخته بودم ططط وفق  ح شك بهتون   شین با ا بودید من بیرون از ما

 هاي زندمي رو براي خودم میشمردم
 

شنا رو دیدم ، اون امید بود ولي  سایه ي یه ا شت زهرا  تازه یادم افتاد که توي به
 اس کردم توهم زدم !!! امید سرشو ک  کرد وبا لبخند مهربوني مفت :من احس

 
 نبینم اشكاتو خانمم مفتم که طاقت دیدنشونو ندارم ططط-
 

شكامو  سرعت ا شیدم من کي مریه کرده بودم ؟؟ به  ست ک صورتم د بابهت به 
 پاچ کردم بعد از  ند لحظه که به خودم اومدم به امید خیره شدم و مفتم :
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 ططط زن ططط و بچه ات کجان ؟؟اچن ط-
 

شید اروم  يي مي ک شدیدي کرد ودر حالي که روي میز خنهاي فر امید اخم 
 مفت :هتلنططط

 
پوزخندي زدم  ه توقعي داشررتم، اینكه بشررنوم خونه ي عمو حسررینن ؟؟ نمي 
ستم  سرمردون بودم ططط حاچ میدون شتي بكنم  ستم از حرفاي امید  ه بردا دون

ستم  ي باید بگم ططط  توي این ما را امید شیده ططط اما نمي دون هم کم ز ر نك
باید بهش بگم بخشیدمت وبر مي مردم پیشت ؟؟ پس شادي ودخترش  ي ؟ 
شررادي به امید یه زندمي خوب سررر نوشررت همه مون رو عوض کرد ؟؟ راچین 
 ي ؟؟ مرد مهربوني که این  ند سال به پاي اخالق مندم نشست وبهم کمك 

 کرد ؟؟؟ او ي ؟
 

با صررداي امید از فكر در اومدم با نگاه پریشرروني مفت : بازم نمي خواي بهم 
 بگي مويوع ازدوا ت  یه ؟؟

 
 را ططط اچن که بازي کم کم داره رو میشرره وقتشرره منم همه  یزو بگم اما من 
شتم امید براي تبرچه اش حرف  صحبت کردن ندا مثل امید حوصله ي این همه 

باز کردن ما من براي  که  میزد ا که رو مردنم بود وانقدر کالفه بودم  فه اي  وظی
 حوصله ي فكر کردن نداشتم براي همین خالصه وار مفتم :
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باباي من هیچ وقت ا ازه نمیداد - بام فكر کردي ؟؟  با به من و تو  ي را ع 
شوند اما ا ازه ي  سفره ي عقد مي  سر  شده با کتك منو  برم خونه ي مجردي 

ه پیش نهاد از طرف کامي شررروع شررد طط یه همسررر اون کارو بهم نمیداد با ی
صرروري یكي که از سررینا باچ تر باشرره ورايرري بشرره براي مدت کوتاهي با من 
ازدواو کنه وبعد  دا بشرره کسرري رو پیدا نكردیم که یه دفعه کامي راچینو بهم 
معرفي کرد اونم به خاطر یه سررري مشرركالت مجبور به این کار شررد قرار شررد 

یم وخیلي زود  دا بشرریم ططط تا از دسرررت میر دادن هاي بابا باهم ازدواو کن
شدم طط  شنا  شتر باهاش ا شیم اما وقتي باهاش ازدواو کردم ططط وقتي بی راحت ب
صا بعد از مرگ بابا ططط اون بود که منو به خودم اورد من اچن هر  یزي  صو مخ

 دارم مدیون اونم ططط
 

 با خوشحالي وس  حرفم پرید ومفت :پس رابنه تون  دي نیست ؟؟ امید
 

شت تو  شه ومن فق  منتظر بر م پوزخندي بهش زدم ومفتم :  را داره  دي می
 بودم ططط تا دلیل کارتو بدونم وبا فكري ازاد تصمیم بگیرم

 
امید کپ کرد نگاهم به سرراعت کافي شرراپ افتاد طط اوه سرراعت نه بود حتما تا 

شیدم تازه نگاهم به قهوه ي روي اچن راچ صندلیمو عقب ک سریع  شته  ین بر م
میز افتاد دست نخورده وسرد شده بود سري به نشونه ي تاسف تكون دادم واز 

  ا بلند شدم امید وقتي دید بلند شدم سریع مفت :کجا ؟؟
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 خونه ططط راچین اچن دیگه از سر کار برمشته طط-
 

کرده بود بهم خیره شررد وبعد دسررت توي  امید با غمي که توي  شررماش لونه
  یبش کرد و عبه  واهراتي  لوم مذاشت ومفت :

 
افتاب ططط من به امید تو بر مشررتم ططط به امید افتاب خودم ، به من فرصررت -

 میدي یا ططط
 

به در مردش بود اچن براي تصررمیم میري زود بود توي  ید و ع گاهم بین ام ن
*ن*ا*ه بود پس مي تونسررم بهش فكر کنم فرهن  شهني من فعال!! امید بي گ

ططط وبین اونو راچین تصررمیم بگیرم ططط حلقه رو از روي میز برداشررتم طط وبرق 
خوشررحالي امید ته دلم رو لرزوند من دارم  ي کار مي کنم ؟؟ واقعا نمیدونم 

 ططط امید با لبخند روي لبش سپاسگزار بهم خیره شد ومفت :
 
امید من براي زنده موندني ططط منتظر خبرت هسررتم  ممنونم افتابم ططط تو تنها-

 ططط
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سري به نشونه ي خداحافظ تكون دادم وبا قدم هاي بلند خودمو از کافه بیرون 
 انداختم

 
 
 

باد سرررد برام مثل یه  پاییزي صررورتمو نوازش میداد وانگار این  هواي سرررد 
یرن و بگتلنگرشد، تا عقل واحساسم دست به دست هم بدن وتصمیم نهایي ر

سخت نبود همون  یزي بود  صمیم میري انقدراهم که فكر مي کردم  طط واین ت
ساس راحتي مي  شتم ،اح شتم !!! اچن واقعا یه حس خوبي دا شو دا که انتظار
کردم ططط مهمترین  یزي که شهن منو مشرول کرده بود پس زده شدنم از طرف 

که من پس زده نشررردم ططط وا یدم  ما اچن فهم ید بود ا حدودي غرور ام تا  ین 
زخمیم رو التیام مي بخشررید نفس عمیقي کشرریدم نگاهم رو به  عبه ي توي 
دسررتم دوختم کمي بین انگشررتام فشررارش دادم وبا قدم هاي بلند اما اروم بي 
سوندم ریموت رو  شین ر شتن خودمو به ما تو ه به مردمي که از کنارم مي مذ

صندلي برل مذ شدم کیفمو روي  شین  سوار ما شتم و  عبه ي حلقه رو زدم و ا
به روم  توي داشررپرت ماشررین پرت کردم ططط نگاهم رو به خیابون شررلوغ رو
انداختم ططط شهنم خالي بود اما از یه  یزي منمئن بودم هر ي که بشررره هر 
 وري که باشرره  واب من معلومه ططط با یاد موشرریم سررریع دسررتمو کردم توي 

شیدمش بیرون  سختي ک سكال 15کیفم وبه  شش تاهم  تا می شتم نه تا راچین  دا
کامي ابرویي باچ انداختم وموشري رو روي کیفم مذاشرتم وسرریع ماشرین رو 
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روشن کردم تا همین  ا هم واقعا دیر کرده بودم ططط اچن شهنم فق  حول محور 
راچین مي مشت  ه طوري مويوع رو با اون در میون بذارم ؟؟  ه  وري پرده 

؟ بازي که نه زندمیمو!!! دلم مي خواست کارمردان ي اخر این بازي رو بردارم ؟
 این صحنه ي اخر من باشم ططط

 
 لوي در سرراختمون ایسررتاده بودم نگاهم روي در  وبي خونه در مردش بود 
دودل بودم اما اخرش که  ي ؟؟نفس عمیقي کشیدم کلید رو توي در مذاشتم 

ش شدن در با تردید   ستم وقفل در  رخوندم با باز  شمامو ب مامو باز کردم  
شدم ،اچن بیش از هر زمان دیگه اي  وبا قدم هایي کوتاه ونا منمئن وارد خونه 
شیدم با دیدن راچین  ستم وکمي خودمو  لو ک شده بودم ططط در رو اروم ب سو  تر
که سرریگار دسررتش بود وکنار پنجره با ژسررت خاص خودش در حالي که یه 

سیگار ت ستي که  شلوار ش بود ود ستش توي  یب  شه يد شی  وش بود رو به 
سالم  سكوت بود طط  ستاده بود خونه غرق  شت به من ای پنجره تكیه داده بود وپ
به همون ارومي  وابم رو  به طرفم بر مرده  كه  بدون این ارومي کردم ططط راچین 
شونه اي  شده ؟؟ با ناراحتي  شدم ،این  را ایننوري  داد بهت زده بهش خیره 

سمت اتاقم ر سه باچ انداختم وبه  شتر نرفته بود -اه افتادم هنوز  م  هار قدم بی
 که صداي مرفته و ذابش توي موشم پیچید :

 
 دیدیش ؟-
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سم  به ستم ططط اب دهنمو به زحمت قورت دادم منمئنم حد معناي واقعي یخ ب
اشتباه بود! با  شماي مرد شده به سمت راچین بر مشتم حاچ اونم به سمت من 
بر مشررته بود وتكیه اش رو به شرریشرره ي پنجره داده بود وبا نگاه عجیبي به من 

 خیره شده بود بهت زده وبا ِمن ،ِمن مفتم :
 
 رو ؟چ ططط کي -
 

به زمین دوخت  گاهش رو  که تلخیش قلبمو زیر ورو کرد ن ند تلخي زد  پوزخ
 واز بین دندوناي کلید شده اش غرید :

 
 یار قدیمت رو ططط ایرانه دیگه !! نه ؟!-
 

می  وبهت زده بهش خیره شدم انگار یه پارچ اب  وش روي سرم خالي کرده 
مییییییي طططط نمي دونم از اینكه بودن ططط اون طط اون از کجا فهمیده بود ؟؟؟ کا 

فهمیده وکار من اسون ترشده خوشحال باشم یا ناراحت ططط وقتي سنگیني نگاه 
 منتظرش رو روي خودم حس کدم با بي  وني پرسیدم :

 
 کامي ططط اون بهت مفت ططط اره ؟-
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سیگاري که کنار میز  سیگار رو روي زیر  سري تكون داد ططط  لبخند تلخي زد و
یه بل گاه پا مد ن قدم  لو او ند  با حرص فشرررار داد و   رل پنجره بود  ند ب

 پرسرزنشي بهم انداخت ومفت :
 
شت ططط حق - سي که توي این بازي نقش دا نباید مي مفت ؟؟ ططط یعني من ،ک

نداشررتم از برمشررت اون  یزي بدونم ؟؟ نباید مي فهمیدم بازي زندمیم داره 
 تموم مي شه ؟؟

 
 با حرص مفتم :برر کرده بودم به سختي و

 
 این بازي نبود راچین ططط-
 

با نگاهي که ازش غم مي ریخت زل زد توي  راچین به شررردت بهم اخم کرد و
  شمام ومفت :

 
 وقتي حرفي رو قبول نداري ططط پس نزنش طط  ون این براي خودت بهتره ططط-
 

سعي در مخفي  سختي  هي که به  سالن پرت کردم وبا بر شه ي  کیفم رو مو
 شتم مفتم :کردنش دا

 
 من هر حرفي رو که میزنم قبول دارم ططط-
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راچین خنده ي بلند عصرربي سررر داد وخودشررو رو کاناپه پرت کرد وبا حالت 

 تمسخر دست زد ومفت :
 
 افرین به تو ططط-
 

با حرص وسرررزنش بهش خیره شرردم وتا خواسررتم عقب مرد کنم وبه اتاقم برم 
 صداي عصبي وپرتحكمش متوقفم کرد :

 
 طط باید باهات حرف بزنم ططط بشین-
 

نا ار روي مبل تكي راحتي  به  تحكم کالمش قدرت مخالفت رو ازم مرفت 
سنگیني  شد ططط طاقت  ستم راچین با نگاه تیز ومرموزي بهم خیره  ش مقابلش ن
شه ي  سرم باز کردم ومو شالم رو از  شتم مر مرفته بودم کالفه  نگاهش رو ندا

 صداي اروم اما لحن عصبي مفت : مبل انداختم همون موقع راچین با
 
 افتاب  ي کار مي خواي بكني ططط-
 
کالفگي به  شماي طوسي وغمگینش که رمه هایي از عصبانیت هم داشت  با

صور من فرق  ستم ططط همه  یز با ت شدم ، این  یزي نبود که من مي خوا خیره 
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کرده بود دلم مي خواسررت با دسررتاي خودم کامي رو خفه کنم ططط سررعي کردم 
 لحنم رو مالیم تر بكنم اروم وخسته مفتم :

 
  ي رو ؟-
 

 ن غرید :راچین خشمگی
 
 بس کن افتاب کم خودتو بزن به کو ه ي علي  پ ططط امیدو مي مم ططط-
 

 با همون لحن اروم وغمگین به  شماش خیره شدم ومفتم :
 
 مي خواي  ي کارش کنم ؟؟؟-
 

شماي  صبي تر از قبل با   صش مرفته  ون ع معلوم بود از این ارامش من حر
 : سرخ وصدایي که بي شباهت با فریاد نبود مفت

 
 افتاب این مسخره بازي هارو تموم کن ططط امید زن وبچه داره ططط-
 

 پوزخندي زدم وازمزمه کردم :
 
 واقعا ممنونم طط  یزي هست که کامي نگفته باشه ؟؟-
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راچین که انگار صدامو شنیده بود با عصبانیت از  ا بلند شد ودر حالي که رگ 

 هاي پیشوني ومردنش بیرون زده بود داد زد :
 
شه ططط امه کامي حرفي زده به خاطر همه مون بوده ططط - ست  ون نباید با نه نی

سر دیگه ي این  ستم ططط یه  ستید طط منم ه افتاب توي این بازي فق  تو و امید نی
بازي مي رسررره به من ، به اون دختر بدبختي که زن امیده به اون بچه ي طفل 

ي ر بدبخت فكر کن که با کلمعصرروم ططط ِد لعنتي به فكرمن نیسررتي به اون دخت
آرزو زن امید شررده وزندمي تشرركیل داده به فكر اون طفل معصرروم باش که 
بی *ن*ا*ه پاش به این زندمي باز شررده ططط  را مي خواي زندمیشررونو خراب 

 کني ؟؟
 

از این بي انصررافي خونم داشررت به  وش میومد دیگه تحمل حفظ این برر 
دم ودر حالي که اشك مي ریختم فریاد زدم لعنتي رو نداشتم منم از  ا بلند ش

: 
 
بس کن دیگه راچین طط من فق  باید به فكر بقیه باشم ؟  را کسي اینجا به فكر -

من نیست  را همون دختري که تو سنگشو به سینه میزني به این فكر نمي کرده 
 یه دختر دیگه هم با امید وارزو اون سر دنیا منتظر مرد زندمیش نشسته بوده ططط
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با خودخواهي همه  یزو از من مرفت ،به فكر کدوم بچه   را اون فكر نكرد و
 باشم ؟ به فكر بچه اي که با اسم من شده ایینه ي دق مادرش ؟

 
سي بودي  شم ؟؟ تویي که تنها ک صال به فكر تو با حكم عذاب پدرش ؟؟؟ یا ا

ي تو اکه بهت تكیه داشررتم ، بهت اعتماد داشررتم ططط خود واقعیمو فق  وفق  بر
شتم ؟؟ اما تو  ي کار کردي ؟؟ من به تو اعتماد کردم اما تو در  به نمایش مذا

  واب  ي کار کردي ؟
 

شه اي بزرگ  شی يرب پامو زیر میز  صبا نیت با شدت ع صدام مرفته بود از 
وس  سالن زدم که به موشه اي پرت شد وصداي بد شكستن شیشه توي خونه 

چین که مبهوت به میز شكسته خیره شده بود پیچید در حالي که ز ه میزدم به را
 نگاه کردم وبا صداي مرفته اي باز فریاد زدم :

 
شررنیدي ؟؟؟ اره ؟؟ این صررداي قلب من بود ططط اره راچین خان همین اچن با -

این حرفاي تو ططط فكر نمي کردم خودمو ایننوري بهت نشون داده باشم ططط من 
سي که یه دنبال یه مرد زن دار راه نیوفتادم  سراغم ططط همون ک ططط اون مرد اومد 

روزي دنیام توي اسم اون خالصه میشد ططط امید ططط مردي که تا  شم باز کردم 
 بود ططط همش بود ططط اما راچین ططط
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شیدن ندارم ططط  سیژني براي نفس ک ساس مي کردم اک سم بند اومده بود اح نف
ساژ میدادم ستم مردنم رو ما ست  درحالي که با یه د شه با د سم باز ب تا راه نف

 دیگه ام مشت زدم به سینه ام و با صداي خفه اي مفتم :
 
اما طط این چ مذهب ططط راهش رو مم کرد ویه سررمت دیگه رفت ططط من خرم -

 دنبال این راه افتادم ططط
 

ستاده بود به  سالن ای س   سنگین بي تو ه به راچین که بهت زده و با قدم هاي 
شیدم  سمت اتاقم رفتم ستم مانتو رو از تنم بیرون ک شدت ب ططط در اتاق رو به 

شدم ططط  ه  شكي خودم خیره  صورت ا ستم وبه  ش صندلي میز ارایش ن وروي 
 رت وپرتي مفتم من ؟؟  ي مفتم ؟؟ هیچي یادم نمیاد ططط نگاهم روي پالچ 

R سمت شیدم نگاهم بار دیگه به  ستمو به حالت نوازش روش ک شد د شك  خ
ه  شررماي سرریاهم خیره شررردم طط برق نگاهم رو با تمام و ود ایینه رفت ب

احسرراس مي کردم ططط دیگه تحمل نابودي نداشررتم دیگه تحمل این همراهي 
تنها رو نداشررتم ططط مي ترسرریدم، براي ازدسررت دادن دوباره مي ترسرریدم از فنا 
 ونابودي دوباره مي ترسرریدم این دفعه نمیذارم همه ي زندمیمو به راحتي به باد
بدم این دفعه قهیه واقعا  دیه این سري همه  یز فرق میكنه یه فرق اساسي ، 
اینجا وتوي این زمان واین منه اچن ،حتي این قلب همه وهمه با مذشررته واقعا 

 فرق مي کنه ططط
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با تصرمیم اني از  ا بلند شردم نفس عمیقي کشریدم نگاهي به خودم انداختم 
شما م خوندم با قدم هایي بلند خودمو از اتاق ووقتي برق اطمینان رو از توي  

پرت کردم بیرون با نگاه دنبال راچین مي مشرردم هنوز همون طور وسرر  سررالن 
شده بود با  شت  ستاش م سرش پایین افتاده بود ود ستاده بود وفق  این دفعه  ای
قدم هاي بلند خودمو بهش رسرروندم پشررت سرررش ایسررتادم و با لحن مالیمي 

صدا کردم ططط سمش رو  شت وبا اون نگاه غمگین وبرق  ا سمتم بر م راچین به 
 عجیب به  شمام خیره شد ططط

 
**** 

 
لبخند پهني از کافه بیرون زدم دسرررت  پم رو باچ اوردم وحلقه ي زیبا ي  با

دسررت  پم رو با دقت نگاه کردم دلم براش تن  شررده بود ططط  قدر این قرار 
سوار  سوندم و شین ر سرعت خودمو به ما امروز با قرار دیروز متفاوت بود !! با 

د رمون باقي نمونده بوشدم بي وقفه ماشینو روشن کردم وراه افتادم  یزي از قرا
صلي  شینو  لوي در مجتمع پارچ کردم واز در ا شتم ططط ما ططط ومن کلي کار دا
وارد مجتمع شرردم سرروچ ماشررینو به نگهبان دادم وازش خواسررتم وقتي محمد 
شینو بهش بده تا با خودش ببره !! ووقتي از نگهبان منمئن شدم  سویچ ما اومد 

از اینكه حرکت کنه سرروارش شردم  سررریع خودمو به اسررانسررور رسرروندم وقبل
همسررایه ي پیرمون با دیدن لبخند سرررخوش روي لبم لبخندي بهم زد وسررري 
نه اي ططط از  مه عجب دختر دیوا تكون داد فكر کنم طرف داره توي شهنش مي 
اسررانسررور خارو شرردم ودر خونه رو با کلید باز کردم وقت زیادي براي  مع 
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ست به  شتم پس زود د سایل ندا شدم وبه نظرم هر  یزي که نیاز کردن و کار 
به  گاهم رو  مدون ریختم ططط موقع رفتن بود ن تا   بود رو  مع کردم وتوي دو
سرتاسر اتاق انداختم ططططدلم براي این اتاق وخاطرات خوب وبدش تن  میشه 
نفس عمیقي کشرریدم تا بوي عنر این اتاق رو به ریه ام بفرسررتم ططط با دیدن 

ریع دست به  مدون هام بردم وبه سختي تا دم در ساعت سرم سوت کشید س
هارو بیرون از سررراختمون توي راهرو  مدون  باز کردم و  یدمش در رو  کشرر
مذاشتم سرچ دیگه اي به خونه کشیدم وقتي از همه  یز منمئن شدم لبخندي 

 زدم ودر رو بستم و مدون به دست منتظر اسانسور ایستادم ططط
 

یدم ونگاهي به اطراف انداختم بادیدنش  مدون هارو بیرون از مجتمع کشرر
لبخندم پهن تر شررد دسررتي تكون دادم وبا  مدون ها به سررمت ماشررین رفتم 
شد وبا لبخند مهربونش کمكم کرد که  مدون هارو به  شین پیاده  سریع از ما
صررندق عقب ماشررین انتقال بدیم در صررندق عقب رو که بسررت به سررمت در 

باز کرد وتع نده رفت ودرو  که کمك ران ظیم کوتاهي کرد خنده ي ریزي کردم 
باعث شد خودشم بخنده سریع توي ماشین نشستم بوي عنرش توي ماشین 
پخش شده بود با لبخندي که ازش ارامش مي بارید نفس عمیقي کشیدم وکمر 
بندم رو بستم ططط اونم به سرعت سوار ماشین شد و کمر بندش رو بست وبعد 

ودیشو روي پیشونیش مذاشت وبا  شماي به پشتي صندلي خیره شد وعینك د
 مهربون وپر از عشقش به من خیره شد ومفت :بریم ؟؟؟
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شتن لب باز  ست دا شق ودو شدم وبا لبخند منمئن وپر از ع منم بهش خیره 
 کردم :

 
 بله اقا ططط هر ي شما بگید ططط-
 
 اوهو ططط افتاب از کدوم طرف در اومده، افتاب خانم ما مهربون شده ؟؟-
 
 حرص مشتي به بازوي مردونه ومحكمش زدم ومفتم :با 
 
 اوچ من همیشه مهربونم ططط دوما ططط خیلي دلت بخواد ط-
 

توي صورتم دوچ شد ودر حالي که نگاه حریصش روي لب هام بود با صداي 
 بمي مفت :

 
 دلم  یه خانم، همه ي و ودم شمارو مي خواد طط-
 

نداختم یه تاي ابروهاشررو باچ داد تخس به عقب هلش دادم وابرو هامو باچ ا
 ودر حالي که سرشو تكون میداد با شیننت مفت :

 
 باشه به هم مي رسیم ططط افتاب خانم ططط-
 



  726 

 

خنده ي سرخوشي کردم وبه اون که با لبخند و شماي شینون بهم خیره شده 
بود نگاه کردم من عاشق این نگاه طوسي شینون بودم ! راچین اخم تصنعي کرد 

 :و مفت 
 
 بخند بخند نوبت منم میشه ططط-
 

 این بار من شینون توي صورتش دوچ شدم ومفتم :
 
 نخیرم طط هیچ وقت نوبت شما نمي رسه طططط-
 

سریع سیدنش کردم راچین اول  و شروع به ب*و* شتم و لبهامو روي لبهاش مذا
سیدن هم کردیم  شروع به ب*و* بهت زده بود اما کم کم به خودش اومد ونرم 
ططط بعد از  ند دقیقه در حالي که به سررختي از هم  دا مي شررردیم راچین در 

 حالي که هنوز نگاهش به لبهاي من بود با صداي دورمه وبمي مفت :
 
 ل اینكه باید به نصیحت کامي موش کنم وشیشه ها ماشینو دودي کنم طططمث-
 

 لبخند بد نسي بهش زدم و مررور مفتم :
 
 زیاد به دلت صابون نزن دیگه از این خبرا نیست ططط-
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 راچین خندید و نوچ دماغمو فشار خفیفي داد ومفت :

 
 مي بینیم خانم کو ولو ططط-
 

 : باش مي بینیم ططبا شیننت سري تكون دادم ومفتم 
 

 راچین  پ  پي بهم نگاه کرد ومفت :
 
باي بچه هاش این طوري حرف بزنه - با یدبا  با که ن ها ططط زن  خیلي پررویي 

 وکل بندازه ططط حیا کن زن !
 

زهر خندي زدم ومفتم :حاچ کو تا تو بشرري باباي بچه ها ططط براي بار دوم مي 
 مم زیاد به شكمت صابون نزن طططط

 
 با خنده مفت : راچین

 
 مي مم پررویي باورت نمیشه-
 

وبعد ماشین رو روشن کرد وبا تیكافي از اون محل باسرعت دور شد ططط دستم 
صندلي دادم ودر  شتي  ست مرم راچین  ا خوش کرده بود تكیه ام رو به پ توي د
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حالي که به صررداي داریوش موش میدادم خاطرات دیشررب رو بار دیگه براي 
 مرورمي کردمخودم توي شهنم 

 
 
 

شتم هنوز همون طور  خودمو از اتاق پرت کردم بیرون با نگاه دنبال راچین مي م
وس  سالن ایستاده بود وفق  این دفعه سرش پایین افتاده بود ودستاش مشت 
شده بود با قدم هاي بلند خودمو بهش رسوندم پشت سرش ایستادم و با لحن 

ن نگاه غمگیمالیمي اسمش رو صدا کردم ططط راچین به سمتم بر مشت وبا اون 
شش  شد طط دیگه تاب نیاوردم وخودمو توي اغو شمام خیره  وبرق عجیب به  
انداختم تا راچین به خودش بیاد سرررمو کمي عقب بردم وبدون هیچ مقدمه اي 
براي اولین بار توي ب*و*سیدن پسري پیش قدم شدم لب هامو روي لب هاي 

سیدن راچین که از  شروع به ب*و* شار دادم ونرم  شكش زده راچین ف تعجب خ
بود کردم راچین بعد از  ند لحظه که کمي به خودش اومد منو از خودش  دا 

 کرد با  شم هاي بهت زده ومیجي اروم زمزمه کرد :
 
 افتاب ؟!-
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لبخندي زدم ونگاه عاشقم رو به  شماي بهت زده ي راچین دوختم ، رن  بهت 
شو به برق عمیقي داد  شد و اي خود شماي راچین کم رن   راچین کمرم رو  

 محكم وفشار داد وبا لبخند متعجبي باز زمزمه کرد :
 
 یعني طط !!!-
 

لبخندم عمیق ترشررد بدون هیچ حرفي دسررتمو چي موهاش کردم وسرررشررو به 
سمت خودم کشیدم ولبهامو روي لب هاش مذاشتم وشروع به ب*و*سیدنش 

ا کرد کم کردم راچین ب*و*سرره ي کوتاهي به لب هام زد وباز منو از خوش  د
کم داشرررت از این کارش حرصررم مي مرفت با نگاه تندي بهش خیره شررردم 

 شینون خندید و اروم مفت :
 
 عاشقتم دیونه ي من طططط-
 

وبعد بدونه اینكه منتظر  واب از طرف من که این دفعه متعجب شرررده بودم 
سیدنم کرد  شروع به ب*و* شار داد وبا ولع وحرص  شو روي لبهام ف شه لبها با

عا توي دل به روم واق حال بودم از داشررتن مرد رو  ند اب مي کردن خوشرر م ق
خوشررحال بودم کم کم به خودم اومدم وشررروع به همراهي کردم راچین اروم از 
به  مذاشرررت وشررروع  له ي موشررم رو توي دهنش  هام  دا شرررد وچ لب 
ب*و*سرریدن کرد وبعد از اون مردنم وپایین وپایین تر از خوشرري غرق لذت 

ي خودمو نمي دونستم با توقف راچین متعجب  شمامو باز کرد بودم حال وهوا
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و سررر ک  شرردمو کمي صرراف کردم وبه  شررم هاي پر از خواهش وخواسرتن 
راچین خیره شدم بعد از  ند لحظه ب*و*سه ي کوتاهي روي مردنم کاشت وبا 

 صداي بم ودورمه اي در حالي که باز به  شمام خیره شده بود مفت :
 
 ا ازه میدي ؟-
 
بخندي به  هره ي پر از نیازش زدم " عزیزم منم کمتر از تو نیازمند این اغوش ل

سه ي  شد ب*و* ستم " با لبخند من ، لبخند روي لبهاي راچین عمیق تر مرم نی
کوتاهي روي لب هام زد با معلق شدنم روي هوا  یب خفیفي زدم ،راچین خنده 

از مرم شررروع به ي شررینوني کرد ودر حالي که منو به سررمت اتاق مي برد ب
شت و خودش روي من خیمه  سیدنم کردم ططط اروم منو روي تخت مذا ب*و*
زد  قدر این اغوش مردونه دوسرررت داشررتني بود و قدر کنار این تكیه ماه 
محكم بودن لذت بخش اچن تنها ارزوي من یكي شدنم با مردم بود، مردي که 

با ب*و*سرره هاي براي من این مدت صرربر کرده بودومن  قدر عذابش دادم! 
مرطوب راچین روي بدنم غسل کردم ،غسل عاشقي دوباره ، غسل تعهد ، غسل 
سل لذت بخشي  شه براي راچین بودنم و ه غ سل همی شدنم ، زن بودنم ،غ زن 
ططط با دردي که توي بدنم پیچید نا خوداماه  یب خفیفي کشیدم وملهفه ي روي 

 رو صدا کردم طططط تخت رو توي  نگم فشردم وملتمس وپراز لذت اسمش
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با دیدن  با مرماي دسررتي که نوازش مونه موهامو کنار میزد  شررم باز کردم و
 شررماي خوش رن  مردم که با عشررق ومحبت بهم خیره شرررده بود لبخند 
محوي زدم راچین که از بیدار بودنم منمئن شرررد لبخند پر از محبتش رو روي 

شرد از مرماي بدن راچ شش ف شید ومنو توي اغو ین که بدون هیچ پرده اي من پا
بدنم رو داغ میكرد خجالت کشیدم وخودمو توي اغوشش  مع کردم ،راچین با 
شته بودم رد  صورتم مذا ستم که  لو  شو از بین د سر دیدن این حرکتم خندید 

 کرد وبا خنده مفت :
 
ِا پس خجالتم بلدي ؟؟ ططط ببینم نكنه اون دختري که دیشب بي حیا شده بود -

 بود ؟؟؟ دختر همسایه
 

خنده ي ریزي کردم وبدون نگاه کردن به راچین يربه اي به شكمش زدم وسرمو 
 تو بالشت فشار دادم راچین با سرخوشي خندید ومفت :

 
خانم خجالتي بهتر بلندبشرري ططط باید بري حمام ططط منم این  ا رو تمیز کنم -

 ططط
 

هفه ی کمی ملوبعد به حمام رفت با شنیدن صدای اب از توی سرویس بهداشت
ی تمیزی رو که راچین دیشرررب بهم داد رو دور خودم پیچیدم , بعد از ده دقیقه 

 راچین از حمام در اومد و دوباره شینون شد وبا لحن مرموزي مفت :
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 مي مم افتاب به نظرت باید ملهفه رو بندازم دور یا بشورمش ططط-
 

صبا شتر پیچیدم وبا ع شیدم وملهفه رو دور خودم بی صنع یري ک ی که نیت ت
 بیشتر پر از ناز بود مفتم :

 
 راچیرررررررررن خیررررررررررررلی نا مردی ططط-
 

شتم هر قدم  شت !!! مثل اینكه تعهد دا شته فرق دا  قدر این افتاب با افتاب مذ
که با راچین به  لو میرم اخالقم رو هم عوض کنم !! خنده ی شررینونی کرد وبا 

 ت : شم اشاره ای به کمرم کرد ومف
 
 کمرت که درد نمیكنه ؟؟؟-
 

 ابرویی باچ انداختم ومثل خودش مفتم :
 
 خیر، اقامون دیشب هوامون رو داشت ططط-
 

 پر رو وشینون توی  شمام خیره شد ومفت :
 
 اره؟؟؟-
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 ابرویی باچ انداختم ومفتم :

 
 بله صد البته ططط-
 

ید ومنو روی دوتا دسررتش بلند کرد وبی تو به سررمتم دو   ه به  یبخندید و
شت وبعد در حالی  ودادم در حمام رو باز کرد ومنو توی وان پر از اب مرم مذا

 که موهامو به هم می ریخت مفت :
 
 کمی بدنت رو ماساژ بده ططط ولی زود در بیا طططط-
 

 شمكی بهم زد وبعد پر از عشق بهم خیره شد وخیلي زود عقب مرد کرد واز 
وپر از ارامش خودمو بیشتر توی اب داغ رها  حمام خارو شد با لبخندي عمیق

کردم ططط احساس میكردم ارامش رو با تک تک سلول هام حس می کنم  قدر 
ثل بودن توی آسررمونه  با راچین بودن م لذت بخش تر بود ططط  این ارامش برام 
هفتمه طططط ومن  قدر بدبختم که اینو دیر فهمیدم وسرراعت های زندمی خودم 

وبی  هت حدر دادم ططط این دوسررال می تونسررت برای هر  وراچین رو بی خود
صرف مردی کردم  سال رو  شه ومن همه ی این دو دومون خیلی بهتر از این با
که زن وبچه داشررت ططط اعتراف میكنم هنوز هم پیش من امید بی گ*ن*ا*هه 
ططط از یه طرف مي مم این خواسرررت امید نبود ولی از طرف دیگه مي مم امید 

ست خودش رو کنترل کنه همون طور که امه می خوا ست خیلی خوب می تون
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شت یه حرف  شاید هم دیگه توان خودداری ندا راچین این کارو کرد اما امید ططط 
عمه همیشه توی موشمه ططط منجایش هر مرد بسته به عشقشه طططط شاید عشق 
ما راچین امتحان خودش رو خیلی که فكر می کرده ططط ا ید اون طوری نبوده   ام
خوب پس داده ططط با یاد امید به یاد حلقه ی امانتیش افتادم که توی داشررپرت 
ماشینم بود ,باید در این مورد با راچین صحبت می کردم ططط با صدای تقه ای که 

 به در خورد از فكر خارو شدم صدای راچین توی حمام پیچید :
 
 خانمم بسه دیگه بیا بیرون صبحانه بخوریم ططط-
 

سختی از شه اکتفا کردم کمرم کمی درد می کرد ولی  به  شدم وبه یه با  ا بلند 
سریع  شاید من تحمل دردم باچ رفته بود ططط  این درد خیلی طاقت فرسا نبود یا 

 حمام کردم وبیرون اومدم طططط
 

کمری حوله ی تن پوش رو محكم تر کردم واز اتاق خارو شرردم با دیدن راچین 
ارک تنش بود تعجب کردم بایاد حمام توی که موهاش خیس بود وفق  یه شررلو

سالن کمی از تعجبم کم شد ولی سرعت عملش کامال ستودنی بود !!! راچین با 
صی به حوله کرد وبا  سمتم اومد ونگاه حری شد به  شینون  دیدنم باز نگاهش 

 لحن با مزه ای مفت :
 
 دختر تو قصد کردی منو بكشی ؟؟؟-
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نرم وکوتاهی به لبم زد ومنو روی وبعد منو کشررید توی برلش ب*و*سررره ی 

 صندلی نشوند ومفت :
 
 
 
 صبحانه بخور یه کم حالت  ا بیاد-
 

شروع کرد به  شت و شیر موز رو  لوم مذا ست لیوان  ش شم کنارم ن وبعد خود
لقمه مرفتن نمی دونستم  ه  وری باید در مورد امید با راچین حرف بزنم هیچ 

شه اما د شتر از این دلم نمی خواد بازم ازم دلخور ب ست امید رو بی لم نمی خوا
امیدوار بكنم ططط حرف راچین درست بود باید کمی هم به اون زن وبچه فكر می 
به  مدم  به خودم او که من  حاچ  یاوردم  به خودش م ید رو  کردم طططط وکمی ام
سال نون ونمكی که با امید خوردم باید اونوهم به خودش  خاطر تمام این همه 

اید نتونه زنشو ببخشه ولی خوب اون دختر کو ولو حق داشت بیارم ططط حاچ ش
به راچین دادم که مشرررول  باباش رو فق  برای خودش بخواد !!! نگاهم رو  که 
شد دودل  شک  مرفتن نون وپنیر ومردو برای من بود نگاهم روی لبخند لبش خ

 هبودم ولی کاری بود که باید می کردم ومن نمی خواسررتم باز هم راچین رو بدون
 خبر بذارم ططط لبم رو با زبون تر کردم وِمن ِمن کنان مفتم :

 
 راچین ططط-
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 راچین به سرعت نگاهش رو به من داد وبا لبخند مهربونی مفت :

 
  انم ططط-
 

لبخندی به  هره ی دوست داشتنی وموهای ژولیده اش زدم وبریده بریده مفتم 
: 

 
حرف بزنم طط یعنی طط یعنی می خواسررتم ططط می خواسررتم باهات طططط حر ططط -

 مشورت کنم
 

ابرو های راچین باچ پرید وبا  شررمای شررینون ومتعجب بهم خیره شررد که به 
 ا بار ادامه دادم :

 
 من ططط باید طط باید با امید حرف بزنم ططط-
 

سناک  شماش رو خیلی تر شدید مره خورد و  با این حرف من ابروهای راچین 
سریع ازش مرفتم وقبل از  ریز کرد رگ های شده بود نگاهمو  سته  مردنش بر 

 هر اتفاقی تند تند شروع به حرف زدن کردم :
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فكر بد نكن ططط باید باهاش حرف بزنم وبگم تورو انتخاب کردم طط باید کاری -
کنم اونم به خودش بیاد ططط )ملتمس به  شمای خشمگین راچین زل زدم وادامه 

امه تو نخوای , امه تو بهم ا اره ندی نمیرم ططط ولی بهم دادم : ( راچین به خدا 
اعتماد کن ططط من بین تو وامید، تو رو انتخاب کردم ططط من هر موقع شررماهارو 
باهم مقایسرره می کردم امید توی شهن من زن نداشررت ومجرد بود ططط ولی من 

و رو ت باز تورو انتخاب کردم  ون تو مرد زندمی من بودی با اینكه می تونسررتم
کنار بذارم وبی خیال همه  یز بشررم وبرم سررراغ امید اما نكردم  ون من تورو 

 دوست دارم اینو باورکن ططط باور مي کني مگه نه ؟؟؟
 

شک  شده بود خ شده بود اما هنوز کامل برطرف ن سبتا باز  راچین با اخمایی که ن
 مفت :

 
 اره ،باورت مي کنم ططط کی می خوای ببینیش ؟!-
 
اعتمادش لبخندي روی لبم نشررسررت , هر مردی همچین کاری رو نمی کنه  از
!!! 
 
 هر موقع تو بگی ططط-
 

 بهم نگاه کرد ومفت :
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 خیل خوب موشام دراز شد ولی واقعا بگو کی می خوای ببینیش ؟؟-
 

سته بود رو برل کردم  ش صندلي ن سر راچین رو که روي  شدم  سریع از  ا بلند 
 مفت :وب*و*سیدم وبا خوشحالی 

 
قا ططط ولی هر  ه زودتر بهتر ططط می خوام این مويرروع برای - یار دارین ا اخت

 همیشه تموم بشه ططط به نظرت امروز عصر  ه طوره ؟؟؟
 

 راچین ب*و*سه ای به مردنم زد ومفت :
 
 اره خوبه ططط ممنونم افتاب ططط برای همه  یز ططط -
 

سیدم راچین بد از مكث کوتاهي مفت  لبخندي شونیش رو ب*و* بهش زدم وپی
: 

 
 افتاب ططط مي مم نظرت  یه  ند وقتي از این  ا دور بشیم ؟؟-
 

 با خوشحالي دستي زدم ومفتم :
 
 واي عالیه بریم شیراز ططط-
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 راچین خنده ي بلندي کرد وایستاد منو توي اغوشش کشید ومفت :

 
میریم ولي منظورم این بود که از این خونه بریم ططط اي  انم ططط  شم شیرازم -

 یعني زندمي  دیدمون رو یه  اي  دید شروع کنیم ططط
 

سید ومنو برل  شمامو ب*و* شدم   سئوال بهش خیره  شمامو ریز کردم وپر   
صورتم  رخوند واروم  هاي  شت ونگاهش روروي تمام اع کرد وروي اپن مذا

 وشمرده شروع به صحبت کرد :
 
به این دوسرررال مي خو- بدون نگاه کردن  باره از نو زندمیمونو بسرررازیم  ام دو

مذشررته ططط البته نمي خوام انكار کنم ،ما  ه بخوایم  ه نخوایم این دوسررال 
توي سرنوشت وزندمیمون بوده واثارش هم همیشه هست ططط اما امه هر دومون 

 بخوایم ططط خوب میشه حداقل کم رنگش کرد
 

قي وشررینونش زل زدم حرفاشررو قبول داشررتم وخیلي با لبخند به صررورت منن
شه اما ماهي هنوز  شق با ستم که راچین هر قدر هم که خوب وعا خوب میدون
افكارش دور محور منو امید مي  رخه واین بهترین راه بود تا نشررون بدم اماده 
شونه ي تایید تكون  سري به ن شم ططط با لبخند  شه همراه زندمیش با ام که همی

 ه ي متفكري به خودم مرفتم ومفتم :دادم وقیاف
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 ببینم این ویالي نقلیت توي لواسون طططط  یز، میز توش داره یا نه ؟؟-
 

راچین باشررنیدن این حرفم لبخند عریهرري زد و خودشررو به اپن نزدیك کرد 
 ودستاشو دور کمرم حلقه کرد ومفت :

 
 اره ططط از همون روز که به نامت زدم ط-
 

***** 
 

مالیم دستي نارايي موشه ي  شمم رو باز کردم و هره ي راچین با تكون هاي 
با دیدن   لوي  شررمم  ون مرفت ،راچین با اخم تصررنعي بهم زل زده بود و

  شماي بازم مفت :
 
به به ططط  ه عجب خانم  شررماشررو باز کرد طط بابارسرریدیم تو  را انقدر به -

 خودت زحمت میدي !!!
 
شمام از دیدن  با ستم   ش سر  ام ن سیخ  شد و شمام کامل باز  این حرف  

ابنماي روبه رو برق زد وبي تو ه به راچین از ماشین پیاده شدم و رخي زدم ططط 
پاییز هنوز طراوت  با و ود  که  بایي  ید وملهاي زی به فلك کشرر درختاي سررر
 خودشررون رو حفظ کرده بودن با دیدن حويررچه ي کو یك وابنماي دلفینیش
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سبتا بزرمي  شد نگاهم رو به اطراف  رخوندم حیاط ن لبخند روي لبم عمیق تر
شت که اطرافش رو با درخت ومل تزچین کرده بودن و فق  یه  اده ي باریك  دا
شده بود  شیده  س  حیاط ک س  در و شین ها و شده براي عبور ما سن  فرش 

اهي مي ودر انتها به اون حويررچه ي زیبا مي رسررید واز اون طرف  اده سرره ر
پارکین  مي خورد  ون ازراي  به  شرررد سررمت  پ اون طور که معلوم بود 
مشركي راچین باو ود این  راغوني کامال معلوم بود و برق میزد راه م*س*تقیم 
به سراختمون بزرگ وبامزه اي که شربیه کاخ هاي فیلم هاي اروپایي بود منتهي 

کمرم به خودم  میشررد وسررمت  پ معلوم نبود ططط با قرار مرفتن دسررتي دور
شینونش  شماي  اومدم وبا دیدن راچین لبخند زدم راچین با لبخندي مهربون و 

 به ساختمون اشاره کرد ومفت :
 
 پرنسس من ، از قصر کو كتون دیدن نمي کنید ططط-
 

 با خنده مثل خودش مفتم : از خدامه سرورم ططط
 

ه با چ رفتیم خندید ومنو به سررمت پله هاي سرراختمون هدایت کرد از پله ها ک
ستاد داخل وبعد هم یه در  راچین اول در  وبي رو با کارت باز کرد وبعد منو فر
صر کو ك خودم وراچین  شو باز کردم وپامو توي ق ستگیر شه اي بود که د شی

 مذاشتم واز دیدن خونه خوشحالیم به اوو خودش رسید ططططط
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شیدم سرچ ک شتم وبا کنجكاوي به همه  ا  سالني بزرگ که  قدم به داخل مذا

کفش با پارکت قهوه اي تیره پوشرریده شررده بود، سررمت راسررت سررالن پذیرایي 
یه تلوزیون  مایي مي کرد و که مبالي راحتي کرمي توش خود ن ونشرریمن بود 

LED  که به دیوار وصررل شررده بود وطرف دیگه ي سررالن اشررپزخونه ي مجهز
یا قهوه به رن  کرم بود  یا  اي ، رن  مورد  وبزرمي بود که همه ي وسرررایلش 

عالقه ي من ططط سمت  پ موشه ي ساختمون پله هاي مارپیچي بود که از یه 
سمت  سرعت به  شد به  طرف به باچ واز طرف دیگه به طبقه ي پایین منتهي می
به اوو خودش رسررید  که مي دیدم شوق زدمیم  پایین رفتم از  یزي  طبقه ي 

هم صندلي هاي راحتي استخر بزرمي وس  سالن قرار داشت واطراف استخر 
 یده شررده بود ،طرف دیگه هم یه میز بیلیارد بزرمي قرار داشررت که منمئنم 
بازي مورد عالقه ي راچین بود وقتي طبقه ي پایین رو خوب سرررچ کشرریدم به 
سالن اصلي برمشتم از توي اشپزخونه سرو صدا میومد ،بي تو ه به سرو صدا 

ش یه سرررالن مجزا بود مبالي راحتي به طبقه ي باچ رفتم اونجا هم براي خود
کرم قهوه اي با تلوزیون نسرربتا کو كي که خودنمایي مي کرد واطرافشررون هم 
سرمه اي که  شت در اول رو باز کردم یه اتاق خالي بود به رن    ند در قرار دا
سفید بود ، اتاق بعدي  سرمه اي  تنها زینتش یه تخت بود که روتختیش مخمل 

سایل کار راچین و شت که منمئنم قراره با کتاب هم و کتابخونه اي خالي قرار دا
هاي ما پر بشه طططط در بعدي سرویس بهداشتي قرار داشت و دري که نسبت به 
بقیه دور تر بود رو باز کردم از دیدن اتاق مقابلم متعجب سر ام ایستادم اتاقي 
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صورتي ب صورتي مالیم طططط که کفپوشش تنها یه قالیچه ي طوسي  د، وبه رن  
سلي  صورتي پوشونده بود ع شتكهاي  تخت بزرگ طوسي که روش رو انواع بال
هاي کو ك طوسرري که روش اباژور هاي صررورتي محوي قرار داشررت ومیز 
ارایش بزرمي که روش پر بود از انواع لوازم ارایش به سررمت میز رفتم از دیدن 

ه من وسررایل روش خندم مرفته بود همه ي لوازم ارایشرري همون مارکي بود ک
ازش استفاده مي کردم !!!  ه دقتي داشت این راچین ! اتاقمون دوتا کمد دیواري 
بزرگ داشت که خالي بود وانگار منتظر بود که من پرش کنم ططط به سمت پنجره 
ي بزرگ اتاق رفتم وپرده ي طوسي صورتي رو کنار زدم کنار پنجره دري بود که 

ي مي شرررد وتوي بالكن با میز به بالكن بزرمي که به سررمت حیاط بود منته
شده بود در با لكن رو باز کردم وقدم به بیرون مذاشتم  سفید پر  صندلي هاي  و
صحنه ي زیباي مقابلم  شوند اما اون  شب هاي پاییزي لرز به تنم ن سرد  هواي 
مانع از این میشد که تجدید نظر کنم وبه داخل برمردم روي یكي از صندلي ها 

ستام خودمو ب ستم با د ش سرما رو کم کنم وبه حیاط ن رل کردم تا کمي از این 
زیباي خونمون که توي شب رویایي شده بود خیره شدم بوي نمي که به خاطر 
ابنما توي حیاط پیچیده بود فوق العاده بود درسررته سرررایه ي درختا توي پس 
شت وحم برانگیز بود  ست کمي از باغ ندا کو ه هاي باغچه ي حیاطمون که د

به مر پایین همین سررراختمون بود دلگرم بودم ،همین طور که به اما من  دم که 
 ابنماي مقابلم خیره شده بودم به یاد عصر افتادم به یاد امید همبازي قدیمي ططط

 
****** 
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بعد از اینكه از ريررایت راچین منمئن شرردم به امید اس دادم ،که براي مرفتن 
دونم  را هنوز   وابش امروز همون سرراعت توي همون کافه منتظرشررم نمي

نمي تونم از پشررت تلفن باهاش حرف بزنم ططط امید هم به لحظه نكشررید که 
  واب داد :حتما عزیزم ططط

 
ته  مد بكنن الب تاب ومح به اون ویال مه مارو  کاراي رفتن  مه ي  قرار بود ه
بیشررترش مردن مهتاب بدبخت بود براي همین تصررمیم مرفتم ماشررین خودمو 

رفت وامد راحت باشرره اخه هنوز براش زود بود که بدم دسررت مهتاب تا براي 
پشررت فرمون ماشررین بابا بشررینه ،ومنمئنا مامان هم همچین ا ازه اي بهش 
نمیداد ،با کمك راچین کمي به خونه سر وسامون دادیم وراچین بیچاره هم شیشه 
هاي میزي رو که من ترکونده بودمش رو  مع کرد ونزدیك بود  ند بار دستش 

عت  هارو ربع بود که از راچین با اون  شررم هاي نگران ودلواپس رو ببره سررا
خداحافظي کردم اینبار هیچ تشررویش ودودلي نداشررتم اما ططط اما توي شهنم 
به امید بگم ططط امیدي که روزي فكر مي  بال کلماتي مي مشررتم که بتونم  دن

  کردم باید  اي راچین باشرره ولي اچن خیلي خوب میفهمم که  اي راچین فق
 وفق  براي راچینه ططط

 
ستادم نفس عمیقي  ساعت راس پن  بود که همون  اي دیروزي مقابل کافه ای
کشرریدم وحلقه ي امید رو هم که از دیشررب توي داشررپرت بود رو در اوردم واز 
صحنه ها مثل  سمت کافه رفتم ططط همه  یز وهمه ي  شین بیرون اومدم وبه  ما
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ططط اروم به سمت میزي که امید پشتش دیروز بود به  ز احساس من وخود من 
با لبخند ایسرتاده بود ودسرته ملي از رزهاي مشركي هم توي دسرتش بود رفتم 
بادیدن مل ها لبخند محوي روي لبهام نشررسررت به امید سررالم کردم اما بدون 
ستم امید با حفظ همون  ش سر همون  اي دیروزي ن ست دادن  مرفتن ملها ود

 شوخي مفت :لبخندش سر  اش نشست وبا لحن 
 
 ببینم نكنه نظرت درباره ي ملهاي مورد عالقه ات هم عوض شده ؟؟؟-
 

با این حرفش توي فكر رفتم بایاد دسررته مل عروسرریم که رز سررفید بود لبخند 
محو روي صررورتم کمي عمیق ترشررد ططط نه نظرم عوض نشررده بود اما اچن یه 

 شم هاي خوش حال کو ولو رز سفید رو بیشتر دوست دارم ططط نگاهم رو به 
امید دوختم ططط نكنه فكر مي کنه این قرار امروز به خاطر دادن  وابه مثبته ؟؟ 
حتما همین فكر رو مي کنه اونم با لبخند محو مسررخره ي من !!! بي تو ه به 

 سئوال امید کمي  دي شدم ومفتم :
 
 ططام ط من اینجام تا درباره ي  یزاي مهم تر باتو حرف بزنم نه مل مورد عالقه-
 

  شماي امید رن  تعجب مرفت واروم زمزمه کرد :
 
 یعني  ي ؟؟-
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قبل از دادن  واب من مارسن براي مرفتن سفارش اومد اینبار من بدون در نظر 
 مرفتن امید مفتم :

 
 ممنونم اچن  یزي نمي خوریم بعدا بهتون خبر میدیم ططط-
 

 سري تكون داد ورفت ومن در  واب نگاه پرسشگر امید مفتم : مارسون
 
 وقت زیادي براي خوردن قهوه فرانسه ندارم ططط-
 

من با راچین راس سرراعت هشررت قرار مذاشررته بودم خلي دیر میرفتم حدااقل 
 هفت بود براي همین بي مقدمه شروع کردم :

 
واو تورو به من مفت بعد امید من واقعا متاسفم اما اون روز که بابا  ریان ازد-

هم خودش راهي بیمارسررتان شررد انقدر حالم بدبود که نفهمیدم دارم  ي کار 
مي کنم وهمه ي یادمارهاتو از  مله همون حلقه ي قبلي رو از پنجره ي اتاقم 
ریختم بیرون !!! نمي دونم تو مي توني حال اون شب منو درچ کني یا نه ططط ولي 

ستم نه شك شب  ست دادن تو بلكه به خاطر بابام  من واقعا اون  فق  براي از د
،من به خاطر تو  لوي بابام ایسررتادم ططط  ون مي مفتم همون قدري که توي 
زندمیم بابارو دیدم وشناختم امید هم شناختم امید کسي نیست که بهم خیانت 
کنه اما عكسرات  دیتر از  یزي بود که من فكرشرو مي کردم ، براي اولین بار 
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تن بیش از حد تو بیزار شدم به خودم فحش میدادم که  را حتي عادت از شناخ
ایستادن تو ،عادت قرار دادن دستات روي دستهام وحتي عادت نفس کشیدنت 
ساي تو دنبال ردي  شد توي عك رو حفظ کردم ططط من خیلي زود امیدم نا امید 

که من فكر مي  کردم از فتو شررراپ بودم ولي تو واقعي تر از اون  یزي بودي 
امید ،من به خاطر تو هم امید وار شرردم هم ناامید ططط نا امید شرردم  ون اون 
صحت  سین ، بابا و همه وهمه روي  نگراني هاي اون  ند وقتت  ون عمو ح
اون عكسا تایید مي کردن نا امید شدم  ون به خاطر تو تویي که زماني همه ي 

سررت دادم ططط وامید وارم و ودم بودي زماني مهربون ترینم بودي بابام رو از د
شنا شدم که تونست  اي همه رو برام بگیره  شدم  ون به خاطر تو ، با مردي ا
ططط اوایل راچینو قبول نداشررتم میر میداد ، مررور بود ،با همه خوب تا مي کرد 
 ز من ،با همه مهربون بود  ز من ططط درسررت بر عكس تو طط اما هر لحظه که 

شتر در شناختمش ،بی شتر  ست که من بی سي نی کش کردم فهمیدم راچین اون ک
فكرشو مي کردم ططط شاید باورت نشه مني که همیشه از دستور دادن بیزار بودم 
اما تحكم کالم راچین رو دوست دارم ططط به موقع مرده ،غیرت داره ، دستور میده 
اخم مي کنه ،  دي میشه ، به موقع هم مي خنده ، مهربونه ، صبوره وشوخ ططط 

خنده ي کوتاهي کردم وبي تو ه به امید انگار توي دنیاي خودم وراچین غرق )
شتش ططط  دیدن منم  شناخت شه  بودم ادامه دادم : ( ماهي هم تعدل نداره ونمی
تار بزرمتراش الگو مي میره از  یه بچه اي که از همه رف مثل اون شررردم ، مثل 

 کو یكترین تا بزرمترین حرکتش رو يب  مي کنه طططط
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بارید به صررورت با با اخم ونگاهي که ازش غم مي  به امید دادم  زنگاهم رو 
سرحال من نگاه مي کرد خودم خوب میدونستم که افتاب فق  زماني  شاش و ب
سعي کردم نگاه مهربونم رو  شه  شكلي می که از راچینش حرفي به میون بیاد این 

 به امید بدوزم لبخند کو كي بهش زدم ومفتم :
 
م مفتي وقتي بچه بودیم از اینكه من هم بازي  دیدي پیدا کنم یادته دیروز به-

سین نگار رو دختر خالت  ست مثل تو بودم وقتي عمو ح سیدي ! منم در مي تر
رو عروسررم صرردا مي کرد توي اون بچگي لجم مي مرفت ،حرص مي خوردم 
میرفتم بهش مي مفتم من عروسررتم نه نگار!! وقتي نگار رو توي بازهامون راه 

مي خواسررتم خفت کنم ولي انقدر هي خودمو بهت میچسرربوندم که  میدادي
شد ططط امید من هنوز همون دختر بچه ام  شیمون می نگار بیچاره از بازي با ما پ
فق  قد کشرریدم اسررتخون ترکوندم تو هم همون پسررر کو ولویي فق  اچن 
یادته من مامان  بازي هامون ططط  خودت یه دختر کو ولو داري درسرررت مثل 

شد صدا میزدن منو مامان ؟؟ می سكاي من باید تورو بابا  م تو بابا ؟؟ یادته عرو
اما امید حاچ که بزرگ شررردیم حاچ که قدکشرریدیم ططط تو  ه خواسررته  ه 
ناخواسته رفتي سراغ یه همبازي دیگه براي عروسكت یه مامان دیگه پیدا کردي 

بودم که هي  ،براي عمو حسررین یه عروس دیگه پیدا کردي ،اون موقع من کجا
بیام بهت بچسرربم تا بقیه دسررت از سرررت بردارن ؟؟؟ امید این بازي اچن ما 
زندمیمونه تو مي ترسیدي منو از دست بدي اون وقت رفتي با یكي دیگه منم از 
ترس ازدست داد تو رفتم سراغ یكي دیگه ططط " خشت اول  ون نهد معمار ک  
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قدم تا ثریا رود دیوار ک  " تو اولین  باه رفتي واچن من مي خوام این  طططط  اشررت
بازي رو تمومش کنم ططط امید من دوسررتتدارم اما نه مثل قبل ،مثل یه همبازي ، 
یه دوست قدیمي مثل برادر ططط من کاري به اشتباه تو وهمسرت نداشتم و ندارم 
قت خودمو خوب  ند و مه من این   خاطر خود به  خاب من فق  وفق   انت

ندمي من راچین بهترین کیسرره ططط یه  ایي خوندم که شررناختم ططط براي من وز
 نوشته بود:

 
 
 

یه  ای  نه که بخوای  تالش برای زنده کردِن یک رابنِه از دسرررت رفتهمثل ای
نه  ثل اول میشررره  نه رنگش م با ریختن آب  وش مرم کنی سررردشرررده رو 
طعمشخیلی  رته که میگن آدم فق  یه بار عرررررراشق میرررررررررشه ططآدما زیاد 

 میرررشن ولی دو برررار عاشرررق یه نرررفر نمیررررشن طط! عاشرررق
 

منم از این قاچده م*س*تثنا نیسررتم امید ططط )سررریع حلقه رو از کیفم در اوردم 
ومقابلش مذاشتم ططط وادامه دادم : ( امید دیروز وقتي حلقه ات رو برداشتم هم 

نداشررتم همچین  یزي رو از تو  از  وابم منمئن بودم هم نبودم  ون توقع 
شتم من کامال می  بودم براي  يوع دا صور بهتر یا بدتري از مو شاید ت شنوم  ب
صد از  شتن حلقه دچیلي زیادي دارم یك ، منمئن باش من امه هنوز یه در بردا
شتم و راچیني در کار نبود هیچ به فكر زن وبچه ات نبودم  شق قبل رو بهت دا ع

به خ که فق  وفق   قدر خودخواه هسررتم  یل دومم ،  ون ان ودم فكرکنم ودل
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خودمم براي این دلیل زیاد منمئن نیسررتم ، امید مي خواسررتم حد اقل تو براي 
شي که از همون لحظه ي  شي ومثل من نبا شده امیدوار ب ساعت هم که   ند 
اول ناقوص ناامید توي موشم صداکرد شاید هم مي خواستم ازت انتقام بگیرم 

شیدم اما وقت شتم تا تورو منتظر بذارم ططط امید ،فق  ،انتقام انتظاري که ک ي ندا
شم کن " به  ست داري ططط پس فرامو یه  یزي ازت مي خوام " امه منو واقعا دو
زندمیت فكر کن امید به زندمي خودت وشررادي وافتاب کو ولوت به اونا فكر 
کن ! اون عروسرررك بچگي هاي من نیسرررت که ولش کني وبري ، دخترته از 

ناخواسررته باشرره  ه خواسررته ، بازم بچته ططط هم به  موشررت وخونت حاچ  ه
تونیاز داره هم به مادرش ططط )مكثي کردم وادامه دادم: ( میدوني  ي شهن منو 
شقي مي کني اما  شرول کرده ؟؟؟ اینكه با اینكه خودت ادعاي عا به خودش م
ستت داره بهش فرصت بده  شادي دو شادي رو درچ نمي کني طططط امید!  شق  ع

 رو بهت نشون بده امید مهربون من انقدر سن  دل نبود ططط تا خودش
 

طتا همینجاشررم ازت ممنونمدیگه حتی نفسررم در …ط منو یادت نمیاد میدونم 
 کاری  ز دعا ازم بر نمیاد…ط نمیاد 

 
 امید با برر مردونه اي غرید :
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سي که تمام دنیامو ازم - شق ک شم ؟؟ عا شق کي ب شم ؟؟؟ عا با کي خوب با
من به آینده ی تو خوشرربینمبرو که …ط ؟؟برو خوش باش برو شرریرینم مرفت 

 مثل من درد  دایی نكشی…ط الهی خوشبخت بشی 
 

 نفس عمیقي کشیدم دوست نداشتم امید رو توي این حال واحوال ببینم :
 
امید ططط تمومش کن ، دیگه دنیایي در کار نیسررت ، دنیاي تو افتاب کو ولوته -

سیام طططبه فكر اون باش نو شیمنو …ط ش  ونت همه ی بی ک شبخت ب برو خو
 برو خوشبخت بشی…ط ول کردی با دلواپسیام 

 
شك نریزهبه  شو کنترلمي کنه تا ا امید پوزخندي زد معلوم بود داره به زور خود

 سختي مفت :
 
تابم - به  ان خودت، اف نابودش مي کنم ططط  بده ططط  تت کرد بهم خبر  امه اشی

برو خوشرربخت بشرریامه تو …ط رفتی امه تنها موندم نابودش مي کنم طططامه 
 برو خوشبخت بشی… خاطره هام  ا موندن 

 
منم برر کرده بودم یه زماني ارزوهام توي مرد روبه روم خالصه میشد هنوزم 

 تحمل اشك ریختنش رو نداشتم :
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راچین هیچ وقت اشیتم نمي کنه ططط ولي امید تو باید نگران افتاب خودت باشي -
 …طون بیشررتر از هر کسرري به تو نیاز داره طططنوش  ونم که همش دلتنگم ططط ا

 نگران من نباش… نگران من نباشامه مریه داره این آهنگم 
 

 امید ملتمس مفت :
 
 مي میرم بي تو ططط-
 

نگران من نباشررامه هر شررب نفسررم میگیره طططط … امه عمرم داره از کف میره 
 نگران من نباش

 
شكم بیرون نریزه این بار من رو به امید متلمس  سرم رو با چ مرفتم تا قنره ي ا

 مفتم :
 
تاب - با اون اف ندمي داري هم من، من  یه ز ید تمومش کن طط اچن هم تو  ام

مذشته فرق کردم، نگاهم کن !! امیدي که من میشناختم مرد تر از این حرفا بود 
شت ي منتظر برمططط برو سراغ زندمیت من منمئنم اچن شادي بیشتر از هر کس

توسررت ططط بهم قول بده مراقبشرروني ططط نگو که مي خواي اخرین حرفمو زمین 
 بنداري ؟
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ساختی  شد با دلم می شكی می شته …ط کا شناختیكاش مث مذ تو هنوز دل منو ن
 کاش همون آدم سابق بودی…ط عاشق بودی 

 
نگاهي بهم انداخت که تمام و ودم رو سرروزوند  قدر این نگاه و شررما  امید

 اشنا بود !!! اروم زمزمه کرد : قول میدم ططط
 

نگاهم رو به ساعت مقابلم دوختم ده دقیقه تا هفت بود سریع بلند شدم ومفتم 
 : من دیگه باید برم ططط

 
باش برو شرریرینم  که … برو خوش  نده ی تو خوشرربینمبرو  به آی الهی من 

شی  شبخت ب سیام …طخو شینوش  ونت همه ی بی ک مثل من درد  دایی نك
 طططط برو خوشبخت شیمنو ول کردی با دلواپسیام ططط برو خوشبخت بشی

 
امید بدونه اینكه نگاهم کنه سري تكون داد تا خواستم عقب مرد کنم صداي پر 

 برر ومرفته اش توي موشم نشست :
 
 حداقل این مل ها رو ببره ططط-
 

به سمتش برمشتم بادیدن دست مل رز مشكي به طرفش رفتم مل رو از دستش 
 مرفتم وبدونه نگاه کردن بهش مفتم :
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برو خوشرربخت بشررینوش … ممنونم طططط خداحافظ امه رفتی امه تنها موندم -
نگران … نگران من نباشرررامه مریه داره این آهنگم …  ونم که همش دلتنگم 

 من نباش
 

از کافه به سمت دختر بچه اي که کنار دوخانم نشسته بود  قبل از خارو شدنم
ستم  سریع عقب مرد کردم نمي خوا ستش دادم و سته ملو به د رفتم با لبخند د

 وقتي از کافه بیرون میرم  یزي از امید هم با خودم داشته باشم ططط
 

ران نگ… نگران من نباشامه هر شب نفسم میگیره … امه عمرم داره از کف میره 
 نگران من نباش… گران من منن
 

با لبخند پهني از کافه بیرون زدم دسرررت  پم رو باچ اوردم وحلقه ي زیبا ي 
دسررت  پم رو با دقت نگاه کردم دلم براش تن  شررده بود ططط  قدر این قرار 
سوار  سوندم و شین ر سرعت خودمو به ما امروز با قرار دیروز متفاوت بود !! با 

ردم وراه افتادم  یزي از قرارمون باقي نمونده بود شدم بي وقفه ماشینو روشن ک
 ططط ومن کلي کار داشتم ططط حاچ کلي احساس سبكي مي کردم !!!

 
***** 
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با قرار مرفتن  یز سنگیني روي دوشم به سمت عقب بر مشتم راچین بود که با 
باره نگاهم رو به حیاط  لبخند مهربونش روي دوشررم شررنلي انداخته بود دو

 تم :دوختم ومف
 
 واي راچین من عاشق حیاط اینجا شدم ططط-
 

تو غل  کردي ططط اصررال فردا میدم حیاط اینجارو خراب کنن ططط خانم  -راچین
 خانما شما فق  وفق  باید عاشق من باشي ططط

 
صنعي این حرفارو  با شتم وبه راچین که با اخم ت سمتش برم شیننت به  خنده و

 میزد نگاه کردم و اروم وشمرده مفتم :
 
 خوب من یه کو ولو عاشق تو هم هستم دیگه بسته ططط-
 

باز بینیمو مرفت وفشررار داد ومفت : نخیر خانم من همشررو مي خوام ططط من 
 شام طططحسودما مفته باشم طططط حاچ هم پاشو بیا 

 
 
 

 مظلوم بهش نگاه کردم ومفتم :
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 حاچ نمیشه اینجا شام بخوریم ؟؟-
 

 راچین لبخندي زد ومفت :
 
  را نمیشه ططط شما امر کن ططط اچن میرم غذارو میارم ططط-
 

 تا خواستم بلند بشم برم کمكش به زور نشوندم ومفت :
 
 خودم همه ي کارا رو مي کنم تو بشین ططط-
 

شت  شیده بود رفت وبر م سرم زحمت ک شید پ شتر طول نك راچین ده دقیقه بی
ست کرده بود  شامي رو که راچین در شوخي وخنده  ست کرد بود با  وهمبرمر در
سرمون خیره  ستاره هاي باچي  رو خوردیم وبعد هردو کنار هم در حالي که به 
شر اب  شر صداي  ها رو  سكوت ف شده بودیم وقهوه ي داغ مي خوردیم طططط 

سته بو ستم مي  رخوندم تا از شك د لیوان قهوه ي داغ رو همین طور که توي د
 داغیش کمي مرم بشم اروم ومالیم سكوت رو شكستم :

 
 راچین طططط به نظرت  ي شد که به اینجا رسیدیم ؟؟-
 

http://www.roman4u.ir/


 757 من یآفتاب یشب ها

گاه راچین رو روي خودم احسررراس مي کردم راچین نفس  مرمي و سررنگیني ن
 کرد : صداداري کشید و مثل من اروم شروع به صحبت

 
تورو نمي دونم اما براي من از زماني شررروع شررد که خودمو به خاطر فریال -

سرزنش همه رو به  ون خریدم ، روزي که  شیدم وناراحتي و شقش عقب ک وع
مويوع رو براي کامي تعریف کردم وکامي قهیه ي تو ومشكلت رو بهم مفت 

ا نمي شرردي دودل شرردم به نظرم به دردسرررش نمي ارزید امه پس فردا ازم  د
ستم  صدا راه مي انداخت ؟؟ خوا سرو شت و  شقت بر مي م ؟؟ یا امه اون ع
همه  یز رو منتفي کنم اما همون شب مامان دوباره بهم میر داد وشروع کرد به 
نصرریحت کردن مجبور شرردم پیه همه  یز رو به تنم بمالم ططط اولین قرارمون 

صمیم مرفتم  ست یا نه من اون روز ت سنگین نمیدونم یادت ه سر  که باهات 
باشررم تا خودمو از هر مرفتاري نجات بدم ولي وقتي دیدمت  ا خوردم تو بد 
مات  که توي  شرر نه فق  براي من ، غرور و خودخواهي  ما  تر از من بودي ا
 ولون میداد متو ه همه ي اطرافیانت بود حتي مهتاب خواهرت ططط بهت بي 

تعجب رو مي تونسررتم از توي تو ه بودم تو هم بهم بي تو ه بودي اما رن  
 شررمات بخونم ، هر روز که مي مذشررت بیشررتر از اکیپتون خوشررم میومد 
شق  ستم  ز ع شدم هیچي ازتون نمیدون شتر درباره ي تو وامید کنجكاو می وبی
اتشرریني که بینتونه و نارايرري بودن باباي تو، خیلي دلم مي خواسررت امید رو 

که دختر مرروري یه  یه ؟  با اون بودن  ببینم ، ببینم ک ثل تو ایننوري براي  م
خودشررو به اب واتیش میزنه ؟؟ حرفي از مراسررم عروسرري نمیزنم  ون همون 
طور که براي تو درد اور بود براي منم سخت بود اما نه مثل تو میدونستم که این 
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سفره ي عقدم همه به حال  سر  صوریه اما هیچ وقت فكر نمي کردم  یه ازدواو 
فكر نمي کردم بعد از عقدم زنم با حرف مردي که باید  زن عاشق من مریه کنن

 اي پدرمن پدرشوهرش میشد توي برل من مریه کنه ططط افتاب تو مرد نیستي 
،نمي فهمي من با اون همه بیخیالي  ي کشرریدم ططط شرررب وقتي رفتیم خونه 
وقتي اومدم توي اتاق واون عكساي روي تختت رو دیدم ناخوداماه به سمتشون 

ش شیده  سي بود ک سي رو که اچن به من محرم تر از هر ک صویر تو ک دم وقتي ت
رو برل مردي میدیدم که  ند هفته اي بود مشررتاق دیدنش بودم داغون شرردم ، 
امید بر عكس مفته هاي کامي اصررال مررور نبود یعني توي عكس که این طور 

 یننشررون نمیداد بر عكس به نظرمن از هر کسرري مهربون تر وعاشررق تر بود وا
سر در نمي اوردم  ساس خودم  صم بگیره ططط از اح شد که حر شتر باعث می بی
ناشناخته بود ومن دوستش نداشتم براي همین بود که تا توان داشتم ازت دوري 
مي کردم ططط آفتاب اون روز توي اصررفهان وقتي براي اولین بار  شررماتو بدون 

ه معصرروم وبدونه غرور دیدم داشررتم از تعجب شرراخ در میاوردم ولي اون نگا
غرور رو بیشتر از هر  یزي دوست داشتم وتمام تالشم رو به کار بردم که حتي 
شده براي  ند ساعت این نگاه رو براي خودم داشته باشمش ططط حس مالكیتم 
شد واین هم بد بود هم خوب از اشیتت کردن  شتر می شتر وبی رو تو هر لحظه بی

ما ما  لذت مي بردم ا با تو  نداختن  با وکل ا هي هم حس مي کردم مي خوام 
همین دستام خفت کنم به خصوص وقتي اون عكساي لعنتي رو به دیوار اتاقي 

 دیدم که مثال اتاق مشترچ منو تو بود ططط
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شد  صي  شبش خندم مرفت راچین از دیدن خنده ام حر بایاد اوري قیافه ي اون 
 ومفت :

 
خانم - ند  یدم بخ ند ند طططط منو مجنون اره ، اره منم  اي تو بودم مي خ بخ

خودش کرده بعد هم مي خنده )خنده ي من شررردیدتر شرررد راچینم خنده ي 
 کو كي کرد وادامه داد : (

 
 افتاب مي دوني من از کي فهمیدم دیگه امیدي در کار نیست ؟؟-
 

 سري تكون دادم ومنمئن  واب دادم : اره همین دیروز ططط
 

 شینون ابرویي باچ انداخت ومفت :
 
ست بعد خیر خ- يوع رو میدونم در انم خوش خیال من خیلي وقته که این مو

از مرگ بابات همون موقع که به خاطر این میرم میرم هایي که راه انداخته بودي 
يوع رو بهم مفته بود نمي دونم یادته یا  شده بودم کامي مو سنگین  سر باهات 

هت بگه که نه سررر میز بودیم که کامي به مبایلت زن  زد فهمیدم مي خواد ب
همه  یزو بهم مفته سریع رفتم توي دستشویي وبهش زن  زدم تا  یزي به تو 
نگه دلم مي خواسرررت خودت بهم بگي ، اما تو نگفتي ،هیچ وقت ،افتاب به 

 خاطر این کار ازت واقعا ناراحتم ططط
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يوع  کم شب رو که من مو شت یادم میومد که داره کي رو میگه همون  کم دا
 کارکردنم رو بهش مفتم لبمو به دندون مرفتم واروم وپرناز مفتم :

 
به - یدم وقتي اینو بفهمي  گه ططط من از ترحم متنفرم مي ترسرر خب ببخش دی

 خاطر دلسوزي وترحم باهام بموني ططط
 

 اد ومفت :راچین سري به نشونه ي تاسف تكون د
 
سابتو میرسم خانم، اخه تو  ي پیش خودت فكر کردي ؟؟؟ منمئن باش - ح

سیدم ونمي  هیه ي امید منتفیه هیچ وقت تورو نمي ب*و* ستم ق امه نمي دون
سم زدي با این که پر  شروع کنم ططط اون موقع که پ ستم رابنه اي رو باهات  خوا

ستن تو بودم اما خودم رو کنترل کردم   ون تورو درچ مي کردم مي از نیاز وخوا
دونسررتم شهن وفكرت درمیره من یه عاشررقم پس هر طرف که معشرروقم بخواد 
کشرریده میشررم ططط افتاب حال دیروز منو هیچ وقت نمي توني درچ کني وقتي 
کامي بهم خبر داد امید برمشررته وتو رفتي دیدنش داشررتم دیونه میشرردم همه ي 

سل کردم تا بیام خونه و لوي ت ورو بگیرم که نري ، من تحمل نبودت کارامو کن
رو نداشررتم اما تو نبودي همون موقع زن  زدم به کامي وکلي بد وبیراه نثراش 
هاي تصررنعي  نده  یاد حرکات وخ تازه  نداده  که  را زود تر بهم خبر  کردم 
شدم اون موقع که اومدي  شتم رواني مي  شبت افتاده بودم ،نمي دوني که دا پری

دي هیچ تو ه ي به ایهام توي حرفات نداشررتم فق  خونه واون حرف هارو ز
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لحظه به لحظه یه  یزي توي شهنم پر رن  مي شرررد تو انتخابت رو کردي و 
انتخاب تو امید ِ طط اما وقتي صرردام کردي وبعد پریدي توي برلم ارامش رو با 

 تك تك تار وپود بدنم احساس کردم ططط
 

 فع راچین بود که پرسید :لبخندي به  هره ي غرق خوشي راچین زدم این د
 
 مال تو از کي شروع شد ؟؟؟-
 

 از  ام بلند شدم ودر حالي که به سمت اتاق میرفتم شینون مفتم :
 
 از اون موقع که زن امید ه*و*س شیننت کرد !!!-
 

 وبه سرعت پا توي اتاق مذاشتم وراچین دوید دنبالم ومفت :
 
سرت میارم - شب بالیي  سا ببینم بچه پرو ام صبب بهم التماسوای  که تا خود 

 کني !!!
 

****** 
 

با صداي زن  موبایلم نا ار  شم هامو از هم باز کردم ومن  ومی  به اطراف 
 شرم دوختم به سرختي خودمو از برل راچین بیرون کشریدم و به پشرت خني 
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بایلم رو از روي عسررلي کنار تخت برداشررتم  تا فحس اب دار دادم مو  ند 
ناس انداختم وسریع قبل از اینكه راچین بیدار بشه تماس نگاهي به شماره ي ناش

 رو وصل کردم موشي رو کنار موشم مذاشتم : الو
 

 طططططططط
 
 الو ؟؟؟-
 

 طططططط
 

صداي ظریف وزنانه اي از  ستم تماس رو قنع کنم  سي  واب نمیداد تا خوا ک
 پشت تلفن بلند شد :

 
 خانم افتاب ؟؟-
 
 
 

ین تكون کو كي خورد وچي  شماشو باز بهت زده کمي توي  ام نشستم راچ
 کرد همین طور که به راچین خواب الو نگاه مي کردم متعجب  واب دادم :
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 بله خودم هستم ططط شما ؟؟-
 

راچین پرسشگر نگاهم کرد شونه اي باچ انداختم که صداي لرزون زن از پشت 
 تلفن بلند شد :

 
راسررتش ،شررماره ي شررمارو  من ططط من طط شررادیم ططط هم ططط همسررر امید ططط-

شكر  ستم ازتون تش ططط ت ستم طط خوا شتم ططط خوا شي امید بر دا شكي از مو یوا
کنم ططط و حاللیت بخوام مي دونم ، میدونم اچن مي خواي بهم بگي خیلي پر 
رویي اما شررما خودتون یه زماني عاشررق بودید شرراید اچن هم باشررید ططط من 

ي دوني یه ادم عاشررق دیونه اسررت من یه نمیدونم طط ولي مي دونم که خوب م
عاشررق خود خواه بودم وهسررتم ، اما امید از من عاشررق تر بود ططط ممنونم که 
شم ططط فق  ططط  شته با شانس با امید بودن رو دا شتي منم   وابش کردي که مذا

 فق  همینو خواستم بهت بگم ططط حاللم کن
 

 از اینكه قنع بكنه سریع صداش کردم با صداي متعجبي مفت :بله ططط قبل
 

شده بود کردم لبخندي  سي بهم خیره  سو نگاهي به راچین که حاچ با اخم نامح
بهش زدم ودر حالي که با دسررتم موهاي سرررش رو عاشررقانه نوازش مي کردم 

 مفتم :
 
 منم از تو ممنونم ططط-
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 بهت زده مفت :  ي ؟؟

 
 پر رن  تر کردم ومفتم :لبخندم رو 

 
شدي وبراي - شق امید نمي  شقیت ططط امه تو عا منم ازت ممنونم به خاطر عا

عشقت دست به اون کار نمي زدي منم اچن کنار بهترین مرد دنیا نبودم ططط پس 
حاللت مي کنم تو هم منو حالل کن که نا خواسررته توي زندمي تو وهمسرررت 

 بودم ططط
 

 م خوشحالیش رو بخونم :از صداي شادي مي تونست
 
شي ططط - شبخت با شه خو سرت همی شیدیم ،امیدوارم کنار هم ممنونم که بخ

 خداحافظ ططط
 
 ممنونم ططط تو هم همین طور خدا حافظ ططط-
 

موشي رو که قنع کردم به  شماي خوشحال راچین  شم دوختم ،راچین تخس 
 مفت :
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 د منو مي دزده ؟؟براي کي داشتي پز منو مي اومدي ها ؟؟ نمي مي میا-
 

 خندیدم ودر حالي که موهاي نامرتبش رو بد تر مي کردم مفتم :
 
نه خیر نمیاد  ون خودش شوهر داره خیلیم عاشقه ططط شادي بود زن امید ططط -

 خواست ازم حاللیت بگیره وتشكر کنه ططط
 

 راچین با این حرف من لبخند عمیقي زد منو به سمت خودش کشید ومفت :
 
موشرري رو میدادي به من، منم ازش تشرركر کنم به خاطر پرنسررس خوب -

 خوشگلم ططط
 

وبعد لب هاش رو روطي لبهام مذاشررت وشررروع به ب*و*سرریدنم کرد بعد از 
  ند لحظه ازش  دا شدم و به  شماي خمارش زل زدم ومفتم :

 
 عاشقتم پسر  شم طوسي من !!!-
 

 مفت :راچین نوچ بینیم رو ب*و*سیدم وبا صداي دورمه اش 
 
 مجنونتم افتاب من طططط-
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 وبعد دوباره لبهامو توي دهن مرفت وشروع به ب*و*سیدن هم کردیم
 

******* 
 
 
 

  هار سال بعد
 

با زن  تلفن از خواب پریدم ططط اه  قدر به این راچین مفتم این تلفنو نیار بزار 
توي اتاق خواب !!! خودمو به اون سررمت تخت کشرریدم وتلفن بي سرریم رو که 
اون طرف تخت افتاده بود رو برداشررتم ودکمه ي سرربزرن  رو فشررار دادم با 

 صداي خواب الویي مفتم :
 
 بله ؟؟-
 

با صداي  یب پشت خ   شمام اندازه ي توپ تنیس شد خواب به کل از سرم 
 پرید وسیخ نشستم صداي  یب  یروي نیكي از پشت تلفن بلند شد :
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شب میگیري  تو هنوز خوابي ؟؟؟ بمیري الهي افتاب- سمت تا  ططط بر عكس ا
مي خوابي ططط اخه نكبت عروسرري خواهرته مثال امروز، اون وقت تو خوابیدي 

 ؟؟
 

صبب بود با  ساعت هفت  شد  شك  ساعت خ تازه دو زاریم افتاد نگاهم روي 
 حرص مفتم :

 
مرگ مرفته تو بلد نیستي سالم کني ؟؟ نمي مي یه وقت افرین اینجا پیش من -

صربحي بیدار بشره ؟؟؟ دريرمن من شرما سره تا کله پا ه رو باشره ؟؟؟اول 
 مذاشتم اونجا که  ي کار کنید هان ؟؟؟

 
 نیكي با خنده مفت :

 
خوب حاچ سررالم عرض شررد مادر نمونه ططط این بچه اي که من میشررناسررم -

زودتر از نه نه باباش بیدار میشرره بعدشررم کله پا ه تویي این خواهر دیوانه ات 
پاتو از خونه مارو از دیشرررب  تا تو  تاب  تاب، اف مه اف خت کرده هي مي  بدب

مذاشررتي بیرون این رواني شررروع کرد انگار که رفتي بمیري !!! زود بیا تا ما به 
  اي باغ سراز امین اباد در نیاوردیم طططط

 
 با خنده مفتم : حاچ کجا هست ؟؟
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د ام محمنیكي با حرص مفت : اره بایدم بخندي طططط به زور فرسررتادیمش حم
بدبخت که دیگه کچل شد رفت از دست این رواني ططط منم اچن باید برم خاله 

 زهره داره صدام مي کنه ططط ممشو زود بیا نكبت ططط
 

باشرره اي مفتم وتماس رو قنع کردم و از اتاق زدم بیرون سرررکي به اتاق افرین 
شیدم اما خبري نبود ، به طرف طبقه ي پایین راه افتادم حتما پد تر دارن ر ودخک

باهم صرربحانه مي خورن امروز بعد از  هار سررال عروسرري مهتاب ومحمد 
سایلم رو نبرده بودم به نا ار اخر  شب که رفتیم خونه ي مامان اینا و شد دی برپا
شب رو انجا بمونن  سپردم که حتما  سون اما به دخترا  شتیم رو به لوا شب برم

خوردم خدارو شكر شروین و قدر به خاطر این مويوع از امین وکامي فحش 
دیگه اونجا نبود تا  یزي بارم کنه شررروین نامزد نیكي بود بعد از بهم خوردن 
مه مجهول  که دلیلش براي ه هاي کالس  چه  با برادر یكي از ب نه ي نیكي  راب
شروین هم از  شد و البته  شنا  شناس امین وملنار بود ا شروین که روان موند با 

، کامي ، محمدو امین نداشت ووقتي  معشون نظر عقلي دسته کمي از راچین 
  مع میشد ما دخترا منمئنا باید فرار مي کردیم !!!

 
با دیدن راچین که توي اشررپزخونه ایسررتاده بود وافرین رو برل کرده بود وبهش 

 شیر میداد به اون سمت رفتم وسرحال مفتم :
 
 سالم به عشقاي من !!!-
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 راچین سریع ومهربون مفت :

 
 خانمم تازه این وروره  ادو رو خوابوندم طط هیسسسسس-
 

با خنده کنارش رفتم ودر حالي که دسررتاي کو ك دختر هفت ماهه ام رو مي 
 ب*و*سیدم مفتم :

 
من نمیدونم این  یگر مامان به کي رفته که صبب زود بیدار میشه !!! دريمن -

 وظیفته عزیزم، بابا شدي براي همین روزا دیگه ططط
 

شه رو شی ست دیگه اش  راچین  شت وبا د از دهن افرینم در اورد وروي میز مذا
 کمرمو مرفت ومنو توي اغوشش کشید وبا شیننت بهم خیره شد ومفت :

 
 
 

 اهان اون وقت وظیفه ي شما  یه خانم ؟؟
 

 اداي فكر کردن در اوردم وبعد خیلي خونسرد وحق به  انب مفتم :
 
 خوب معلومه سروري کردن ططط-
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ب*و*سه ي کوتاهي به لبهام زد وبا عشق منو بیشتر توي برلش فشار داد  راچین

 ومفت :
 
 شما یه کم پرو تشریف داري سرورم ططط-
 

شق به دختر  سبوندم ططط حاچ هر دومون با ع شتر به راچین   خندیدم وخودمو بی
کو ولومون که ثمره ي عشقمون بود خیره شده بودیم راچین سرش رو روي سرم 

 صداي اروم ولحن میراي مفت : مذاشت وبا
 
 افتاب هر  ي مي مذره این ورو ك بابا بیشتر به تو شبیه میشه ططط-
 

 کمي دوچ شدم وپیشوني افرین رو ب*و*سیدم ومفتم :
 
اره ولي من عاشق  شماشم ططط  ون هر  ي میگذره بیشتر شبیه  شماي تو -

 میشه ططط
 

 مفت :راچین ب*و*سه ي کوتاهي روي موهام زد واروم 
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ممنونم افتاب ططط هم به خاطر حهررور خودت هم این ورو ك ططط امه شررما -
 ها نبودید ، نمیدونم اچن راچیني بود یانه !

 
 کنار تو فق  آروم میشم

 
 ُپر از دلشوره ام هر  ای دیگه

 
 تو تقدیر منی بی لحظه ای شک

 
  شات اینو بهم هر لحظه میگه

 
 تو می خندی ُپر از لبخند میشم

 
 تموِم زندمیم خوشرن  میشه

 
 صدای پای تو تو خونه هر روز

 
 واسه من بهترین آهن  میشه

 
 تو که باشی همه دنیا شبیه آرزوم میشه

 



  772 

 

 روزای سرد تنهایی
 

 تو که باشی تموم میشه
 

  قدر خوشبختی نزدیكه
 

 کنار من که راه میری
 

 از این دنیا رها میشم
 

 تو که دستامو می میری
 

 باشیتو که خوشحال 
 

 خوبه خوبم
 

 دیگه از زندمی  یزی نمی خوام
 

 حاچ که دسِت تو تو دستامه
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 773 من یآفتاب یشب ها

  ه فرقی می کنه کجای دنیام
 

 کنار تو فق  آروم میشمططط
 

 پایان
 

 ستاره صولتي
 

 4/19ساعت : 
 

18/12/1391 
 

 به صد دفتر نشاید مفت شرح حال مشتاقی
 

 به پایان آمد این دفتر حكایت همچنان باقی
 افعل ما تری انی علی عهدی و میثاقی ان
 

 کتاب بالب منی حبیبا معريا عنی
 که خود را بر تو میبندم به سالوسی و زراقی

 
 نگویم نسبتی دارم به نزدیكان درماهت



  774 

 

 مریر العشق چ یبری و چ یشكو الی الراقی
 

 اخالیی و احبابی شروا من حبه مابی
 
 
 
 
 

 نه صاحب درد عشاقی تو را مر خواب میگیرد
 

 نشان عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد
 اما انت الذی تسقی فعین السم تریاقی

 قم امال و اسقنی کأسا و دع ما فیه مسموما
 مرا بگذار تا حیران بماند  شم در ساقی

 
 قدح  ون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده

 
 المجنون چ اعبا باحراق و اغراق انا
 

 سعی فی هتكی الشانی و لما یدر ماشانی
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 775 من یآفتاب یشب ها

 مگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخالقی
 

 مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداری
 و هذا الظبی فی شیراز یسبینی باحداق

 
 لقیت اچسد فی الرابات چ تقوی علی صیدی

 
 یا همچنان باقیبمیرد تشنه م*س*تسقی و در

 
 نه حسنت آخری دارد نه محمد را سخن

 
 پایان

یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز یستاره صولتبا تشکر از    ز

 
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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