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 نودهشتیا کاربر nika kyhan | من آفتابی هاي شب

 

  من افتابی هاي شب: رمان اسم

 ( نیكا) صولتی ستاره:  نويسنده نام

  کلكلی عاشقانه:  داستان نوع
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  دختر شخص اول:  زبان از داستان

 

  مقدمه

  ديدم تورا که روز ان شايد

  نبود ديدن خوب براي چشمی

 تمحبت به توجه بی که روز ان شايد

  رقیبت با شدم همراه

 نبود معرفت داراي نگاهی

 ...  من اين شايد

  وزمین آسمان که منی

  يافتم ،حال نگاهت در را

  شدم عاشقت درنگ بی

  کردم معنا را وعشق

  ووفايت ،معرفت محبت در

 ... نیستی ديگر تو که سود چه ولی

  نگاهم حال ، ببینی تا نیستی

 تو عكس به فقط

  توست ي رفته ردپاي به

  بیند رانمی کسی چشمانم وديگر



 
 

www.negahdl.com    3 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

  تو نام آوردن جز به وزبانم

  گردد نمی ديگري چیز به

 ... دوست اي

 .... برگرد

 ديدارت شوق از بازنگاهم برگردتا

 ...  چشمانم و بزند برق

  بودن تو با روياي با چشمانم

 .... شود شسته بااشك

  رقیبت با رفتن جاي وبه

  تو بخش گرمی دستان در سردم دستان بار اين

 ...  تو منو وفقط

 ... هم همراه

 کنیم طی آرامی به را راه

 " صولتی ستاره"

 

 ، رفت...  ،دوربین رفت...  صدا

 " شروع"....................... اکشن
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 حاال کنیم سرگرم خودمونو باهشون تونیم می که هست ها بازي واقسام انواع فهمیديم ازبچگی

 سرمونو که چیزي يه بود مهم ما سرگرمی وفقط فقط...  مفید چه مضر چه سالم چه خطرناك چه

 شور پراز هاي بازي هم ،گاهی پوچ يا ،گل بازي مامان مثل نشستنی هاي بازي گاه کنه گرم

 شده بزرگ بچگی عالم توي ما نكنه خدا...  ولی....  وسطی ويا شك با ،قايم فوتبال مثل وشیطنت

 خودمون زندگی تنها نه که کنیم شروع رو هايی وبازي باشیم سرگرمی دنبال به وهنوزهم باشیم

 فهمیم می بده رخ بدي اتفاق ووقتی بده قرار الشعاع تحت اطرافیانمونو از بسیاري زندگی بلكه

 خوبی به دوران اون هاي بازي فهمیم می وبزرگیمونو کودکی دوران تفاوت وتازه کرديم کار چی

 آدمايی دسته اون از من......  سخت خیلی...  داره سختی مجازات ها بازي اين ولی میشد تموم

 حرف خواست می فقط که لوس وکمی مغرور جدي دختر يه شدم بزرگ بچگی عالم توي که بودم

 اينكه از کردغافل می نگاه دستش زير عنوان به همه وبه باشه باالتر همه از...  باشه خودش حرف

 داشته که خواستم يانمی نداشتم من که چیزي عقله به بزرگی ، نیست وپول قیافه شكلو به بزرگی

 دوستم که کسايی از خیلی غرور همین وبا بود غرورم بود مهم که چیزي تنها من براي باشم

 رد روشون از وخودخواهیم غرور چرخ هجده تريلی وبا گرفتم ناديده داشتمو ودوستشون داشتن

 : شیرين خیلی هم بود تلخ خیلی هم اتشمجاز که بازي من بازي شروع شد واين شدم

 سنجاق ته با رو پیپ توي وتوتون زد می غر خودش وبراي رفت می راه ساختمون سر تا سر بابا

 ديگه کنم فكر...  میزد غر...  رفت می راه...  میزد غر...  رفت می راه...  کرد می وپايین باال قفلی

 عصبانی بابا گشت می وبابا من بین نگاهش دلهره با مامان...  بود کرده متر قدماش با رو خونه کل

 بودم انداخته هم روي رو وپاهايم بودم کرده تكیه مبل به تفاوت وبی خونسرد من ولی وناراحت

 شیمیش کتاب که حالی در مهتابم ، کردم می دنبال رو بابا ، نگاهم با العملی عكس هیچ وبدون

 کنده لبشو پوست تمام بدش عادت طبق وحتما بود ادهايست ها پله توي نگرانی با بود دستش توي

 روي قبل استايل باهمون که من جلوي عصبانیت با اومد من سمت وبه ايستاد دفعه يه بابا....  بود

 بلندي صداي با دفعه يه افتاد راه ودوباره کرد نگاهم خیره کمی گرفت قرار بودم نشسته مبل

 : زد فرياد

 ؟ چشه سینا آخه-

 : گفتم ردخونس خیلی
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 که درسم...  صفر که قیافه تیپو نظر از خوريم نمی بهم اصال سینا منو نیست چش سینا من پدر-

 بابا....  ترم سر اون از هرلحاظ از چی من ولی نكرده شاقی کار بخونه باباش پول با تونه می هرکسی

 ... امل من پدر ملا.... کنن نگاه بهم ترحم با همه وايمیستم شوهرم بغل وقتی ندارم دوست من

 بودم حفظ بچگی از حرکاتو اين تمام نشستم خونسرد من ولی کرد حمله سمتم به بابا حرفم اين با

 : وگفت پريد بابا جلوي دفعه يه ن ماما... 

 ....احسان نكن-

 بهش خواست می دلم کنه کاري ذاشت نمی مامان ولی کرد می حمله بهمون بابا بود همین همیشه

 ها حمله اين توي هم بابا خود کنم فكر میشه، چی ببینیم جلو بیاد بزار خدا رضاي ضمح بابا: بگم

 .... داشت مهربونی قلبه ولجبازش جدي ي قیافه برخالف چون بگیره جلوشو يكی بود منتظر

 خوبی اون به پسر...  کردي ديونم ديگه ؟ بهت بگم چی بگو خودت ؟ تو به بگم چی من اخه دختر-

 ؟فكر....  اخه گردي می چی دنبال خانواده نجابتو جاي ؟به....  چی تو ولی داره دوستت ونجیبی

 ياد....  می... ن ؟ فهمی می ؟نمیاد...  ها باشی پسره اون منتظر خواي می کی تا ؟ خرم من کردي

.... 

 : گفت نازش صداي اون با سريع مهتاب

...  بار صدومین ؟براي فهمید می...  گرده رب تونه نمی بیاد اگه داره درس ؟امید بابا نمیاد گفته کی-

 ... رفته براي فقط ويزاش

 : زد داد وبابا رفت باال ها پله از بلندي باجیغ کرد،مهتاب حمله مهتاب سمت به بابا حاال

  ؟ گیري می سوسولو بچه اون طرف توهم حاال...  سفید چشم ببینم کن صبر-

 برام همچنان بابا ولی کشوند بود کاربابا اتاق که فک هم اتاق سمت وبه گرفت رو بابا دست مامان

 : میدادم گوش حرص با ومنم کشید می نشون خطو

 زور به شده يا گرده می بر ديگه ماه تا پسره اين يا گم می بهت دارم اخره ي ،دفعه خانم آفتاب-

 . کنم می ت سینا زن
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 تونستم می همیشه چرا دونم می،ن رفت سرش پشت وخودشم داد هل اتاق به زور به رو بابا مامان

 می عصبی منم میشد باز موضوع به امید پاي تا ولی کنم حفظ مواقع اين در خودمو خونسردي

 ها پله دم رفتم ببندم هاشو دکمه اينكه وبدونه کردم تنم رو بود مبل روي کنارم که پالتومو شدم

 : گفتم بلند صداي وبا

 ؟ میايی من با ، میرم دارم من مهتاب-

 : شد بلند مهتاب جیغ دايص

 ... اره-

 ... بهمون نده گیر باز مامان بیار کتابتم پس-

 اومدم بیرون خونه در واز کردم درست شالمو رفتم ورودي ي آيینه وجلوي کردم کول کیفمو

 خاطره حیاط اين از امید منو چقدر کردم بود شده پوشیده برف از حاال که خونه حیاط به نگاهی

 : وگفت افتاد دنبالم داد جیغو با مامان که شدم سرازير ها پله زا....  داشتیم

 ....  نگیر جدي تو گفت چیزي يه بابات حاال...  باش اروم تو...  مادر خدا رو تو آفتاب-

 التماس با ودوباره ساختمون سمت کشید ودستمو رسید بهم کردم نگاهش گشتم بر تعجب با

 : کرد شروع

 ... تو بريم بیا نبودي کارا که اين اهل که تو آفتاب-

 .... رفتم عقب قدم ويه کشیدم مامان دست از دستمو بود شده تا چهار تعجب از چشمام

 ... برم خوام می مامان-

 : گفت التماس وبا گرفت دستمو دوباره مامان

  کردم بزرگ رو شماها دل خون با من...  بري ذارم نمی نه-

 : گفتم عصبی نیمه لحن وبا خودم سمت مکشید دستمو منم کشید دستمو ودوباره

 ... کن ولم ؟ چیه کارا اين مامان ااا-
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 : کشید دوباره ومنو کرد بغض مامان

 ... بره خواد می گه می فردا پس اونم...  باشی مهتاب الگوي بايد تري بزرگ تو آفتاب-

 : وگفتم کشیدم مامان دست از زور به دستمو

 ...  نكن مامان-

 : گفتم فرياد وبا کردم ونساختم روبه بعد

 ... ديگه بدو مهتاب-

 : وگفت کرد باز هم از ودستشو ايستاد من جلوي واومد گرفت شدت بغضش مامان

 ؟ بري کجا خواي می بگو تو ؟اصال ببري گرفتی روهم بچه اين دست بودي کم خودت ، افتاب-

  ؟؟؟ بري که داري کجارو

 : وگفت جلوم اومد دوباره مامان راست رفتم جلوم اومد دوباره مامان که چپ رفتم کمی

 ... بشی رد من جنازي رو از بايد بري خواي می اگه-

 همیشه من بگم چی دونستم نمی ، بود شده سرازير اشكاش که کردم می نگاه مامانو داشتم بابهت

 به مامان منو مهتاب ي خنده صداي با کرد نمی کارا اين از مامان ولی بیرون میرفتیم مهتاب با

 : گفت خنديد می که طور وهمین بود شده آماده آفرين گشتیم بر عقب

 کنه فرار بخواد خوره می افتاب اين به ؟اخه ديدي آبكیارو ايرانی فیلم اين دوباره مامان-

 .... چیزي يه بگی منو باز ؟ خوره نمی کارا اين به ؟کالسش

 : گفتم تعجب وبا دوختم مامان به شدمو گرد چشماي

 ؟ کنم فرار خوام می کردي فكر واقعا امانم اره-

 : وگفت کرد خنديد می هنوز که مهتاب منو وروبه گرفت جبهه سريع مامانم

 ؟ میريد کجا پس-
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 اگه ولی بود اي ساده ادم کال خوردم می حرص هم بود گرفته ام خنده هم مامان کاراي اين از

 شدم رد کنارش از ايه افاده آدم يه کنی می وفكر نمیشی متوجه باشی نداشته برخورد باهاش

 : وگفتم زدم ماشینو ريموت

 ...  غزل ي خونه برم خوام می گفتم بابا جنجال از قبل خوبه-

 : وگفت کرد اي ساده ي خنده مامان

 ... آهان-

 : گفت میشست ماشین توي داشت که مهتاب وبه کرد اخم دوباره بعد ولی

 ؟ دارين امتحان فردا مگه ؟ سالمتی به کجا شما-

 پنجره از سرشو نشست ماشین توي دادوسريع مامان ونشون دراورد کتابشو کیفش توي از مهتاب

 :وگفت آورد بیرون

 .... خونم می غزل ي خونه-

 تا میكنه پیاده ماشین از مهتابو مامان نجنبم االن اگه فهمیدم که اومد ابرو چشمو من براي بعدم

 : زدم وداد مشد ماشین سوار بزنه حرفی خواست مامان

 ........... نمیايیم خونه شام براي-

 توي پیچیدم سرعت وبا کردم باز رو خونه در ريموت وبا زدم بوقی تك کردم روشن ماشیو تند

 : وگفتم خنديدم بكشه عمیقی نفس مهتاب شد باعث که کوچه

 ؟ اره خونی می غزل ي خونه که-

 : گفت میرفت ور ماشین پخش اب که ودرحالی کرد پرت کیفش تو کتابو خیالی بابی

 .... ! کردم نمی لگد که گل خوندم می درس حاال تا ديروز از...  ها خوشحاله مامانم-

 : گفتم میزدم راهنما که حالی ودر خنديدم

 ؟ خوندي می درس ديروز از تو فخريت عمه جون اره-
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 خنديم منم شتگذا رو بیگی سامی واهنگ برداشت پخشو وکنترل گفت ايشیییییییییی مهتاب

 اي افاده هم وکلی میكرد زندگی ترکیه که بود بابام بزرگ خواهر فخري عمه نگفتم چیزي وديگه

 ! بینم نمی( فخريه عمه که) دماغمو تراز پايین منم البته ديد نمی دماغشو تراز وباال بود

 دويد هتابم رفتیم مجتمع سمت به شديمو پیاده ماشین واز کردم پارك مجتمع از بیرون ماشینو

 : کوچه توي پیچید کامی صداي ثانیه چند از بعد زد اينارو غزل واحد وزنگ

 ؟ کیه-

 : گفت خنده با مهتاب

 ... براتون اوردم غذا مادرتون منم منم-

 : گفت بازي مسخره با کامی

 ولی...  واي واي واي...  بخوره منو اومده گرگه شدي کامی بی که بیا بدو غزل.....  هییییییین-

 ... بود اومده تر خوشگل گرگ يه شما قبل گرگه خانم متاسفم

 : گفتم حرص با من

 .... زديم يخ کامی بازکن-

 : گفت باخنده کامی

 ... خانم طلوع جايی اين که توام-

 : گفت خنديدو بعدشم

 ؟...  سردي چرا تو گرمه آفتاب کنم می فكر چی هر من واال-

 : گفتیم باحرص مهتاب منو

  یییییییییکامیییییی-

 خونه توي کرديم پرت خودمونو سريع مهتابم منو زد رو ودرمجتمع کرد سرخوشی ي خنده کامی

 باغزل که شد می سالی سه امسال با بود امید صمیمی ودوست غزل شوهر کامی به ملقب کامیار ،
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 وقتی بابا نمیره يادم وقت هیچ نامزديشون آخی...  شیرين فامیلیه ازدواج يه بودن کرده ازدواج

 : گفت تعجب با ديد داماد عروس لباس توي رو کامی غزلو

 ؟ کنن بازي عروسك خوان می اينا-

 صرف شوخیاش از اگه البته ومهربونیه خوب العاده فوق پسره ولی مابزرگتره از چهارسال کامی

 گشاد گلو لبخند اون با کامی زديم، واحدشونو وزنگ شديم پیاده اسانسور از! کنیم نظر

 : وگفت کرد دروباز اومد شگیشهمی

 ... رسیدن که وغروبم طلوع...  اينجان کیا ببینید به به-

 : وگفت خونه توي رفت بهش توجه وبی زد اي تنه کامی به مهتاب

 ... گه می پرت چرتو اقا میزنیم يخ ماداريم داده زن تو به کی دونم نمی من-

 : گفت اي دخترونه لحن با کامی

 . واه واه واه نچسبه غروب اين ،چقدر ايششششششش-

 : وگفتم شدم خونه وارد منم

 ... باشااااااا نداشته کاري من خواهر با کامیون نچسبی خودت-

 : وگفتم انداختم بغلش تو خودمو بود ايستاده منتظر کمر به دست که غزل ديدن با

 .... کامی غزلِ طوري چه تو-

 : گفت خنده با گلنار

  خونم نمی شعر وقت هیچ ديگه شخصه به من گهب غزل کامی کن فكر واي-

 .... واههههههههه بخواد دلت -کامی

 : گفتم گلنارو بغل تو وپريدم کنار دادم هل غزلو نذاشتم، بزنه حرف رفت تا غزل

 ؟ طوره چه ما عملی دماغ-



 
 

www.negahdl.com    11 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 : وگفتم کردم لمس دماغشو دستم با بیرون اومدم بغلش از بعد

 پاندا دماغ مثل دماغت...  میرفتی خوب دکتر يه بیش کردي عمل رفتی که حاال سرت تو خاك-

  فیل خرطوم شده االن بود

 :وگفت زد بلندي ي قهقه نیكی

 ... زدي منو دل حرف افتاب آفرين-

 زد نیكی به گردنی پس بعدهم مبل روي بیوفتم شد عث با که داد هل مبل روي منو حرص با گلنار

 : رفت

 .... گرفتی می ازم دکترو مطب آدرس داشتی پیش قیقهد چند همین خوبه خفه ديگه تو-

 : وگفت گرفت خودش به جانبی به حق ي قیافه نیكی

 .... بشكنه دلت خواستم نمی ديوانه-

 : گفت کرد می نگاه مارو ي ژکوند لبخند وبا بود داده لم مبل روي که مهتاب به حرص با گلنار

 ؟ شده بد دماغم مهتاب-

 .... کامیه اين دماغ از بهتر که هست هرچی-

 بلند مهتاب جیغ شد عث با که کشید موهاشو از دسته يه نشستو مهتاب وکنار کرد اخم کامی

 :گفت خونسرد خیلی خودش ولی بشه

 ... ،گرفتی بهتره تو دماغ از خیلی من دماغ جان غروب-

 : وگفت نرفت رو از بود شده جمع توچشماش اشك که مهتاب

 ست توضايع ماغد خوبه هم خیلی من دماغ-

 : گفت وخونسرد کشید مهتابو موهاي بیشتر کامی

 ؟ گرفتی گم می دوباره-
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 : گفت بود گرفته دردش حسابی که مهتاب

 ... اره...  اره! ؟...  بدي نجات اين دست از منو کجايی امید آه-

 وکامی مهتاب کاراي به ديگه ،همه بوسید وسرشو کرد ول مهتابو موهاي اي مزه با بالبخند کامی

...  ذاشتن می سرشون روي رو خونه وکل تا سه میشدن باهم بود امید که زمانی داشتیم عادت

 ،گلنار کنه اويزون تا دادم غزل وبه اوردم در تنم از پالتومو بودم نشسته مبل روي که طور همون

 : گفت من به رو کند می پوست رو پرتغالی که درحالی

 ؟... اينا جان بابا از خبر چه خانم افتاب خوب-

 : گفتم تفاوتی بی با

 بزرگو مهرجوي ي درباره صحبت ي حوصله اصال شو، بیخیال داري دوست هرکی جون گلنار واي-

 .... ندارم

 : وگفت کرد غلیظی اخم نیكی

 میدونه امیدو وضعیت خودش ؟؟خوبه میكنه اينطوري بابات ،چرا واااا ؟ موضوع همون سر دوباره-

.... 

 کرده پیله کنه پیله چیزي يه به دونید می که خودتون...  داره پا يه فقط مرغش ولی میدونه آره-

 زن بايد نه که هم اگر.....  ايران برگرده بايد بخواد تورو امید اگه گه می منه ازدواج نوبت حاال.. 

 ي اندازه خدا رضاي محض ولی کنه می خوشتیپی ادعاي ازش میاد بدم چقدر من آخ...  بشی سینا

 .... کنم خوش بهش بخوام دلمو من که نداره هیچی بشر اين...  نیست خوشتیپ انگشتم سر

 : گفت ذاشت می میز روي رو قهوه سینی که حالی در غزل

 ؟؟؟ بگی امید به خواي نمی-

 : وگفتم شدم خیره سینی به خونسرد خیلی

 ... میدونه رو موضوع ؟خودش بگم رو چی-
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 : شدوگفت جدي کامی بار اين

 .... نداره فرصت بیشتر ماه يه تا دونه نمی ولی-

 : وگفتم انداختم باال اي شونه تفاوتی بی با

 براي بعدهم!!!  ؟؟؟ سینااااا کی با اونم ؟ بده شوهر ماه يه منو تونه می کی حرفه همش اينا کامی-

 سشدر خیال بی بفهمه رو موضوع اومید اگه دونی می ؟خودتم کنم نگران رو بیچاره اون چی

  خوام ونمی....  ندارم دوست اصال اينو ومن گرده می وبر میشه

 : گفت حرص با مهتاب

 عقد ي سفره پاي بخواد بابا اگه که دونی می خودتم!  خونسرديت همه اين از میاد بدم آفتاب-

 ...  نشستی

 کنه کاري نهمچی بخواد بابا اگه....  اشنام کامال بزرگ مهرجوي بازياي غد با ،خودم دونم می آره-

 .... !  میرم ايران از

 : گفت مسخرگی با نیكی

 ؟؟؟ ببرين تشريف خواين می کجا وقت اون اوه-

 : گفتم خونسردي با

 ... امید پیش...  امريكا-

 وگفت انداخت اش ديگه پاي روي وبرنزشو خوشتراش پاي بود نشسته من روي روبه مبل که غزل

: 

 ؟؟؟ باشی امريكا ديگه ماه يه تا که ست اسونیا اين به کنی می فكر...  بده عقل بهت خدا آفتاب-

 : گفت متفكر هم کامی

 ؟؟؟...  کنه تحمل نیم دوسالو تونه نمی بابات واقعا-

 : گفت مهتاب که بگم چیزي خواستم بودم شده کالفه
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 ...  بترشه آفتاب ترسه می-

 : گفتم مهتاب به رو حرص با

 ... بمونی دستش رو من خاطر به وهمت نكنم شوهر من نگرانه...  خیر نه-

 : گفت بود کرده اخم که گلنار

 ...  میاد امید...  مونی نمی شوهر بی که تو-

 : وگفتم دادم بیرون اه شكل نفسمو

 ... نسیه به بچسبه کنه نمی ول نقدو وقت هیچ بابا-

 از امید منو ، بود کرده مشغول همشونو ذهن من فكر که شد می چندوقتی بودن فكر توي همه

 غزل منو بود امید صمیمی دوست هم کامی بود همسايمون پسر يعنی بوديم دوست باهم گی بچه

 ولی بود خوب چیز همه بود ايران امید که وقتی تا...  بوديم شده اشنا باهم دوتا اين طريق از هم

 می...  ترين ،مهربون بود بهترين امید..  برد خودش با هم رو ما خوشی اينكه ،مثل رفت که وقتی

 من خاطر به خواستم نمی من ولی ايران میاد سر با بشه دار خبر بابا شرط موضوع از اگه دونستم

 فكري با همه شام از بعد....  بود کرده پیدا دست موقعیت اين به سختی با کنه خراب رو اش اينده

 گرفتم تماس اشباه امید بودن بیدار فكر با شد که شب نصفه سه ساعت رفتیم خونه به مشغول

 : پیچید گوشی توي امید حال سرو صداي بوق تا چند از بعد

 ؟؟؟ من گرماي طوري چه...  خودم عشق به سالم-

 : میرسیدم خوشی اوج به صحبتش طرز اين با همیشه خنديدم

 ؟؟؟ طوره چه من امیده...  ،مرسی سالم-

 : وگفت کرد سرمستی ي خنده امید

 ...  نامردي خیلی افتاب ولی.. . خوبم شنیدم که رو تو صداي-

 : پرسیدم تعجب با
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 چرا؟-

 : وگفت گرفت دلخوري رنگ صداش

 !؟...  بزنی زنگ يه نمیاري خودتم روي به تو نزنم زنگ من تا-

 : وگفتم خنديدم

 ! من... ؟ بهت زد زنگ کی االن...  امید پرويی خیلی-

 : وگفت خنديد امید

 .. باشم اشتهد شانسا اين از بار دو شايد ماه تو-

 : گفت دلهره با کوتاهی مكث از بعد امید

 ؟ شد چی موضوع ؟اون...  گه می چی...  بابات...  آفتاب-

 دروغ امید به هم کلمه يه حتی حال به تا ولی کنم ناراحتش غريب کشور تو خواست نمی دلم

 : گفتم ناراحتی با بودم نگفته

 ...  خودشومیزنه حرف-

 : گفت نگرانی با امید

 ؟؟؟ چی يعنی-

 .... گذاشته شرطم برام تازه...  کنی ازدواج بايد گه می-

 ؟؟ چی ؟؟ شرط – امید

 طوالنی نسبتا مكث از وبعد فرستادم بیرون فوت مثل نفسمو بگم بهش جوري چه دونستم نمی

 : گفتم

 ... کنی ازدواج سینا با بايد نیاد امید ديگه ماه يه تا اگه گه می-

 : گفت میزد ،نفس نفس عصبانیت با که حالی در گرفت اوج امید صداي
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 منیییییییییی...  مال...  تو...  کن فرو گوشت توي هزارم بار براي اينو آفتاب...  کنی می غلط تو-

 ... بفهم... 

 : زد فرياد امید

 .. بفهم خدا رو تو...  افتاب بفهم-

 : گفتم بغض با کنم کنترل خودمو امید جلوي تونستم نمی وقت هیچ

 دست وباهات دادم رو بله جواب بهت که موقع همون از...  فهمیدم وقته خیلی...  امید فهمیدم-

  انداختم دستم توي تورو حلقه دادمو

 : گفت لرزونی صداي با امید

 ... گردم می وبر گیرم می بلیط فردا براي-

 : گفتم حرص وبا افتاد شماره به نفسم حرفش اين با

 رفته يادت کشیديم بدبختی کلی تو رفتن براي ما... !!!  مییییییییییدا ؟ گی می چی فهمی می-

 ؟؟؟ برگردي خواي می خود بی چیز يه خاطر به حاال ؟؟؟

 : گفت وعصبانیش لرزون صداي با امید

...  من عشق...  رووووووو تو ؟؟؟ فهمی می...  بگیرن من از تورو خوان می افتاب...  ه گورسیا به-

 ؟؟؟ خود بی گی می تو وقت ،اون نشبگیر ازم خوان می

 ... : بود شده روان ام گونه روي اشكام حاال

 هرکاري....  تو براي...  توام براي وفقط فقط من...  کسمی همه که خودت جان به ذارم نمی امید-

 ... بكنن کاري نتونن که کنم می

 : گفت داد با امید

 می خواهش...  نزن حرفی پس آفتاب میام...  یبكش زجر تو فقط قراره اگه زندگیو اين خوام نمی-

 ... کنم
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 ،نمی امید رفتنه ي اجازه براي امید باباي به التماسام ياد...  رفتن براي امید هاي بدو بدو ياد

 که حالی ،در نبود چیزي اي خورده دوسالو اين بود گذشته که نیمش سالو سه بیام کوتاه ذاشت

 : گفتم بود شده تبديل هق هق به ام گريه

 يعنی بیايی اگه...  نیا امید...  خودم جون دم می قسمت...  کنم می التماست...  نگو..  امید نگو-

  وايستم جلوشون جون پاي تا دم می قول بهت...  خواي نمی منو

 : زد فرياد امید

 رو همه روزگار بشه کم موازسرت تار يه آفتاب.....  ديوانه دي می قسمم چرا ؟؟؟ تو گی می چی-

  کنم می سیاه

 : وگفتم شد شديد ام گريه

...  بكشی ارزوت از دست خوام نمی ،پس منه ارزويه تو ارزوي...  تو ي ديوانه اما...  ام ديونه اره-

 .... بیوفته اتفاقی ذارم نمی مهرجوام منم

 تذاش نمی راحتم وجدان عذاب میومد اگه نیاد که کردم راضی رو امید وقسم التماس کلی از بعد

 حاال کنم ايستادگی جون پاي تا بودم داده قول امید به کنم خورد بر خونسرد تونستم نمی ،ديگه

 ولی کردم می وفكر بودم بیدار ،تاصبح من براي فقط اونم بودم امید مال فقط ،من شده که جور هر

 بكنه بخواد کاري بزرگ مهرجوي اگه دونستم می خوب خیلی چون ، نرسیدم اي نتیجه هیچ به

 دوتا میرسیدم نتیچه به کمتر کردم می فكر چی هر.بده شوهر منو خواست می هم حاال ، کنه می

  بخوابم راحت بتونم تا خوردم مسكن

 غزل وبا برداشتم تلفنو کردم که کاري اولین شدم بلند خواب از که بود ونیم دوازده ظهرساعت

 : پیچید گوشی توي غزل صداي بوق تا چند از بعد گرفتم تماس

 ... الو-

 ... غزل سالم-

 ... بزنن زنگ دادن افتخار خانم شد چی..  خانم آفتاب سالم-
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 : گفتم باناراحتی خنديد خودش وبعد

 ... کارداشتم باهات...  ندارم شوخی ي حوصله غزل-

 : وگفت شد جدي غزل

  ؟؟؟ آفتاب شده چی-

 ...  زدم حرف امید با ديشب-

 ؟...  امید -غزال

 ...  بابارو شرط گفتم هشب غزل...  اره-

 : گفت جیغ با غزل

 رفتن براي دونی می که خودت ؟؟؟ ن ايرا بیاد نشه بلند امید ؟؟؟ گفتی بهش افتاب ؟؟؟ چی-

 ...! کشید سختی چقدر

 رو ها بچه کنم خواهش میشه غزل...  نیاد که دادم قسمش ولی بیاد خواست می...  دونم می اره-

 ؟ کنی جمع

 : گفت بهت با غزل

 ؟ چی براي ؟ کنم جمع رو ها بچه ؟ کنم کار چی-

 : وگفتم کشیدم اهی

... !  نیست بیا کوتاه بابا ، غزل...  نرسیدم اي نتیجه هیچ به ولی کردم فكر کلی نشستم ديشب-

 ... میكنه کار يكیش بهتراز اکبند مخ تا چند باشه چی هر بشیم جمع دورهم گفتم

 : وگفت خنديد اجبار به غزل

 ... باشید اينجا شش ساعت....  ها بچه به زنم می زنگ من باشه-

 : گفتم شرمنده
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 ... افتاديم شما ي خونه ،همش شرمنده غزل-

 ... منتظرتم...  چیه حرفا اين عزيزم نه-

 . فعال..  ممنونم بازم...  باشه-

 ... خدافظ-

 از بعد رفتم تیبهداش سرويس به وبعد کردم شونه موهامو کشیدم عمیقی نفس کردم قطع تلفنو

 ايستاده گاز پشت مامان بود مدرسه مهتاب رفتم اشپزخونه وبه بیرون اومدم صورتم دستو شستن

 با مامان کردم ارومی سالم چیه نمیديدم من که ريخت می قابلمه توي چیزي يه وداشت بود

 : وگفت برگشت سمتم به بالبخند صدام شنیدن

 ..  خوابیدي می بیشتر کم يه...  خانما خانم خواب ساعت-

 : گفتم میشستم میز پشت که ودرحالی زدم بهش پوزخندي

 ؟؟؟ زدي حرف باهاش-

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو مامان

 ؟ کی با-

 : وگفتم کردم نگاه مهربونش چشماي به مغرور

 ... !!! زدي حرف...  بزرگ مهرجوي با-

 : گفت میزد هم رو قابلمه که حالی رد برگشت قابلمه سمت به دوبار کردو نگاهم تعجب با مامان

 ؟؟؟ چی مورد در-

 : گفتم محكم

 ...  امید-
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 زد زل نشست مقابلم واومد روش روگذاشت قابلمه در بیرون کرد فوت نفسشو کالفگی با مامان

 : وگفت چشمام توي

 ؟ گفتم می بهش بايد چی-

 : گفتم بابهت

 می چی ديشب که ديدي ؟؟؟ گفتی می هشب چی ؟؟؟ خوبه حالت واقعا نه ؟؟؟ خوبه حالت مامان-

 کاره برگرده خواست نمی اگه ؟ گرده می بر امید که بفهمه خواد نمی چرا بابا مامان! ؟ گفت

 ...  نبود من به زدن زنگ هرشبش

 : وگفت داد تكون افسوس با سرشو مامان

 نیست ماهامکمترش نباشه مهتاب تو بیشتر اگه خدا به چرا ؟ ندارم دوست امیدو من فكرکردي-

 ؟...  کنی نمی درك چرا آفتاب ولی!...  کرده لج کی با دونم نمی االن ولی داره دوست امیدو باباتم

 فرق هم محل رفتگر اين وحتی سینا امیدو براش بده شوهرت خواد می لجه ي دنده رو فعال بابات

 حاال تا که ردهک محبت بهت خیلی دونی می خودتم...  کنی ازدواج خواد می فقط...  کنه نمی

 ... کنن می شوهر سالگی هجده فامیلش دختراي نداده شوهرت

 : گفتم باداد

 که قرنی يكومیم بیستو قرن تو مااالن مامان...  قزنويو دوران مزخرفه رسماي اين کنید ول-

 ازدواج سالگی نه سیو خانم شهین پرديسه همین مگه...  میكنن ازدواج بخوان که هرزمانی دخترا

 هان ؟؟؟ چی امید منو ولی گرفت ازدواج به تصمیم بعد بود دوست پسره با سال پانزده ؟؟؟ نكرد

 ...  خاستگاري اومد امید که بود سالم هفده ؟؟؟

 : وگفتم دادم نشون مامان وبه باال اوردم امیدو نشون ي حلقه

 اون بابا مگه. . امیده منو تعهد ي نشون حلقه اين مامان...  شوهرمه امید دارم شوهر من ببین-

 نیست مهم برام ؟ امله سیناي اون مشكل ؟ چیه مشكل ؟ چشه االن پس ؟؟ نداد اجازه زمان

 سه بايد داشت مشكل موضوع اين با اگه بابا...  مهمه که اونه..  مهمه امید فقط من براي...  مامان

 می بهتون دارم مامان .... کوتاهه جا همه از امید منو دسته که االن نه...  گفت می پیش سالونیم
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 حتی...  کنم نمی ازدواج من نیاد امید تا ديگه ماه ملیاردها چه ديگه ماه يه چه بگید بابا به که گم

 ... دونم می اون به متعلق خودمو چون کنم نمی ازدواج بازم خواد نمی منو بگه امید خود اگه

 کیفمو کردم پا دارمو پاشنه بوت نیم پوشیدم پالتمو سريع اتاقم رفتم شدم بلند جام از حرص با

 در سمت به که حالی در بیرون زدم اتاق واز برداشتم ارايش میز روي از سوئیچو ، کولم انداختم

 : گفتم بلند میرفتم ساختمون

  خدافظ..  دنبالش میام باشه اماده پنج ساعت بگید مهتاب به...  میرم دارم-

 با ها پله از بیرون اومدم ساختمون از اهمیت بی ولی کجا گفت می که شنیدم مامانو جیغ صداي

 ماشین سوار کردم بیشتر قدمامو وسرعت زدم ماشینو ريموت جا همون واز پايین دواومدم حالت

 که بود امید باباي پیش رفتن کرد خطور مغزم به که چیزي تنها ،ديشب افتادم راه سرعت وبا شدم

 ...  کرد یم زندگی لواسون توي وياليی ي خونه توي تنها

 ريموت که طور همون شدم وپیاده برداشتم کیفمو کردم پارك کناري ماشینو رسیدم که ويال به

 : پیچید ايفون توي(  امید باباي) عمو صداي ثانیه چند از بعد دادم فشار هم زنگ زدم می ماشینو

  بیاد قراره خانم افتاب نگو روشنه امروز هوا چقدر گفتم...  به به-

 : وگفتم مزد لبخندي

  سالم-

 : گفت حسین عمو

 ... تو بیا دختر گل سالم-

 رفتم ساختمون طرف به دو ،با شدم ووارد کردم باز روبافشاري درخونه...  کرد دروباز هم بعد

 در جلوي مهربونی لبخند با حسین عمو...  مختلف گلهاي از پربود ما حیاط مثل ويالهم حیاط

 بالبخند و بردم جلو ودستمو رفتم باال ها پله از کردم بیشتر وقدمام سرعت ديدنش با بود ايستاده

 : گفتم

 ...  حسین عمو سالم-
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 : گفت میفشرد دستمو که درحالی زد بهم مهربانی لبخند عمو

 ...  شدي پیدا کم خانم آفتاب...  سالم علیك-

 : گفتم شدم می ساختمون وارد که حالی ودر خنديدم

 ...  زيادن درسام کنید باور عمو-

 که بود روزي سه االن... !  مهمه تو براي هم چقدر فخريت عمه جون اره گفتم خودم پیش بعد

 ...  دانشگاه بودم نرفته

 : گفت مهربونی با حسین عمو

 ...  دخترم دونم می-

 خونه اشپز به هم بعد کردم اويزون جالباسی وبه اوردم در وشالمو نتو ما رفت خونه اشپز به وبعد

 : وگفت کرد کوچیكی اخم ديدنم با عمو نشستم اونجا صندلی وروي رفتم

 ؟؟؟ اينجا چپید می میايد وقت هر ها شما ه نداره مبل خونه اين مگه ؟؟؟ نشستی اينجا توچرا-

 : وگفتم خنديدم

 ... میشینه دلمون به بیشتر شما ي اشپزخونه انگار ولی دونیم نمی خودمونم-

 : وگفت نشست مقابلم دست به فنجون وخودش اشتگذ جلوم رو ام قهوه لبخند با عمو

 ؟؟؟ خبر چه خوب-

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس..  کرده صحبت عمو با حتما امید که دونستم می

 ... همیشگی خبر همون که خبر-

 : وگفت کرد نگاهم بادقت عمو

 ...  گذاشته شرط برات بابات شنیدم-

 : وگفتم دادم تكون تاسف با وسرم کردم مزه مزه رو ام قهوه کردم فوت نفسمو
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 ي دنده رو بیوفته معروفه، وسرتقی غدي به بزرگ مهرجوي!  شناسیدش می که خودتون...  اره-

 چیز همه که دونم می اينوخوب ، عمو ولی...  من ازدواج به داده گیر االنم...  کرد نمیشه کاريش لج

 ... دونه می موش داره که اونه...  فخريه عمه سر زير

 حسین عمو عاشق جوانی دوران توي هم فخري ،عمه بودن همسايه بچگی از وبابام حسین عمو

 عمو به هنوز عمه اوايل کنه می ازدواج امید مامان وبا نمیزاره محل بهش حسین عمو ولی بوده

 از کنه ازدواج دوستش پسر با کنه می مجبورش بزرگ بابا که زمانی ولی بوده ودنبالش میداده گیر

 ي کینه همون سر از االنم...  میشینه عقد ي سفره پاي وزاري گريه وبا گیره می دل به هکین عمو

 ... میكنه پر منو ي بابا قديمی

 : گفت جانبی به حق وبالحن زد لبخندي حسین عمو

..  نبود جوري اين اوضاع االن میداديد گوش حرفم به بره نبايد امید گفتم می که زمان اون اگه-

 ... امريكا به بوديد داده گیر وامید تو که نداشت شگاهدان اينجا مگه

 : وگفتم انداختم پايین سرمو

 ...  ارزه می اينجا مدرکه صدتا به اونجا مدرکه ولی داريم عمو چرا-

 : وگفت داد تكون سري عمو

 بال اب ور اون که منه خله پسر طرف اون از...  کشید می داريد چی ببین مدرك يه خاطر به حاال-

 برگرده نذاشتی چرا...  تو طرفم اين از!  بكن کاري يه زنه می زنگ بار ده حداقل وروزي میزنه الب

 ؟؟؟

 ....  برگرده پوچ هیچو خاطر به که نكشیديم زحمت همه اين عمو-

 : وگفتم کردم نگاه عمو به ملتمس بعد

 .... بكنید کاري يه شما خدا تورو-

 : گفت رفت می ور شا قهوه خالی فنجون با که حالی در عمو
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 کردم صحبت پدرت با عزيزم نه ؟؟؟ گذاشتم دست روي ودست نشستم جور همین کردي فكر-

 ... وايمیسته روش بزنه که حرفی دونی می که خودت ، خوب ولی

 : وگفتم دادم تكون سري

 ... نداره امكان ماه يه توي گن می ها بچه ولی امید پیش امريكا برم خواستم می-

 : وگفت داد تكون تايید ي نشونه هب سري عمو

 ... میگن راست-

 اون به ديگه ماه يه بعدهم ، بزارم دست روي ودست بشینم کار بی تونم نمی که من عمو ولی-

 ... بشینم عقد ي سفره سر باهاش خجسته وخیلی بله بگم امل سیناي

 : گفت تشر وبا گرفت گاز لبشو حسین عمو

 ...  آفتاب-

 : گفت مكثی از بعد

 ... نیستا درست زدن حرف طرز اين ولی نمیاد خوشم پدرش ونه خودش از نه که درسه-

 : وگفتم دادم تكون سري کالفه

...  بكنیم تونیم می کار چی که وببینیم بشینیم هم دور خوايم می...  دارم قرار ها بچه با عصر-

 ؟ میايد شماهم

 : گفت مهربونی با عمو

 ... دارم کار کلی..  جون بابا نه-

 : گفت میشد بلند که حالی در بعد

 داري فرصت ماه يه از کمتر توهم...  نیست بازي زندگی...  بگیري تصمیم درست کن سعی آفتاب-

 ولی...  میزنم حرف شق کله احسان اون با بازم شده حتی کنم می بیاد بر ازدستم کاري هر من... 

 . سرننداز درد توي خودتو افتاب
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 : گفتم کنم عوض رو جو اينكه وبراي دمدا تكون سري کالفه

 ... بخورم ديد می من به ناهار چی عمو-

 : وگفت خنديد عمو

 ؟ نداري خونه خودت مگه تو دختر...  پرويی امید مثل که حقا-

 : وگفت خنديد عمو...  کردم کج سرمو مظلومیت با

  ؟ خوري می چی حاال...  هستی که لوسم-

 ... حسینم عمو گوشت چلو عاشق من ؟؟؟ کنم كرف بزاريد....  اممممممممممم-

 : فريزرگفت سر میرفت که حالی در بالبخند حسین عمو

 ...  نداري امید با فرقی هیچ که میگم-

 : وگفت کرد تصنعی اخم بعد

 ... خوام نمی تنبل عروس من...  ببینم کمك بیا پاشو-

 از بعد...  افتاد قهقه به عمو حرکتم ناي با ، شدم بلند سرعت وبا شد اب دلم توي قند عمو حرف با

 ماشین توي بشقابارو ناهار از بعد خورديم غذامونو حسین عمو وبا چیدم میزو غذا کردن درست

 تشكر عمو از...  دنبالش میرم باشه اماده که گرفتم تماس مهتاب وبا گذاشتم شويی ظرف

 داشتنی ودوست مهربون لیخی حسین عمو..  افتادم وراه شدم ماشین سوار کردم وخداحافظی

 میزاره تنها امیدو حسینو وعمو ومیمیره میگیره سرطان مامانش بود سالش ده امید که ،زمانی بود

 از من گفت ومی داد نمی اجازه عمو بره خواست می امید که زمانی نداشتن کسیو هم جز به اونا

 قول عمو به امید ؟؟ کنم کار چی من بیاد سرش وباليی بره اون اگه دارم امیدو همین فقط دنیا دار

 سرخیابون...  میزديم سر عمو به همش بشه راحت امید خیال اينكه براي ماهم نكنه خطايی داد

 که ديدم مهتابو رسیدم که خونه به....  بیرون بیاد سريع وگفتم گرفتم تماس مهتاب با خودمون

 وبا ماشین توي پريد سريع بومهتا زدم ترمز نیش يه نخوره ما سر تا پوشونده حسابی خودشو

 : گفت ناراحتی
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 ..  افتاب بدي خیلی ؟؟؟ گی نمی من به عمو ي خونه میري ،حاال خانم نامرد سالم-

 : وگفتم زدم سرخش دماغ به لبخندي

 ...  بودي مدرسه تو رفتم من که موقع اون....  کوچولو آخی-

 : گفت جانبی به حق بالحن مهتاب

 !؟...  بیام منم کنی برص ساعت يه مردي می يعنی-

 ...  نبود خبري درس از ديگه بردم می خودم با توو اگه ولی مردم نمی نه-

 : وگفت کرد بهم اخمی مهتاب

 اون به نه ؟؟؟ شدي درس بیخیال چرا خودت شما خانم..  میزنه حرف درس از کی ببین خدا تورو-

 ... زنی می درست از داري امید خاطر به که تو به نه رفت درس براي که امید

 : وگفتم شدم حرصی

 ..  ندارم درسو اعصاب وقت چند اين من...  نداره امید به ربطی مهتاب-

 : گفت تمسخر با مهتاب

 !؟...  گرده نمی بر چرا اصال...  امیده سر زير هم اعصابی بی همین-

 : گفتم عصبانیت با

 اصال بدونی بهتر ضمن در...  بیاد استمنخو خودم من ؟؟؟ اوکی...  باش نداشته کار امید با مهتاب-

 ... بزنی حرف امید ي درباره لحن اين با که نمیاد خوشم

 : گفت حرص با کشه می دعوا به کارمون بده ادامه بازهم اگه ديد که مهتاب

 .... گی می درست تو فقط!  کلی عقل شما اصال باشه-
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 چیزي وديگه شدم خیالش بی لیو شدم می کر داشتم کرد، زياد اخر تا پخشو صداي هم بعد

 اسپرت پرشیاي يه کنم پارك ماشینمو رفتم تا رسیديم که غزل ي خونه در جلوي....  نگفتم

 : گفتم و کردم پخشوکم حرص با کرد پارك من جاي ورفت جلوم پیچید سريع

 ... ! ...  کن نگاه خدا رو تو...  عوضی مردك-

 : من از بدتر مهتابم

 ....  الدنگ ي مرتیكه جا همه ناي...  بمیري اه اه-

 : گفتم سريع که بشه پیاده ماشین از خواست عصبانیت وبا

 ؟؟؟ کجا-

 ...  کنم ادم بیشعورو اين میرم-

 ...  ب مهتاااااااااا-

 مهتاب کردم نچی نچ تاسف با رفت پرشیايیه طرف وبه شد پیاده ماشین از من توجه بدون مهتاب

 با...  شد می پسر بايد دختر جاي به بشر اين که داشتم رو عقیده ناي همیشه من بود دعوا اهل کال

 ديدن با بود ايكس ار لكسوس يه انداختم عقب به نگاهی اينه از سرم پشت ماشین بوق صداي

 خودمو وکیف مهتاب کیف کردم پارك جلوتر کمی ورفتم شدم مهتاب خیال بی کردم بغض ماشین

 ماشین با رو رانندگی من بخیر يادش بود لكسوس امیدم ماشین شدم پیاده ماشین از برداشتمو

 ي همه بیوفته ماشینم به خط اگه که میورد در بازي مسخره سرم چقدر بودم گرفته ياد اون

 دلتنگ همیشه از بیشتر چكید چشمام از اشكی قطره ناخوداگاه...  و گیرم می بابات از خسارتو

 ايستاده پرشیا بغل هنوز که خورد مهتاب به گاهمن موقع همون کردم پاك اشكمو سريع...  بودم

 فقط بالبخند هم پسره واون کرد می دعوا بود اي ساله ،بیست پسرنوزده که صاحبش وبا بود

 وقت هیچ رسید می مهتابو حساب بود پسره اين جاي امید اگه زدم تلخی لبخند کرد می نگاهش

 : گفتم مهتاب به رو پسره به توجه وبی رفتم جلو کالفه...  نمیومد کوتاه بیداد دادو جلوي

 ...  بريم بیا...  بسه..  مهتاب-

 : گفت عصبانیت با مهتاب
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 ...  دارن نگه رو خانما احترام بدم ياد ايشون به بايد من ؟؟؟ بريم چیو چی-

 : گفت کرد می نگاه مهتاب به لبخند با که درحالی پسره

 ... برين بهتره شمام(  دکر اشاره من به) دارن عجله ايشون اينكه مثل-

 : گفت کشی دختر لبخند وبا گرفت مهتاب سمت ويزيتی کارته بعد

 ... خانم مهتاب...  کنیم برقرار خصوصی اخالقو کالس ي بقیه میشم خوشحال-

 بدي اخم مهتاب...  پرووووو بچه...  زمین افتاد فكمون تعجب از مهتاب منو انداخت باال وابروهاشو

 : توگف کرد پسره به

 ...  بزاره اخالق کالس برات بگو مامانت به برو-

 گفت که برم وخواستم کردم اخم پسره به منم رفت مجتمع سمت وبه شد رد پسره کنار از وسريع

: 

 ...  دقیقه يه میشه اگه خانم-

 : وگفت گرفت سمتم به کارتو برگشتم سمتش به اخم با

  بديد بهشون کارتو اين میشه اگه...  بود تربیش اشنايی براي فقط...  نداشتم جسارت قصد من-

 با خودشو خواست می که بود پسرجلفا ازاون کردم اندازش بر پايین تا باال واز کردم کج سرمو

 خاص ادم يه بايد مهتاب دوست ، خورد نمی ما به ولی امل سیناي مثل درست بده نشون ادب

 : گفتم کردمو نگاه بهش خباثت با باشه

 ...  خورين نمی مهتاب به اصال شما لیو...  متاسفم-

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو شیطون پسره

 ؟؟؟...!!! سرترم يعنی-

 : وگفتم زدم ژکوندي لبخند...  نه که معلومه احمق ي پسره
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 ... نداري کفششم زدن واکس لیاقت شما...  کوچولو اقا خیر-

 مهتاب رفتم مجتمع سمت به کنم توجه بهش اينكه بدونه زد زل بهم شده چهارتا چشماي با پسره

 :گفت بود ايستاده در کنار که

  ؟؟؟ شد چی-

 ...! لیاقت بی پسرك....  کردم ادمش هیچی-

 باال ها پله از شديم مجبور همین براي بود خراب اسانسورشون شديم مجتمع وارد مهتاب با همراه

 که خورد کامی به چشممون موقع نهمو مد نمیو باال نفسمون رسیديم که اينا غزل واحد به بريم

 سینه سرو به مشد با که حالی بردودر هجوم سمتش به سريع مهتاب خنديد ومی بود گرفته دلشو

 : گفت داد با میزد کامی ي

 .. !!!!!!!!! بود تو کار که نگو کامی...  بود تو کار که نگو-

 : وگفت اورد باال تسلیم ي نشونه به دستشو کنه کنترل خندشو کرد می سعی که حالی در کامی

 ...  خودم جان به نه-

 : وگفت زد کمر به دست مهتاب

 ؟ خندي می چته پس-

 : گفت بود شده قرمز خنده از که کامی

 چه واقعا اومدن باال پله تا چهل سی از که ببینم رو مهرجو ناناز دختراي ي قیافه خواستم می-

 ...  بود اي صحنه

 روبه بود لبش روي عمیقی لبخند که حالی در کوتاهی مكث از عدب کرد خنديدن به شروع دوباره

 : گفت مهتاب

 ...  باش داشته نشینی اپارتمان فرهنگ خانم مهتاب هم بعد-
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 کرد اخم من به کامی تو ورفت زد کامی به اي وتنه داد تكون بابا برو ي نشونه به دستشو مهتاب

 : وگفت

 ... بفرمايید گفتم می ايدب االن من مثال ، شه نمی ادم مهتاب اين-

 : وگفتم شدم خونه وارد سختی به بود نیومده باال نفسم هنوز که من

 ... کنیم صبر فردا تا بايد باشیم تو...  بفرمايید منتظر اگه-

 : گفت خنده با غزل به ورو شد وارد من پشت هم کامی

 ...  دونم می بعید غروبو البته نمیاد باال نفسشون...  بده وغروب طلوع اين به اب لیوان يه-

 نیكی به داد جوابمو خنده با اونم کردم سالم غزل به کرد نازك کلمی براي چشمی پشت مهتاب

 گلنار کردم نگاه میز روي اب به حسرت وبا شدم ولو مبل روي نیكی کنار دادم سالم وگلنارهم

 : وگفت کرد دراز سمتم وبه ريخت اب کمی پارچ از برام

 ... نشدي شهید تا بخور-

 شیطنت با کامی انداختم وکنارم اوردم در پالتمو اومد جا که نفسم...  خوردم نفس يه خوردم ابو

 : گفت

 ... خدمتیم در ما رئیس بفرما-

 : وگفتم کردم بهش اخمی

 ..  اي خونه همش نداري کار تو ببینم-

 : وگفت کرد صاف صداشو اش ديگه پاي روي انداخت پاشو يه کامی

 من اگه ضمن در برم بیامو خوام می موقع هر آزادم پس...  رئیسم بنده خدمتتون به عرضم-

 ؟؟؟ چسبه می دلتون به شدن جمع دورهم اين اصال نباشم

 : گفت اي مسخره لحن وبا کرد نگاه کامی به گلنار
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 جگرم بینم می تنها اينجا تورو من کامی ولی!  ابدا ؟؟؟ تو بی ما..  نكن فكرشم!!!  عمرا اخی-

 ...  بیا بردار خوشگلتو دوستاي اون از دوتا يكی خواي می خوب.دختر همه اين میون ،تنها میسوزه

 : وگفت کرد چپ گلنار برا چشماشو کامی

 درد به من دوستاي...  برسی خودت کمون رنگین پسراي دوست به بهتره...  نزن صابون دلت به-

 ... خورن نمی تو

 حالی در وگلنار کامی به توجه بدون نیكی...  چرخوند اي هديگ طرف به وسرشو گفت ايشی گلنار

 : گفت کرد می قاچ بشقاب توي رو موزي که

 ... زدي حرف امید با گفت می غزل ؟؟؟ چیه موضوع آفتاب-

 تك به نشستم سرجام وصاف کشیدم عمیقی نفس نارحتی با بودن شده خیره بهم همشون حاال

 : گفتم چینی مقدمه وبدونه کردم نگاه تكشون

 ..  کنید کمكم-

 : گفت لودگی با کامی

 پرو....  واه واه واه...  قديم گداهاي گداهم...  نیست جیبم تو پول االن من چقدر بگو تو..  باشه-

 ... خونه تو اومده پرو

 : وگفت زد کامی سر تو محكم يكی غزل

 ..  باش ساکت تو لطفا عزيزم-

 : وگفت برگشت من سمت به بعد

 ؟ گفته چیزي امید ؟؟؟ چی براي-

 که دونید می خودتون دادم قسمش نذاشتم ولی بیاد خواست می کردم صحبت امید با....  بابا نه-

...  وغیره مصاحبه دانشگاهو طرف يه از حسین عمو طرف يه از کشیديم سختی رفتنش چقدربراي

 ماه يه من...  ردهگ نمی بر ازش بزنه که رو حرفی يه میشناسید خوب منو باباي که شما ها بچه
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 رفتم حسینم عمو پیش ظهر حتی نرسیدم جايی به کردم فكر هرچی ديشب ندارم فرصت بیشتر

 ...  داره پا يه مرغش ولی زده حرف بابا با گفت می

 : وگفتم کردم بغض

 قراره اينكه به ازفكرکردن حتی ، باشم کسی با اون جز به خوام نمی...  دارم دوستش امیدو من-

  متنفرم بشم سینا زنه يگهد ماه يه

 : وگفت انداخت گردنم دور دستشو ناراحتی با نیكی

 ...  نمیشه باورم ؟؟؟ کرده بغض ما مغروره آفتاب...  برات بمیرم-

 مشغول همه کردم می احساس وچشمام گلوم توي رو اثارش بازهم ولی بخورم بغضمو کردم سعی

 : وگفت هوا پريد غزل دفعه يه که بودن کردن فكر

 ...  يافتم...  يافتم-

 : گفت که کرديم نگاه بهش ذوق با همه

 ...  غیابی -

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ چی غیابی-

 ...  خونه می درسشو امید هم کنی می ازدواج امید با تو هم موقع اون کن ازدواج امید با غیابی-

 خوشحالی وبا کردم بارون بوس رو وصورتش دويدم غزل طرف به ذوق با شد باز نیششون همه

 : گفتم

 شام شب يه...  ؟ کلك بوي کرده قايم کجا هوشو اين تو...  من باهوشه آفرين...  رفیق گرم دمت-

 ... من مهمون

 وهمین رفتم پالتوم سمت به سرعت وبا کردم بوس لپشو دوباره خنديد می فقط خوشحالی با غزلم

 : تمگف مهتاب به ذوق با کردم می استیش توي دستمو يه که طور



 
 

www.negahdl.com    33 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... خونه بريم بدو-

 : گفت خونسرد بود نشسته که طور همون مهتاب پالتو استین توي بكنم دستمم يكی اون رفتم تا

 .. نیست شدنی افتاب بشین-

 پالتو استین توي دستم يه که طور همون...  کردن می نگاه مهتاب به گیج ها بچه ، شد بسته نیشم

 : وگفتم کردم پرت مبل روي خودمو بود

 ؟؟؟؟؟ چرااااااااا-

 : گفت خونسرد خیلی اونم که بوديم زده زل مهتاب دهن به همه

 ... ! میاد بدش ازدواجا اين از بابا-

 : وگفتم رفت هم توي اخمام

 ؟؟؟ دونی می ازکجا-

 : وگفت کرد بهم اي سفیه اندر عاقل نگاه

 ..  داري الزايمر شما که اونجايی از-

  ؟؟؟ هان-

 ؟؟؟ کرد ازدواج جوري چه...  رازه خاله مینودختر-

 : گفتم امیزي تمسخر ي خنده وبا دادم تكیه مبل به خونسرد

 ...  غ شوهرش با مینو...  معلومه خوب-

  شد تنیس توپ ي اندازه چشمام ماسید تودهنم حرفم

 : گفت باکنجكاوي گلنار

 ؟؟؟ چی...  غ گفتی می داشتی-
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 : کرد کامل جملمو من جاي به مهتاب.. . نداشتم هم حرفمو ي ادامه جرئت حتی ديگه

 ... کرد می کار سويس شوهرش...  کرد ازدواج غیابی شوهرش با مینو-

 : وگفت کرد نگاه مهتاب به گنگ نیكی

 ؟؟ داره ربطی چه اينا خوب-

 : گفت خونسرد مهتاب

 که ردک سروصدا کلی کنه ازدواج اينجوري مینو قراره فهمید وقتی من باباي که اينه به ربطش-

 میداد اجازه بود دخترش مینو اگه عمرا میادو بدش کارا اين واز کنن می بیخودي کاراي چه

 ...  کنه ازدواج اينجوري

 : وگفت پريد مهتاب حرف وسط راحت خیال با غزل

 ي دفعه موقع اون بابا خوب!...  نكردم که فكرايی چه من که نیست شدنی گفتی چنان مهتاب اوه-

 ... میاد کنار تره راحت حاال زده فوحر اين بوده اول

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو مهتاب

 چرا دونی می...  برگشت شده بزرگ شیكم با ماه پنج بعد ور اون رفت که مینو..  نمیاد کنار...  نچ-

 ؟؟؟

 : گفت خونسردي کمال در مهتابم داد تكون سرشو ندونستن ي نشونه به غزل

 به که اش بچه برگشت ما پنج بعد هم مینو...  باز دختر هم بود تادمع هم پسره اينكه خاطر به-

 ومی رفت می راه رو سرتاسرخونه افتخار با هم بابا موقع اون...  گرفت طالق پسره از اومد دنیا

 ... گفتم درست ديديد:  گفت

 : گفت ناراحت با گلنار

 ... دونستم نمی...  مینو طفلی-

 : گفتم ناراحتی با بودم ومدها خودم به تازه که من بار اين
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 دست مینو که بعدشم...  فهمیديم چیزو همه ما ، طالق از بعد بفهمه کسی بود نذاشته خالم-

 ...  انگلیس رفت گرفت بچشو

 : وگفت خنديد ناراحتی با کامی

 ؟؟؟ دي نمی شام ما به ديگه پس-

 : وگفت شد بلند يعسر خطريه اوضاع ديد که کامی...  کرديم نگاه کامی به اخم با همه

 ... شد خشك دهنمون بیارم قهوه برم من-

 : وگفت داد تكون سري غزل براي تاسف با مهتاب رفت اشپزخونه به وسريع

 ؟؟؟ اينننن چرا پسر همه اين...  کنم نمی درکت غزل-

 : گفت متاسف خودشم غزل

 ...  فهمیدم نمی ، بودم بچه-

 : وگفت خنديد گلنار

 سروصورت تو چنان موقع اون ببره دستشو کنه می پوس میوه وقتی الزمه طفق فهمی نمی االنم-

 ... !!! خورده شمشیر زخم انگار میزنی خودت

 : وگفت کرد نازك چشمی پشت غزل

 ...  کنی می کار چی کردي شوهر که خودت ببینم خوام می-

 : وگفتم اوردم در پالتوم از دستمو حوصله بی

 ..  برم ايران از بايد...  خوبه خودم راه نهمو کنم فكر...  بسه ها بچه-

 : وگفت کرد نگاهم چپ گلنارچپ

 ...  نیست شدنی کار اين بفهمی خواي نمی تو-

 ؟؟؟ چراااا-
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 :  گفت نیكی

  ؟؟؟ بكنی ويزاتو کاراي خواي می طوري چه ماه يه عرض در-

 ... اسناد جعل-

 : وگفت زد پوزخندي غزل

 فكرم امید به نبايد حتی ديگه موقع اون...  زندانی سره يه...  تبگیرن فرودگاه تو اگه دونی می-

 ... بكنی

 ... میرم قاچاقی خوب-

 : گفت جیغ با مهتاب

 ... بدبخت کشنت می...  بزارم اگه عمرا-

 ؟؟..  میرم می برم من حاال نمردن رفتن ادم همه اين-

 : زد داد اشپزخونه تو از کامی

 .... میگم چی بفهمی بايد خودت...  تنها دختر يه ولی...  نفرباهم چند يا بودن مرد ادم همه اون-

 : وگفتم شدم عصبی.. ..  میشه سیخ تنم موهاي بافكرشم

 ؟؟؟؟ کنم کار چی بگید عاقلید که ها شما...  حذف گزينه اين...  خوب خیل-

 وسط میز روي رو قهوه سینی اورد رو قهوه کامی موقع همون شدن کردن فكر مشغول همه دوباره

 قهوه از يكی که حالی در کامی برداشتیم رو ها ازقهوه ويكی شديم دوال کدوممون هر گذاشت

 : گفت لودگی با داشت می بر هارو

 ..  کن فرار افتاب گم می-

 ؟؟؟ هان-

 ... کن گور گمو خودتو وقتی چند..... بیرون بیا خونه از..  کن فرار-
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 : گفت من جاي به مهتاب

  ؟؟؟ فرار ؟؟؟ آفتاب...  نیامیز حرفايی چه-

 : وگفتم کردم نزديك لبم به قهومو

 ...  نیستم ضعیفی ادم من...  نمیاد خوشم کردن فرار از-

 : وگفت داد باال ابروشو گلنار

 ... نداره فرار از کی دسته هم رفتن ايران از خوب ولی ببخشیا جون افتاب-

 : وگفتم کردم نگاه بهش

 فقط من که فهمونم می بابام وبه امید پیش میرم طرف اون برم اگه...  داره فرق گلی داره فرق-

 ... منه ضعف ي نشونه کردن فرار ولی خوام می امیدو

 : وگفت خنديد بهم تمسخر با نیكی

 می بابات بكنی فرارم تو اگه بود يكی دوتا اين معنی االن کردم شك نداشتت عقل به افتاب-

 ... سیناست براي کنه نمی فكر باش مطمئن امیده خاطره به فهمه

 : وگفتم دادم تكون سرتقی با سرمو

 ... !!!!!! نهههه...  فرار-

 : گفت خونسردي با نیكی

 ... عقد ي سرسفره بشین ديگه ماه يه پس-

 ... خوام نمی...  نچ-

 ؟؟؟ بكنه کاري تونه نمی مامانت افتاب گم می – گلنار

 : وگفتم دادم تكون نفی ي نشونه به سرمو
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 به حرفشو بايد...  داده گیر بده گیر چیزي يه به وقتی ولی نمیاره نه بابا بزنه حرفی هر مامان-

 ... نیستم مرد: خودش قول به وگرنه بشونه کرسی

 : گفت متفكر غزل

 ازدواج...  بیاد تونه ونمی نیاد دادي قسمش که امیدم...  نیست مستقیم صراطی هیچ به که بابات-

 ؟؟؟ پس...  نه...  که فرارم...  ممكنه غیر که کشورم از رفتن.. . منتفیه که غیابی

 بهم نگاهشون لحظه چند رسید کامی به وقتی...  کرد نگاه هممون به سئوال عالمت شكل با غزل

 : گفت بدجنسی با کامی...  شدن خیره بهم خبیثی نگاه وبا زدن محوي لبخند هردو خورد گره

 .... ماا....  نداريم راهی اينكه مثل-

 : بادلهرگفتم...  چرخید می وکامی غزل بین نگاهم ترس با

 ؟؟؟ چی اما-

 : وگفت انداخت باال وابروهاشو شد شیطون غزل

 ... ازدواجه....  راحت تنها اينكه مثل-

 : وگفتم شدم بلند جام از عصبانیت با

 .... کنم نمی ازدواج ايكبیري امل اون با بمیرمم من-

 :وگفت کرد نگاهم باشیطنت کامی

 ... پسر همه اين....  ؟؟؟ ايكبیري امل اون چرا حاال-

 غزل کرديم می نگاه شوهر زنو اين به تعجب با هممون شدم پرت مبل وروي شد خالی بادم

 : گفت باشیطمت

 نظرتو اينكه بدونه...  میده شوهرت حتما...  باشه سینا بهتراز کیس يه اگه...  میشناسم باباتو من-

  ... بخواد

 : گفت گیجی با گلنار



 
 

www.negahdl.com    39 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

  ؟؟؟ گی می چی میفهمی-

 

 : وگفت داد تكون سرشو مطمئن غزل

 ... کنه ازدواج بايد آفتاب گم می اره-

 : وگفتم شدم عصبانی

 ... ! کن ازدواج میگید...  خوام می امیدو میگم...  برداشته سنگ پاره مختون ؟؟؟؟ بايد-

 : وگفت خنده زدزير بلند نیكی

 ... معیوبن مخ از دوتاشون وهرش زنو ها بچه-

 : گفت ديدش اينطوري افتاد می اتفاق ندرت به که جدي حالتی با کامی

 تونیم نمی شرط اين از آفتاب فرار براي کاري هیچ ؟؟؟ گیم می چی ما گیريد نمی چرا ها شما-

 با ازدواج زا فرار راه بهترين اين پس...  نیاد امید کفش يه توي کرده پاشو که افتابم...  بكنیم

 ... سیناست

 : گفت کرد می نگاه رو کامی ومتفر بود داده باال ابروهاشو که گلنار

 ... خواد می ،امیدو افتاب اي ديگه پسر هر يا سینا کنه می فرقی چه کامی-

 : وگفت داد تكون سرشو تايید براي کامی

 پولدار پسري يه با بايد آفتاب...  گم می چی ما گیريد نمی شما ولی گید می چی شما فهمم می-

 جدا افتاد اسیاب از آبا که مدت يه بعد تا...  الكی اصل در واقعی نه ولی.. .  کنه ازدواج سینا از تر

 ... بمونه امید ومنتظر بشه

 : گفت مهتاب که کردم می نگاهشون باز دهن با مبهوت ماتو من

 از کدوم هیچ که چیزي ايران ومیاد نمیشه حالیش ،مسم قسم ،ديگه بفهمه امید...  شه نمی..  نچ-

 ... خوايم نمی ما
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 : وگفت کرد ريز چشماشو گلنار

 .. ! بفهمه امید نبايد-

 : وگفت انداخت بهش اي سفیهه اندر عاقل نگاه نیكی

 کیلو اونم...  کن بار باقالی بیارو خر موقع اون امید دست کف میذاره میره ؟؟؟ کشكه حسین عمو-

 .. کیلو

 : گفت کردو نگاه نیكی به باجديت کامی

 عمو میشه راحت خیلی درضمن...  خوام نمی بديشو مطمئنا امیدم صمیمی دوست من..  نیكی-

 ... غزل منو با اون...  کرد راضی حسینو

 : گفت تايید براي غزلم

 ....  میگه راست-

 : وگفت کرد ريز چشماشو مهتاب

 ؟؟؟ میديد وجوابش چی موقع اون...  فهمه می باالخره که امید-

 : گفت بازم کامی

 .... من با اون-

 .... میگه راست – غزل

 : گفت موذي بالبخند گلنار

 ؟؟؟...  بشه جدا آفتاب از معلوم وقت سر که کنیم پیدا کجا از خوشبختو داماد اين حاال-

 : گفت بالودگی اينبار کامی

 ... بگرديم دنبالش بايد همه...  نیست من با ديگه اينكی-

 ... میگه راست – غزل
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 : گفت تشر با نیكی

 خورده میگه راست قرص انگار...  گه می راست ، گه می راست مارو زهره-

 به خوان می دوزنو می برنو می خودشون برا ،چه بودم زده زل بهشون شده چهارتا چشماي با من

 :گفت همه به رو مكث کمی از وبعد گفت ايشی غزل..  کنن تنم زورم

 در باشه تر باال اينا سینا از يعنی...  باشه پولدار اول ي مرحله در که بگرديم سیک دنبال بايد-

 بده طالقش موقع وسر کنه ازدواج افتاب با بشه حاضر مرحله ترين مهم و نباشه دله دوم ي مرحله

... 

 : گفت خورد من به که چشمش گلنار دادن تكون سرشونو همه

 آفتاب؟؟ گی می چی تو-

 : گفتم محكم ولحن اخم با!  پرسیدن منم از عجب چه

 ... !!!!!!!!!!!! عمرا-

********* 

 رو بوديم کرده زوم وتخته استاد به توجه بی هم نیكی منو بود تخته پاي نوشتن مشغول استاد

 با سر اخر میشد دستگیرمون کمتر کرديم می دقت بیشتر هرچی بهترن کدوم ببینیم که پسرا

 الكی که حالی در دوختم چشم درهمش ي قیافه وبه برداشتم یزمانال از دست نیكی غرغر صداي

 : گفت حرصی وپر اروم صداي با میداد نشون نوشتن خودشومشغول

 بوديم ازاد دانشگاه اگه ؟؟؟ داريم ما شاسه اخه....  اه اه اه..  تر بدبخت ترو بیريخت يكی از يكی-

 ... میومد گیرمون اي نخاله يه

 : گفتم موداد تكون تاسف با سرمو

 ...  دارن صاحاب صدتا همشون االن فقط هستن جاهم اين-

 : وگفت داد تكیه دستش به وسرشم گذاشت میز روي آرنجشو کالفگی با نیكی
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 نمی فكر وقت هیچ عمرم سال بیست اين توي...  هنوز نكرديم غلطی هیچ ولی گذشت دوهفته-

 برسه غزل کامیو اون به دستم اگه يعنی ، بزنم دو سگ مجبوربشم پسر يه کردن پیدا براي کردم

 .  خودشون بی پیشنهاد اين با کنم می سرشونو موهاي

 راست نیكی! بفهمم که کلمه يه از دريغ شدم خیره تخته وبه گذاشتم چونم زير دستمو ناراحتی با

 کلی روز اون ها بچه گذشت می دوهفته شديم جمع وکامی غزل ي خونه که روز اون ،از گفت می

 کیس دنبال دخترا ما فرداش از شد قرار کردم قبول تا اوردن برهان دلیلو وبرام رفتن راه مخم رو

 نمی قبول اول ي هفته حسین عمو ، کنن کار حسین عمو مخ رو هم کامی غزلو بگرديم نظر مورد

 چی کامی دونم نمی ولی میگه امید به بديم ادامه حرفا اين به اگه که کرد تهديدمون حتی کرد

! بگین امید براي چیزو همه خودتون بعدش که شرطی به وگفت کرد قبول حسین عمو که تگف

 بیرون فكر از خورد پهلوم به که اي ضربه با...  کرديم قبول داشتیم قرارو اين اول از که ماهم

 : گفت بهت وبا کردم نگاه بود ايستاده که نیكی وبه اومدم

 ؟؟؟ شده چی-

 : وگفت کرد تخته به اي اشاره خسته نیكی

 ... بريم پاشو...  شد تموم کالس-

 رو هرپسري وحیاط سالن توي افتاديم راه نیكی وبا کردم جمع وسايلمو وسريع دادم تكون سرمو

 يارو دختر دوست از بود نزديك بارم چهار سه کرديم می زوم روش بديدا نديد مثل میديديم که

 : اومدم خودم به نیكی صداي با.. واال..  بودن تحفه خیلی که نه ،حاال بخوريم کتك

 ؟؟؟ اينا غزل ي خونه میايی عصر افتاب-

 ... کنن می شك بیام زياد اگه...  نكنم فكر نه-

 ؟؟ نكرده کاري مهتاب...  کردن کار چی بقیه ببینیم بايد...  باشه اهان-

 : وگفتم کردم جونی کم ي خنده

 ... برام کرده رديف فامیلو پسراي اسم چرا-
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 : وگفت برگشت طرفم به خوشحالی با نیكی

 ؟؟؟؟ خوب-

 بشم زنش اگه ولی نیس دله يكی...  اس دله داره پول يكی بدتر يكی از يكی...  جمالت به خوب-

 ...  نداره پول ولی اعتماد قابل نیستو دله يكیم...  يانه کنه ولم نیس معلوم

 : گفتم یديمرس که ماشین به بوديم دوخته چشم جلو به امید نا دومون هر

 ؟؟؟ داري ماشین-

 ... نه-

 ...  رسونمت می باال بپر پس-

 ..  باشه-

 مامان مهتاب، شدم که ساختمون وارد...  خونه ورفتم کردم پیاده خونشون در جلوي رو نیكی

 برم ها پله سمت به خواستم وتا کردم اروم سالمی کالفه خوردن می ناهار داشتن که ديدم وبابارو

 : کرد وقفممت بابا صداي

 ... شد روشن شما جمال به ما چشم عجب چه خانم افتاب سالم به-

 : شد بلند دوباره بابا صداي که میداد فشار هم روي دندونامو حرص با وداشتم بود بهش پشتم

 باقی بیشتر ديگه دوهفته ، باشی من شرط فكر به بازي بچه دورو دور جاي به بهتره خانم آفتاب-

 ...  کنی اماده سینا با عقد براي خودتو بهتره نمیشه خبري امید از که میدونم بتهال...  ها نمونده

 وبا برنگشتم کرد صدام مامان که میرفتم باال ها پله از داشتم دويدم ها پله سمت به باعصبانیت

 : گفتم عصبانی لحن

 !!!!؟؟؟؟؟...  بله-

 ؟؟؟ ناهار نمیاي-

 : وگفتم زدم پوزخندي
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 ... کرد پذيرايی ازم خوب خیلی پدر آقاي...  شد صرف ، مرسیییییییییی-

 گوشه کردم پرت کیفمو کردم خالی در روي حرصمو شدم اتاق ،وارد رفتم باال ها پله از سرعت وبا

 اين به انقدر بايد چرا بابا فهمیدم نمی بودم کرده بغض افتادم زمین روي در پشت وخودم اتاق ي

 با دربیارم لباسمو اينكه بدونه گرفتم گاز زبونم سريع ؟؟؟؟ نشه پیدا يكی ،اگه بده گیر موضوع

 گوشی توي کامی شوخ صداي بوق چند از بعد شرکته االن دونستم می گفتم تماس کامی موبايل

 : پیچید

 سالممممم-

 ... کامی سالم-

 ؟؟؟؟ خانم طلوع مطوري چطور...  زده زنگ کی ببین اوه-

 ... !!! بد..  کامی بدم-

 : گفت جدي يصدا با کامی

 با کاري ؟ طوره چه حالت گفتم من..  هستی بدي ،تودختره نیست گفتن به الزم میدونم که اونو-

  نداشتم شخصیتت

 : گفتم شده کلید دندوناي وازالي باحرص

 !!!! لطفا...  ندارم شوخی ي حوصله کامی-

 : وگفت خنديد کامی

 ؟؟؟ شده چی...  خرابه اوضاع واقعا اينكه مثل نه-

 ؟؟؟ کردي کار یچ-

 ...  نده جواب سئوال با سئوالو دخترم-

 ... ! دادم جوابتو کامال..  کردي کار چی گفتم منم...  شده چی گفتی تو-

 ؟؟؟ کردم کار چی رو چی حاال...  آهان-
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 ... !!! ديگه منو مصلحتی شوهر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کامی واي-

 می ر شوووو گی می من به اومدي وقت ،اون برادرتم جاي من دختر ؟؟ ،حیايی شرمی...  واه واه-

 ..  استغفرهلل ؟؟ خواي

 : گفتم بیچارگی با

 ... خدااااااااااااااا رو تو کامی-

 : گفت خنديد می که حالی در کامی

 ...  هیچی که فعال...  ببخشید باشه-

 ؟؟؟ ندارمااااا وقت بیشتر دوهفته من کامی-

 ؟؟؟ کرديد کار چی خودتون-

 : گفتم ناراحتی با

 .... ! خورن نمی من شرايط به پسرا اين از کدوم هیچ-

 ....  کنم می کار چی ببینم بده محلت من به روز چند-

 .... بگردم شوهر دنبال ترشیده دختراي مثل کردم نمی فكر وقت هیچ-

 :گفت باناراحتی کامی

 ترين صمیمی عشق براي دوستم ترين صمیمی دارونداره براي کردم نمی فكر وقت هیچ منم-

 که تو! ؟...  کنم نگاه امید روي توي بايد جوري چه دونم نمی آفتاب....  بگردم شوهر دنبال دوستم

 ؟؟؟ نداريم اي ديگه راه دونی می خودت

 : گفتم لرزون صداي با بود گرفته گلومو بدي بغض

 ... خدافظ....  مونم می خبرت منتظر...  آره-

 : وگفت کشید آهی کامی
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 ... . فظ خدا-

 ببخش امیدم ؟؟؟ بكنم کارو اين خواستم می جوري چه واقعا...  زدم وزار گرفتم دستام بین سرمو

 !!!!!!!! کنم می کارو اين خودت خودمو براي فقط

******** 

 کردم پاك اشكمو نشستم و کردم وجو جمع تخت روي خودمو سريع خورد در به که تقی باصداي

 : گفتم اي خفه صداي وبا

 ... یدبفرماي-

 که ماليمی صداي وبا شد اتاق وارد اروم شد نمايان مهتاب ودرهم گرفته ي وچهره بازشد در

 : گفت میزد موج توش ناراحتی

 ... ريختم بهم رو خلوتت ببخش-

 دادم تكیه زانوم به رو ام وچونه کردم جمع دلم توي پاهامو بودم نشسته تخت روي که درحالی

 : وگفتم زدم تلخی لبخند بودم شده هخیر رو روبه به که طور وهمون

 .... نیست مهم-

 : گفت لرزون صداي وبا کشید اغوش توي منو نشست کنارم اومد بابغض مهتاب

 ...  کنم می خواهش...  نباش اينجوري افتاب-

 : گفت شد اروم که کمی پیچید اتاق توي اش گريه وصداي شكست وبغضش

 ؟؟؟ زدي حرف امید با گفت می مامان-

 : گفتم هق هق با شد جاري اشكم دوباره وحرفاش امید اوري ياد با

 امید مهتاب...  برگرده بدم اجازه گفت ومی کرد می گريه همش بدبود حالش چقدر دونی نمی-

 .... بیاد نمیذارم نباشم خودخواه اينكه براي من...  مهتاب...  خودخواهم گفت بهم

 : وگفتم کردم نگاه کرد می گريه نم پاي هم که که مهتاب به گرفت شدت ام گريه
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 ؟؟؟ خواهم خود من بگو تو ؟؟؟ خواهم خود من مهتاب-

 : وگفت کرد بغل سرمو مهتاب

 ... ديدم من که هستی ادمی ترين مهربون تو عزيزم نه-

 : گفتم ناله با

 ؟؟؟ ،خودخواهم گفت امید چرا پس-

 : وگفت بوسید سرمو مهتاب

 ...  کشه زجرمی داره طرف اون اونم بده حق بهش...  نیست خوب حالش امید-

 : گفتم گرفته صداي با میومد پايین طور همین اشكم هاي قطره

 لرزيد می صداش همش میدونه خدا که بود گرفته انقدر...  نشنیدي صداشو مهتاب....  دونم می-

 مهتاب...  وقت چند اين ولی بودم نديده امیدو ي گريه مهتاب...  من قوي مرد...  من امید صداي

 خودمو شده...  نمیذارم من ولی...  بده دست از منو ترسه می گفت می...  ترسه می گفت می

 ؟؟؟ کنه ظلم بهم خواد می چرا ؟؟؟...  عاشقم من بفهمه خواد نمی چرا بابا...  نمیذارم بكشم

 و شد خیره چشمام به اخم با ريخت می اشك که حالی ودر گرفت بازوهامو کرد صاف منو مهتاب

 : گفت

 بشه کم سرت از مو تار يه تو اگه....  نگو وقت هیچ ديگه...  آفتاب بفهم...  وقت هیچ...  نگو ديگه-

 امیدت واقعا موقع اون چون نكن فكرم بهش حتی ديگه...  باباس خوده میكنه دق که کسی اولین

 ... میمیره

 : گفت دکر می پاك اشكمو مهربونی با که حالی ودر زد تلخی لبخند بعد

  ها بچه از خبر چه-

 : گفتم ناراحتی با

 ...  هیچی به هیچی-
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 ؟؟؟ چی يعنی-

 ....  گرفتن می تماس باهام خودشون میشد خبري اگه....  نزدم زنگشون-

 : وگفت داد تكون سري ناراحتی با مهتاب

 ... بخور عصرونه پايین بريم بیا-

 : وگفتم کردم جمع خودمو

 .... ندارم میل-

 : گفت ايستادو روم وروبه شد بلند مهتاب

 اين...  وايسی جلوشون باشی داشته جون که بخوري چیزي يه بايد...  افتاب نیار در بازي بچه-

 اينو!  هاااا کنه می قبول شكستتو بابا وگرنه پاشو...  زدي می نوك غذا به داشتی همش وقت چند

 ؟؟؟ خواي می

 : وگفتم کردم کج سرمو مظلومیت با

 ؟؟؟؟ کجاست بابا. .. نه-

 : وگفت رفت در طرف به مهتاب

 .... نمیاد فرداهم تا دوستاش از يكی ويالي فشم رفته ، راحت خیالت-

 و زدم وکیلیپسمو کردم جمع سرم باالي موهامو کنم نگاه ايینه توي خودمو اينكه بدونه شدم بلند

 بود قهوه ريختن مشغول خونهاشپز توي مامان....  رفتم بود منتظرم در کنار که مهتاب طرف به

 : وگفت داد تكون سري ناراحتی با خورد من به که چشمش

 نشم ديونه!!! ؟ بگم بايد چی وپدرت تو دست از موندم خدا به!!!!  کندي دل اتاقت از عجب چه-

 ... ! خیلیه

 : وگفتم نشستم نفرمون شش خوري ناهار میز صندلی روي بیحال



 
 

www.negahdl.com    49 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 و شرط که بود بابا اين...  کردم می زندگیمو داشتم ادم ي هبچ مثل که من ؟؟؟ من دست از-

 ...  گذاشت شروط

 : وگفت کرد اخم مامان

 نداشتیم اعصاب جنگ ماهم بود شده حل چیز همه االن گفتی می چشم يه اگه...  سرتقی توهم-

... 

 : وگفتم شدم عصبانی

 چی مقابل در ضمن در...  منیست نبودمو اعصاب جنگ اين خواهان يكی من باش مطمئن من مادر-

 ومی میزنه منطقی غیر حرف که اين ؟ بابا زور حرف ؟؟؟ چی مقابل در ؟؟ هان ؟؟؟ بگم چشم بايد

 عشق من مادر ؟؟؟؟ نگفت چیزي موقع اون چرا نبود راضی اگه ؟؟؟ شو سینا زن امید خیال بی گه

 چیزي...  بپوشم گهدي ويكی کنم عوضش من نپسنديد کسی اگه که نیست لباس داشتن ودوست

 ... بود ونخواهد...  نیست من نظر به مطلوبه شما نظر به که

 ناچار به بشینم خواست ازم چشم وبا گرفت دستمو مهتاب که بشم بلند صندلی روي از خواستم

 رو ها قهوه سینی میباريد سروروش از عصبانیت که حالی در هم مامان نشستم سرجام اخم با

 : گفت میرفت يخچال طرف به که الیح ودر گذاشت میز روي

 ... دونی نمی تو که دونه می چیزي يه حتما بابات-

 : گفتم عصبی

 ... حسینه عمو مال از بیشتر ريال يه ي اندازه شده که سیناست باباي بانكی حساب اونم اره-

 اروم مه مهتاب کرد نگاه بهم ناراحتی با میورد در يخچال از رو شكالتی کیك که حالی در مامان

 : گفت تشر وبا

 ... بسته افتاب-

 نرده وبه اومدم بیرون اشپزخونه از ومامان مهتاب به توجه بی خوردم ونارحتی اخم با رو عصرونه

 وسرمو دادم تكیه زانوم به ارنجمو نشستم تختم روي....  رفتم باال ها پله واز کردم تكیه چوبی ي
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 گوش داشت دلیل اگه...  نبود منطقی حرفشون مبود خسته خیلی بودم خسته ، گرفتم دستام بین

 گذاشت که شرطی با ولی نه امید نگفت بابا درسته....  نه امید میگن دلیل بی وقتی ولی میدادم

 .... ! نهههههه امید گفت مستقیم غیر

 : گفتم کنم نگاه اتاق در به اينكه بدونه اومده مهتاب فهمیدم در باصداي

 ...  تو بیا-

 : گفت ناراحتی با در دم ونهم از مهتاب

 ... شد ناراحت خیلی مامان بود بد خیلی کارت آفتاب-

 : وگفتم کردم نگاه مهتاب به ناراحتی با

 ؟؟ حرفاشو نشنیدي ؟؟؟ شد ناراحت مامان فقط-

 :وگفت نشست کامپیوترم میز صندلی روي مهتاب

 رو بابا طرف ما جلوي بايد باشه یهرچ...  شوهرشه اون...  بده بابا بگه ما به تونه نمی که مامان-

 .... سربابا توي بزنیم نكنیم چوب همینو فردا پس که بگیره

 از مهتاب رفتم تلفن طرف وبه شدم بلند حالی بی با خورد زنگ اتاقم تلفن که بگم چیزي خواستم

 شد خیره من وبه نشست زانو چهار تخت رو رفت اونم نشستم جاش ومن شد بلند صندلی روي

 : داشتم بر وتلفنو کردم صاف صدامو

 ؟ الو-

 ؟؟؟ دادي جواب دير انقدر تلفنو چرا ؟؟؟ شكر خدارو بودي مرده-

 زنگ خوشحال اقا حاال نداشتم وقت بیشتر هفته يه من شدم ،ناراحت بود کامی سرحال صداي

 : گفتم ناراحتی با ؟؟؟ من به زده

 ... خورد بوق ششتا فقط گ یم تو که ندادم جواب ديرم همچین ثانیا...  سالم اوال-

 : گفت خنديد می که حالی در کامی
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 گرفته انقدر چرا راستی ؟؟ دختر پرويی تو چقدر ؟؟؟ ناقابل بوقه ششتا فقط...  سالم علیك-

 ؟؟ وناراحتی

 : گفتم حرص با ؟؟؟ دونه نمی واقعا يعنی سرش توي بزنم خواستم می

 ؟؟؟ خوبه غزل...  نیست چیزي-

 .. میزنه بال بال اينجا داره خوبه اونم اره-

 ؟؟؟ چرا-

 ؟ دارم خوبی خبراي برات-

 : وگفتم کردم ريز چشمامو نشستم سیخ وسرجام شد تیز گوشام

 ؟؟؟ چی-

 ؟؟؟ میدي بهم چی بگم بهت بگو اول-

 : گفتم کالفگی با هم

 ... بگو حاال...  بگی تو هرچی -

 :گفت سوندمیر جنون مرز به منو که خونسردي وبا کرد مكثی کامی

 ! تو مهمون شام اووووممممممم-

 : گفتم باحرص

 ... کامیییییییی باشه-

 : وگفت کرد ريزي ي خنده کامی بود زده زل بهم هیجان با خبرايیه بود فهمیده که مهتاب

 ؟؟؟ يافتم-

 :گفتم باذوق
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 چیو؟؟؟ -

 : گفت خونسردي با کامی

 ... کردي گم ما ي خونه سري اون که انگشتري اون-

 : گفت داشت هیجان هنوز که مهتاب شدم ولو صندلی وروي شد خالی دفعه يه دمبا

 ؟؟... گه می چی-

 : گفتم حرص با

 ... کرده پیدا انگشترمو میگه-

 : گفتم دندونام بین از خنديد می ريز تلفن پشت کامی شد دمغ من مثل مهتابم

  خداحافظ...  نیست خبري شام از ديگه....  مرگ-

 : گفت سريع کامی

 ... بابا کردم شوخی وايسا...  وايسا-

 : گفتم گیجی با

 ؟؟؟ هان-

 : وگفت خنديد کامی

 .... کردم پیدا مناسبو کیس باالخره-

 : گفتم جیغ با

 ؟؟؟ چییی-

 : گفت عصبی ،کامی زد زول بهم شده گرد چشماي وبا پريد جا از مهتاب من جیغ با

 ؟؟؟ کشی می جیغ چرا چته-
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 : گفتم خنده با

 ؟؟؟ گفتی بهش شرايطو ؟؟ هست کی حاال-

 ... گوشی به چسبوند گوششو اومد هیجان با حرفم اين با مهتاب

 ... داره شرايطم ي وهمه میدونه چیزو همه...  دوستامه از يكی-

 : وگفتم شدم هول

 ؟؟؟ فرهاده منظورت نكنه...  نكنه...  دوسته امیدم با پس-

 دوستاي از ، نیست امید دوست راحت خیالتم...  هخیلی باال بكشه شلوارشو فرهاد بابا نه-

 ! کردم پیداش تازه وقديمیمه خانوادگی

 ؟؟؟ ببینیم ديگرو هم بايد کی کامی...  اهان-

 : گفت سريع کامی

 .... دوستم میزنم زنگ منم اينجا بیا مهتاب با امشب همین نداريم وقت افتاب-

 ... میوفتیم راه االن همین ما پس باشه-

 : گفت ودستپاچه ريعس کامی

 حساسه چیزا اين به ذره يه فقط....  ذره يه میدونی...  پسره اين...  برس خودت به خیلی آفتاب-

.... 

 : گفتم اجبار به....  کیه کرده فكر حاال ايكبیري اه کردم جمع دماغمو

  ؟؟؟ باشم تیپ بد من ديدي تاحاال-

 ...  بیا تو حاال هیچی....  اين ولی نه-

 ... فعال...  باشه-

 ... میبینمت-
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 : زد غر رفت می تخت طرف به که طور همین مهتاب کردم قطع تلفنو

 کنیم تحمل اينو قراره جوري چه آفتاب واي!!  هاست افتاده فیل دماغه اون از معلومه...  اه اه-

 ؟؟؟؟

 شدم بلند جام از ناراحتی با....  کردم صداش دلم امیدوتوي هزارم بار براي بودم شده دمغ خودمم

 : وگفتم

 .... امیده به ورسیدن بابا دست از رهايی براي شانسم تنها....  ساخت بايد که فعال-

 خاطر به شايد...  اومد بدم ازش نديده هنوز ولی چرا دونم نمی ، رفتم اتاقم توي حموم طرف به

 حتی باشه من تراز باال کسی نداشتم ودوست میديدم بقیه تراز باال همیشه خودمو من که بود اين

 ...  امید

 وقت چند اين خاطر به کردم صاف مو اتو با موهامو اومدم بیرون حمام واز گرفتم سريعی دوش

 چشمم پايین سیاهی تا کردم ماليمی ارايش بود افتاده گود چشمام وپاي بودم شده الغر خیلی

 با همراه کرمی بافت تاهوکو تنگ تاپ با اي سرمه وچسبون تنگ تفنگیه لوله شلوار بشه پوشیده

 زانو روي تا که ايمو جیرقهوه ي چكمه پوشیدم تاپ روي اي قهوه درشت بافت کوتاهه ي جلیقه

 رو نازي اي قهوه کرم کاله کنم سر شال اينكه بدونه کردم ست اي قهوه کوتاه پالتوي با بود

 کردم الیخ خودم روي عطرو و برداشتم مو چكمه ست کیف بستم شل وشالگردنشم سرکردم

 کردم کج مهتاب اتاق سمت به راهمو بیرون اومدم اتاق از کفم توي گذاشتمش اطمینان وبراي

 : گفت دلهره وبا ايستاد جلوم کردو باز اتاقو در سراسیمه مهتاب زدم اتاقش در به ضربه وچند

 ؟؟؟ خوبم من-

 خیلی که بود شیدهپو ابی و اي سرمه ست گرفتم نظر زير مهتابو وسرتاپاي رفتم عقب قدم چند

 ومشكی کشیده ابروهاي چشمو وبا سفید دوتامون بوديم هم شكل خیلی مهتاب منو میومد بهش

 بابا مثل سیاه چشمام من داشت فرق باهم چشمامون رنگ فقط بود هم مثل هم دهنمون دماغو

 : وگفتم زدم بهش لبخندي...  بوديم فیس بیبی دوتامون کال مامان مثل اي قهوه ومهتاب

 ... همیشه مثل عالی-
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 : گفت دلهره با مهتاب

 ... شدي بهتر خیلی تو ولی-

 : وگفتم خنديدم

 ؟؟؟ داري استرس انقدر چرا بعدهم...  تورو نه بپسنده منو بايد يارو-

 : گفت میرفت ها پله سمت به که حالی ودر بست اتاقشو در ب مهتا

 استرس همش.. کردم پیدا پسره اون به نسبت بدي حس زد حروفو اون کامی وقتی از دونم نمی-

 ! نپسندتمون وقت يه که دارم

 من خوب ولی دارم حسو همین خودمم که دونستم می خوب اينو اما...  کرده غلط ؟؟؟ نپسنده

 : وگفتم نیوردم خودم روي به همین براي تر سر همه واز بودم افتاب

 ...  هاس سیدهر دوران به تازه سوسول پسر اين از حتما...  نداره استرس-

 حاضرو که افتاد مهتاب منو به چشمش وقتی میديد تلوزيون داشت مامان بوديم ها پله پايین حاال

 : وگفت کرد کوچولويی اخم بوديم ايستاده جلوش اماده

 ...  سالمتی به کجا-

 ... نشید نگران میايم دير شبم اينا غزل ي خونه میريم داريم-

 : گفت کنجكاوي با ودب کرده اخم که طور همون مامان

 ؟؟؟ افتاديد اونجا هرشب شب هر شما که اينا غزل ي خونه خبره چه-

 : وگفت گونشوبوسید رفت مامان سمت به لبخند با مهتاب اينبار

 ... هااا میوفته خط پیشونیت جون زهره نكن اخم-

 : گفت میرفت در سمت به که درحالی مهتابم کرد باز اخمشو سريع مامان

 خدافظ...  باش خودت مواظب...  نرفتیماااا اينا ي خونه اس هفته يه ما خانم مانما بعدشم-
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 تكیه ماشین به مهتاب ، کردم وخداحافظی بوسیدم مامانو ي گونه سريع منم رفت بیرون در واز

 مهتاب ماشین توي پريديم دو وهر کردم باز ماشینو در باريموت بود ايستاده من ومنتظر بود داده

 حرکت اينا غزل ي خونه سمت وبه خیابون توي پیچیدم سرعت با منم کرد باز حیاطو در ريموت با

 : پیچید ايفون توي غزل صداي دادم فشار ايفونو زنگ...  کردم

 ... تو بیايد...  سالم-

 ي طبقه به اسانسور دقیقه چند از بعد داديم فشار اسانسور ي ودکمه شديم وارد خانمانه خیلی

 ودکمه اسانسور توي چپیديم سريع مهتاب منو شدن پیاده ازش مسن خانم تا سه و رسید همكف

 عمیقی نفس شديم پیاده اسانسور از....  پیچید اسانسور توي وموسیقی زديم نظرو مورد ي

 : وگفت کرد باز درو لبخند با گلنار اورد در صدا به رو اينا غزل واحد زنگ مهتاب بعد کشیديم

 ... خانم عروس سالم-

 : وگفتم کردم کوچكی اخم گرفت دلم گلنار حرف با

 ؟؟... کنی می باز درو که اي خونه صاحب تو مگه-

 : وگفت زد عملیش دماغ به دستی گلنار

 ؟؟ نداريم غزل منو بعدشم...  واجبه سالم جواب اوال-

 : وگفت داد باال ابروهاشو شیطنت با مهتاب

 ... !!!!!!!! داريد کامی براي-

 : وگفت کرد بهمون کجی دهن گلنار خنده زير زديم مهتاب منو

 ... تو بريد...  ادباااا بی-

 : وگفت کرد اطرف به نگاهی مهتاب کرديم سالم همه وبه شديم وارد خنده با مهتاب منو

 ؟؟؟ نیومده-

 : گفت متعجب غزل
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 ؟؟؟ کییی-

 ...  افتاب صوري شوهر -مهتاب

 ... میاد نه ساعت نه..  اهان-

 با بود هشت به دقیقه ده ساعت شد کشیده پذيرايی توي بزرگ ساعت به هممون نگاه ناخوداگاه

 : گفتم کامی به رو میرفتم غزل اتاق به که حالی ودر کشیدم عمیقی نفس راحت خیال

 ؟؟ گفتی بهش جوري چه ؟؟؟ کردي پیداش کجا از حاال-

 : گفت ذوق با هم نیكی

 بیا خوب...  بیاد افتاب وايستا گفتی می هی حاال تا عموق اون از...  ديگه بگو اومد افتاب که حاال-

 ... افتاب اينم

 : گفت کامی که بودم شده اتاق وارد حاال

 ... میگم بعد بشینیم همه بزار-

 منو بیرون اومدم اتاق واز کردم اويزون جالباسی وبه اوردم در وپالتمو شالگردن کالهو سريع

 هم کامی وغزلو نفره تك مبل روي هم نیكی بوديم داده لم نفره سه ي کاناپه روي گلنار مهتابو

 : گفت گلنار دفعه يه که بوديم دوخته چشم کامی دهن به همه بودن مانشسته روي وروبه کنارهم

 

 ... بگو تند نداريم وقت خدا تورو کامی-

 : گفت بالودگی کامی

 ...  اومممم...  خوب...  بفرمايید امر شما چشم-

 : گفت حرص با مهتاب

 ... لطفا...  کامییییییی-

 : گفت خنديد می که حالی در کامی



 
 

www.negahdl.com    58 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 خونه بوديم رفته غزل با که پیش دوماه حدود...  گم می کنید می التماس که حاال...  خوب خیل-

 به بودن اومده ديدم خونمون توي کامروارو ي خانواده سال پانزده از بعد سربزنیم يه اينا مامانم ي

 منظورم ملیحه خاله روز اون...  برگشتن سوئد از که میشه سالی يه کنم رفك سربزنن اينا مامان

 برگزار ديگه ماه چند که میزد حرف عموش دختر با پسرش تنها ازعروسیه کامرواس خانم همون

 خالصه شد قطع باهاش رابطم سوئد رفتن وقتی از ولی بودم دوست پسرش با قبال من...  میشه

 خیلی کارخونه براي ما که رو ابزاري رائین گفت بابام که بود نگذشته مالقات اون از دوهفته هنوز

 اقاي پسر رائین داد توضیح برام بابا که کیه رائین وگفتم کردم تعجب اول داره دنبالشیمو وقته

 وارد هارو دستگاه ي اولیه وابزار ولوازم داره هم بزرگی تجاري وشرکت تجارته کار وتو کامرواس

 اقاي گفت منشی وقتی گذاشتم مالقات قرار کوچك کامرواي اقاي اين با من خالصه...  میكنه

 مردنیه الغرو ي ساله ،سیزده دوازده ي بچه پسر يه االن کردم احساس اوردن تشريف کامروا

 گرفتم خودم به ترارو بزرگ ي وقیافه نشستم جام سر صاف گذاشتم کالس کلی میشه وارد دماغو

 شد بسته کم کم نیشم که کردم نگاه در به بزرگی وحس پرتمسخر بخندل با شد باز اتاق در وقتی

 ... باشه شده شكلی اين کردم نمی فكر

 : داد ادامه باشیطنت کامی

 ... بود خورده درسته پسررو بود اينجا اگه گفتم کردم خالی گلنارو جاي انقدر موقع اون-

 : گفت حرص وبا گرفت گلنار دهن جلوي دستشو مهتاب شد گلناربلند جیغ صداي

 .... بقیش کامی خوب-

 : داد ادامه کردو سرخوشی ي خنده کامی

 منه ديگه باريد می اشرافیت سروروش از بود شده وخوشتیپ اقا خودش براي کلی ديگه هیچی-

 هیچی... !  من جاي بفرمايید ؟ چرا مبل رو اقا بگم بودبهش مونده کم بود شده بسته فكم بدبختم

 چند شوخ موقع وبه جدي موقعه به خوبه خیلی اخالقش شديم رفیق زديمو فحر باهم کلی ديگه

 شكست اخر در نداد جواب شده چی پرسیدم ازش هرچی بود گرفته خیلی حالش پیش ي هفته

 اونم خنديدن به کردم شروع و گرفتم دلمو گی می منو...  شده حامله نامزدم: وگفت خورد

 باال تا نداره ناراحتی که اين ؟ شدي بابا پس: گفتم خنده با منم ؟؟؟ چته: وگفت شد عصبانی
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 يكی ومال نیست اون مال بچه که گفت رفتو در کوره از اونم!  کنید عروسی خانمت شكم نیومدن

 يه از بودم نگرانش خیلی طرفی از نشد خبري ازش وقتی چند بود بد خیلی حالش کال اس ديگه

 شد پیداش پیش ي هفته باالخره بزنم سر بهش ردمک نمی وقت منم بود تو ازدواج ي مسئله طرفم

 اونم ؟؟؟ کردي عقدش: گفتم ناراحتی با کرده عقدش حتما کردم فكر من که بود کالفه انقدر

 افتاده گیر نكرده عقد چطور بودم شده گیج...  افتادم گیر بدتر ولی...  بابا نه: گفت ناراحت عصبیو

 خبر با موضوع اين از خواسته نمی بزرگیه ومرد هدار دوست خیلی عموشو گفت خودش که ؟ بود

 عموشم داره دوست رو ديگه يكی گفته بشه راحت عموش دختر با ازدواج شر از اينكه براي و بشه

 وباباشم مامان..  کنه ازدواج دختر اون با بايد رائین گه می ، میفهمه وقتی...  عشاق طرفدار که

 نشون وباباش مامان به رو کی که بود مونده اونم...  بده نشونمون دختررو حاال وگفتن کردن قبول

 ،غزلم گفتم بهش چیزو وهمه غزل به زدم زنگ رائین رفتن بعد توافتادم فكر به موقع همون بده

 کنه فكر بايد که گفت اونم گفتم رو تو وموقعیت رائین به زدم زنگ منم کرد موافقت موضوع اين با

 ... همین...  ها شما به زدم زنگ منم...  اضیهر وگفت زد زنگ صبحم امروز.... 

 : گفت اي متفكرانه بالحن نیكی که بودم کامی حرفاي توفكر هنوز

 ... کامرواس رائین اسمش پس-

 : گفت بازي مسخره با غزل

 ؟؟؟ فهمیدي کجا از نیكی آفرين-

 : گفت بعد اورد در غزلو اداي نیكی

 ... بیمزه-

 : گفتم کامی به رو اوردمو باال سكوت ي نشونه به دستمو که بگه چیزي رفت غزل

 ؟؟؟ بهش گفتی رو شرطا ي وهمه امید موضوع-

 : وگفت داد تكون سري اطمینان با کامی

 ...  اره-
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 ؟؟؟ نگفت چیزي-

 ! نمیاد خوشم دخترا شدن اويزو از اصال خواد می رو يكی که بهتره اينطوري گفت چرا -کامی

 : گفت اورد باال تسلیم نشونه به دستاشو خنده با که رداشتمب خیز کامی سمت به عصبانیت با

 ..  گفت خودش نگفتم من غزل جون به-

 : وگفتم زدم پوزخندي

 . اه...  راضیییییی خود از ي پسره-

 : گفت استرس ،با شد بلند مهتاب صداي

 .... ! نه به ربع يه-

 از سريع بوديم کرده درست نهخو براي که وضعی ديدن با چرخونديم اطراف به نگاهمونو هممون

 توي بشقاب دارم نیاز دستشويی به کردم احساس دفعه يه شديم کردن تمیز ومشغول پريديم جا

 : گفت اعتراض با گلنار رفتم دسشويی سمت دوبه وبا گذاشتم گلنار بشقاباي روي دستمو

 ؟؟؟ میري در کجا-

 ... بابا دارم دستشوي-

 بلند دستشويی توي از کامی صداي اخر نمیشد باز کردم می پايین باالو درو ي دستگیره هرچی

 ....  شد

 ؟؟؟ بینید نمی من به هم دستشويی يه ؟؟؟ کنی می اينجوري چرا اااا-

 ....  کمییییییی بیرون بیا-

 : گفتم غزل به رو عصبانیت با بعد

 ؟؟؟ باشه داشته بهداشتی سرويس يه بايد فقط شما ي خونه چرا-

 : وگفت بیرون اومد دستشويی از کامی موقع همون
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 ...  تو برو بیا بزن غر کم-

 در صدا به ايفون زنگ اومدم بیرون دستشويی از تا...  کردم وکارمو دتشويی توي پريدم سريع

 : گفت اتاقو تو پريد نیكی بود شده هول همه اومد

 ... ندارم امادگیشو من-

 : گفت خنده با گلنار

 ...  هک ببینه تورو نیومده خرررره-

 : وگفت گذاشت دماغش روي دتشو ايستادو ايفون کنار کامی

 ....  هیسسس-

 : وگفت برداشت ايفونو

 ... تو بفرمايید....  کامروا اقاي به به.....  ؟؟؟ کیه-

 گفت لودگی با کردو اخم بودم ايستاده دستشويی کنار بابهت که من وبه زد ايفونو ي دکمه بعدهم

: 

 ... گرفتی دستشويی بوي پیف پیف-

 تجديد مشغول اينه جلوي تاشون سه هر بردم هجوم اتاق به دخترا ي بقیه مثل کامی حرف اين با

 بیرون ارايشم لوازم کیف از لبمو رژ وفقط کردم خالی خودم روي عطرمو سريع بودن ارايش

 شدم پشیمون سگ مثل در زنگ صداي با کردم رژموپررنگ کیفم توي چیك کو ايینه وبا کشیدم

 زمین افتاد دستم از ايینه بیرون پريدن اتاق واز بودن کرده هول همشون دخترا کارم اين از

 امیییید ؟؟؟ کردم می چیكار داشتم من...  کردم پرت غزل و کامی تخت روي خودمو لرزيد وپاهام

 بگم میتونستم کاش اي شد روان چشمم از سماجت با اشكی قطره...  دروغه بگو بهم بیا ؟؟ کجايی

 تكوناي با شنیدم نمی بیرونو اصالصداهاي که بودم عصبی انقدر برگرده بگید بهش خوام نمی

 : نالیدم بدبختی وبا کردم بلند سرمو اومدم خودم به دستی

 ... خوام می امیدو من...  شدم پشیمون...  م خوا نمی-
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 : وگفت نشست کنارم مهربونی با غزل

 اين اگه ؟؟؟ گم می چی میفهم..  شرايط اين توي یمیكن ممكنو کاره بهتري داري تو آفتاب-

...  میدي دست از امیدو همیشه براي موقع اون بكنی واقعی ازدواج بايد نكنی رو صوري ازدواج

 ....  بیرون بريم بیا بكش عمیق نفس يه االنم

 دوباره رسیدم که در به بلندشد من سر پشت هم غزل شدم بلند جا واز کشیدم عمیقی نفس

 : وگفت داد هلم غزل که برگردم خواستم شدمو ونپشیم

 ... جلو وبرو اهلل بسم بگو-

 نگاهم گذاشتم اتاق از بیرون پامو که همین رفتم بیرون اتاق از خانومانه وخیلی گفتم اهلل بسم يه

 من به پشتش که پسري وبه بودن نشسته من مقابل قشنگ موند ثابت ونیكی ،گلنار مهتاب روي

 لبخند وبا بود کرده کج سرشو گلنارم بود تاشده چهار چشماش مهتاب بودن شده خیره بود

 سفید ترس از جلوشه غريب عجیب موجود يه انگار که هم نیكی بود زده زل پسره به پسرکشی

 متوجه همه غزل صداي با بود نشسته پسره کناري مبل هم کامی بود گرفته خندم بود شده

 : ماشدن

 ... خانم افتاب از اينم بفرمايید-

 پسره بودن شده خیره بهم همه حاال کردم وجو جمع خودمو سريع ولی شدم هول غزل حرف با

 باديدن برگشت سمتم به اروم و ؟؟؟ هرکولیه چه اين پیغمبر يا ايستاد من به طورپشت همون هم

 پرداختم تحلیل تجزيه به کنم سالم اينكه بدونه نیاوردم خودم روي به ولی خوردم جا چهرش

 وچهار توپر هیكلش نمیزد چشم تو زياد خوب ولی تر بلند امیدهم از حتی بود بلند خیلی دشق

 که چسبون اي سرمه ي مردونه بلیز با اي سرمه جین شلوار نداشت شیكم شكر خدارو بود شونه

 عطر مخصوصا کشید می فرياد لباساش بودن مارك هم فاصله اين از بود داده باال استیناشو

 کرد می نمايی خود پهنش گردن توي بود چی از دونم نمی که وخوشگلی سفید دگردنبن تلخش

 کشیده دماغه بود اشنا خیلی من نظر به که طوسی خمار وچشماي کشیده ابروهاي با برنز صورتی

 درست روز مدل رو ايش قهوه موهاي بود ساخته صورتشو بیزي محكم اي وچونه نازك لبهايی با

 خوشگلتر امید ولی داشت مردونه صورتی بود خوشگل گفت ومیشه بجذا رفته روهم بود کرده
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 فقط بیشتر هم خوب از يكمی گفت میشه يعنی...  بود خوب...  نبود بد پسره... بود فیس وبیبی

 بايد وقتی وچند بود سرتر سینا از بود هرچی هرحال به... امید فقط بازم ولی ، کمی يه وفقط

 اونم ،خوب ارزيابیه حال در اونم بود معلوم اومدم خودم به لغز ي سقلمه با..  میكردم تحملش

 نگاهی وبا زدم پوزخندي ولی چرا دونم ،نمی يانه خورم می خانوادش به میديد بايد داشت حق

 :  گفتم جدي

 ...  سالم-

 : وگفت کرد من روبه بالبخند کامی کرد وسالم زد ماليمی لبخند من برعكس

 ... ماهستن قديمی دوستان از رواکام رائین ايشون جان افتاب-

 : گفتم پوزخندم وباهمون دادم تكون سري

 ... جناب خوشبختم-

 می نشون خطو برام چشم با که درحالی بود گرفته حرصش من لباي روي پوزخند از که کامی

 : گفت رائین به رو کشید

 .... غزل منو صمیمی دوستان از مهرجو آفتاب بینی می که خانمم اين-

 : وگفت کرد ا اشاره مهتاب به وبعد

 ... مهتاب وخواهر-

 ولحن جدي چشماي با بعد ولی زد مهتاب به مهربونی لبخند رائین داد تكون سرشو مهتاب

 : وگفت اورد سمتم به دستشو ايستاد من جلوي اي مودبانه

 .... خوشبختم-

 می سئوال زير خودمو اينجوري ديدم ولی ندم دست وباهاش کنم ضايعش خواست می دلم انقدر

 نشستم وروش رفتم مبلی سمت به وبعد دادم دست باهاش وسريع خانومانه خیلی همین براي برم

 مشغول ورائین کامی بود چاي تعارف حال در وغزل بوديم نشسته همه دور همه شام از بعد... 

 خشو شد دستگیرم ازش که چیزي تنها ساعت يه اين توي ، بودن شرکت کاراي مورد در صحبت
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 باريد می اشرافیت رفتنش راه حتی زدنش وحرف کردن ازصحبت که بااين بود وراحتیش بودن

 چشماش بوداينكه سئوال برام چیزي يه ولی کرد ي برخورد وراحت نبود گذاشتن کالس اهل اصال

 چشم دخترا میزد حرف وقتی...  شد می جدي نگاهش رنگ رسید می که من به ولی بود شوخ

 مغزم سلوالي ي وهمه نداشت جذابیتی هی من براي اون ولی میشدن خیره نشده وبه بودن شده

 : گفت کامی به ورو نست مبل روي من کنار غزل امید فكر از پربود

 جمع هم دور ديگه چیز يه براي االن ما بگم خواستم ولی پريدم حرفت وسط ببخش جان کامی-

 ... شديم

 : وگفت داد تون سري کامی

 ؟؟؟ ايد اماده...  مطلب اصل سر بريم هبهتر گی می راست-

 لی نه گفت می همش دلم بودم گرفته بدي استرس میشستن رخت دلم توي همش چرا دونم نمی

 : گفتم ومحكم کشیدم عمیقی نفس کردم جمع خودمو...  نداري اي ديگه راه میداد فرمان مغزم

 .. بله-

 ... داد مهادا کامی که داد سرتكون فقط تايید ي نشونه به رائینم

 .... گید بهم وشرايطتونو حرفا بريد دوتا شما بهتره..  نداريم زيادي وقته-

 : گفت کامی که دوختم چشم رائین به جديت وبا شدم بلند جام از

 ... ديگه پاشو د-

 : گفت خنده وبا زد خترا به چشمكی رائین

 ؟؟؟ شدن عصبانی رئیس آقاي-

 ها نديده پسر بخنديد اب رو اه اه...  ايستاد مقابلم جدي ي چهره با دوباره ورائین خنديدن دخترا

 مبل روي تعارف وبی رفتم سالن ي ديگه طرف به بود دوخته چشم من به که رائین به توجه بی... 

 مبل روي رائین...  کردم نگاه میومد جلو جدي اي وچهره محكم باقدمايی که رائین وبه نشستم
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 شدم کالفه نگاهش از...  زد زول من وبه انداخت راستش يپا روي چپشو پاي و شست من مقابل

 : وگفتم کردم نگاه چشماش توي غرور وبا

 ؟؟؟ من يا کنید می صحبت شما اول-

 : گفت ومادبانه کرد نگاهم خیره کمی

 .. بشنوم شمارو صحبتاي اول میدم ترجیح-

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس!!! ....  ندي ترجیح خوام می ، میدم ترجیح قلم لفظ چه اه

 اگه پس میاد بدم بدم سختی خودم به اينكه واز راحتیم ادم من...  کنم می شروع اول من باشه-

 باشم؟؟؟ راحت باهاتون نداره اشكالی

 : گفت جديت همون وبا زد محوي لبخند

 ... باشید راحت-

 میريم دارم ناال والبته سوم ترم دانشجوي ، مهرجو احسان مهندس اول فرزند مهرجو افتاب من-

 کامی حتما...  بودم بچگیم وهمبازي دوست عاشق بچگی از...  هستم آيتی مهندسی چهارم ترم

 شد قبول شیمی المپیاد بود که سالش يك بیستو نزديك منه کسه همه امید...  گفته دربارش بهت

 قبول من راياصرا با ولی بره خواست نمی اولش...  فرستادن نامه دعوت براش امريكا اروپاو واز

 ي دعوتنامه ، کرد قبول رو ها نامه دعوت از يكی وامید کرديم راضی باباشو بدبختی کلی با کرد

 نه بود رفت براي ويزاش اونجاوفقط میرفت سال شش براي بايد امريكا قانون طبق... امريكا

 قبول نجفتمو روشن ي اينده فكر با بعد ولی موضوع اين از بودم ناراحت خیلی اوايل برگشت

 االن ولی کردن نشون ومنو خونمون اومدن باباش با رفتن از قبل امید اومدم کنار خودم وبا کردم

 برگرده بايد امید يا که کرده کفش يه توي پاهاشو بابام گذشته رفتنش از نیم سالو سه که االن... 

 کرديم امتحان رو كنمم هاي راه ي همه ها بابچه برگرده امید نذاشتم...  کنی ازدواج من بايد يا

...  منه مصلحتیه ازدواج همین...  که کنیم امتحان راهو اخرين شديم ومجبور نداشت تاثیري ولی

 ازدست امیدو صد در صد که باشم داشته واقعی ازدواج يه میشم مجبور نكنم ازدواجو اين اگه من

 براي امید که اينده نیم سالودو وتا کنیم می ازدواج باهم تو منو...  خوام نمی اينو ومن...  میدم
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 اگه حتی اينكه و باشی راحت تونی می تو مدت اين توي ، شیم می جدا هم از گرده می بر همیشه

 .  بشیم جدا هم از زود تا بگی من به کردي پیدا زندگیتو شريك

 اومدم ازخونمون بگم بهش بايد همین براي بدونه منو ازدواج موضوع نیست قرار امید واينكه

 بهم خوام نمی ومن باشه امید ممكنه چون نده جواب تلفنو لطفا هستی خونه وقتی تو ينكهوا

 در مسئولیتی هیچ وتو کنم می کار وخودم گیرم نمی ازتو پولی هیچ من اخرم وحرف...  کنه شك

 ...  نداري من قبال

 شدم ساکت من ديد وقتی رائین...  دوختم رائین متفكر و جدي ي چهره به ونگاهمو شدم ساکت

 : وگفت کشید عمیقی نفس

 خان امید اين چرا پس میزنید عالقه از حرف که شما...  اومده پیش برام سئوال يه من-

 ؟؟...  ايران بیاره تشريف کنه نمی درسشوول

 : گفتم خونسردي با همین براي بپرسه سئوالو اين میدادم حق بهش

...  نیاد که دادم قسمش من ولی میزنه اتیش واب به اومدن خودشوبراي ،داره بیاد خواد می امید-

 ونقشه سختی براش اينهمه امید که اي اينده ، من باباي خود بی تصمیم خاطر به ندارم دوست

 ؟؟ هست سئوالی بازم....  بشه خراب کشیده

 : گفت قاطع خیلی

 .... نه-

 : داد ادامه کوتاهی مكث از بعد

 خودم از تر بزرگ خواهر يه هستم کمروا ي خانواده دوم ندفرز کمروا رائین من...  منه نوبت االن-

 ومن رفتیم سوئد به پیش سال پانزده...  داره هم ساله سه پسر ويه کرده ازدواج رعنا اسم به دارم

 کرديم محاجرت دوباره خانوادم کل با که ساله يه گرفتم سوئد از بازرگانیمو مديريت لیسانس فوق

 شرکت منم زمینه فروشه خريدو کار توي وهم داره بافی پارچه بزرگ ي کارخونه هم بابام ايران

 گشتمون بر ازدلیل يكی کنم می وارد رو االت ماشین ي اولیه وقطعات ابزار که دارم بازرگانی

 بر مجبوربه ماروهم بشه جدا رعنا از تونست نمی چون ومامانم بود رعنا شوهر کار اصلیش والبته
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 نیستم نبودمو ازدواج اهل من بود شیوا عموم دختر با من ازدواج هم اش ديگه ودلیل کرد گشت

 عمومو من گذاشت میون در عموم با من مخالفتاي به توجه بی مامانم ولی کردم خالفت خیلی اول

 اتفاقی پیش ي هفته چند شدم ازدواج اين قبول به مجبور ومن بزرگیه مرد دارم دوست خیلی

 اي بسته ادم من شد بد خیلی حالم خوندم وقتی ديدم قشاتا توي رو فريال ازمايش ي برگه

 اگه طرفی واز باشه اي ديگه کسه با زنم خواستم نمی ولی داشتم دختر دوست کلی حاال تا نبودم

 که شدم دروغ به مجبور اخر در بودم افتاده اي خمصه بد توي کرد می سكته فهمید می عموم

 از طرفو اون بودم مونده من ولی کردن قبول رو ضوعمو اين همه االن...  خوام می رو ديگه يكی

 تورو کامی وقتی ولی کرد نمی وولم میشد اويزونم گفتم می که دختري هر به بیارم گیر کجا

 .. خواي می رو ديگه تويكی چون کردم قبول کرد پشنهاد

  ايشششششششششش...  ن میشد اويزون بهم دخترا...  خودخواه چقدر اه اه اه

 : داد مهادا رائین

 بدم جواب تلفنو بخوام که نیستم وقت هیچ همین براي خونه میام دير شبا من....  تلفن درباره-

 بیهوشم خستگی از من میزنی حرف امید با موقع اون تو زياد احتمال به که شبا نصفه ومخصوصا

...  رسم ینم چیزا اين به که کاردارم انقدر من...  زندگیم شريك مورد در...  نباش نگران پس

 اسمت که مدت اين توي ولی نكن خواي می بكن کار خواي می میشه مربوط خودت به وکارتم

 باهام من ي خانواده جلوي خوام می ازت واينكه...  منم زندگیت مسئول هست م شناسنامه توي

 .... داري دوست منو بدي ونشون کنی برخورد خوب

 من کردم می خورد مسئول ادم اين سر تو کنارمو عسلی میز اين خواست می دلم چقدر واي

 و کردم کنترل خودمو....  خودخواه...  داشت نخواهم و ندارم دوست وزشتو ريخت بی توي بمیرمم

 : وگفتم زدم خونسرديمو نقاب دوباره

 ... ! ندارم اي ديگه حرف من-

 : وگفت داد تكون سرشو رائین

 ... طور همین منم-
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 : گفتم و شدم بلند جام از

 ... بقیه پیش بريم بهتره پس-

 بود گرفته ام خنده رفتیم ها بچه طرف به شد بلند واونم داد تكون تايید ي نشونه به سرشو

 کردم کنترل خودمو بودن دوخته چشم ما وبه بودن گرفته قرض تر اضافه چشم چهارتا همشون

 ما بودن دوخته مچش ما دهن به همه طور، همین رائینم نشستم غزل کنار قبلیم جاي مبل روي

 : وگفت نیاورد دوم کامی اخر بوديم نشسته تفاوت بی دوتاهم

 .. خوب-

 : گفت شیطنت با رائین

 ...  جمالت به خوب-

 : گفت التی ولحن لودگی با کامی

 ...  رفیق عشقه جمالتو-

 : وگفت پريد کامی حرف وسط غزل

 ... بسته...  کامی-

 : داد وادامه من به کرد رو بعد

 ؟؟؟ رسیديد توافق به ؟؟؟...  شد چی-

 : وگفتم داد تكون سرمو

 ... کنه جلوه تر طبیعی که بگیم چی ببینیم بشینیم بايد فقط...  اره-

 : وگفت داد تكون سري کامی

 ...  نداريم زيادي ماوقت...  اره-

 : وپرسید کرد نگاه من به وبعد
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 ؟؟؟ ديگه داريم وقت هفته يه-

 ...  اريمد وقت روز شیش فقط...  نه-

 : وگفتم کردم رائین به نگاهی

 ... بشی کار به دست پنجم روز بايد شما-

 : گفت متفكر غزل...  گفت اي باشه رائین

 .. باشیم مراقب خیلی بايد نديم سوتی برنامه از جايی اينكه براي-

 : وگفت کرد نگاه من به

 کنن نمی شك اينطوري...  امید بگو بازم تو گفت هرچی بابات...  کن حفظ خودتو موضع تو افتاب-

! 

 : وگفت مهتاب به کرد رو کامی بعد

 يه بود خاستگار اگه بشی چی تلفن بايد جورايی يه باشی داشته تلفنو هواي بايد روز چند اين-

 ... بده رو مامانت با زدن حرف اجازه رائین ي خانواده به وتنها کن سرشون به دست جوري

 : وگفت رائین به کرد رو کامی دکر تايید رو کامی حرف مهتاب

 باشه حواست رائین فقط...  کن هماهنگ افتاب با بزنن زنگ خانوادت شد قرار موقع هر توهم-

  هااا نشه روز پنج از بیشتر

 : وگفت دخترا به کرد رو غزل که گفت اي باشه رائین

 ... بده مثبت جواب رائین به افتاب که میشه شروع زمانی ماهم نقش-

 : وگفت انداخت باال ابروشو تاي يه گلنار

 ؟؟؟ چی يعنی-

 : وگفت خنديد بدجنسی با نیكی
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 ...  بديم روحیه افتاب به مثال وهم کنیم بازي عزاداررو نقش بايد هم ما موقع اون يعنی-

 : وگفتم کردم نگاه کامی به استرس با

 چی بگه بهش ازدواجمو ي قضیه بابام خونمون بزنه زنگ اگه ؟؟؟ کنیم چیكارش امیدو...  کامی-

 ؟؟؟

 غر براش فوقش برداره بابات هم اگر ثانیا... برمیداره تلفنو مهتاب که روز شیش اين از قبل تا اوال-

 می امید به هم اون از بعد...  نشده خبري هنوز چون نمیزنه بهش رو تو ازدواج از حرفی ولی میزنه

 تلفن گیم می خونتون بريد که اي موقع تا حاال ديگه جاي يه ورفتی اومدي در خونه از تو گیم

  باماس حسینم عمو که باشه يادت اينو ضمن در بزنه زنگ موبايلت به وبايد نداري

 : گفت کامی که کردم سكوت حال بااين ولی نبود راحت خیالم هنوز که اين با

 ومثل کنید موشفرا چیزو همه بايد ذاريد می بیرون خونه در از پاتونو باشه يادتون اينو ها بچه-

 ... کنید رفتار قبل

 جلوي کرديم خداحافظی وکامی غزل با همه که بود دونیم نزديك ساعت...  کرديم قبول هممون

 : وگفت ايستاد جلومون اي جنتلمنانه لحن با رائین رسیديم که مجتمع

 ....  برسونمتون نداريد ماشین اگه-

 شد جدي خورد من به چشمش تا دوباره ولی زد همه به اي دوستانه لبخند که کرديم تشكر همه

 غش حالت به گلنار شد دور ازمون تا رفت و کرد خداحافظی سريع که کردم نگاهش اهمیت بی

 : وگفت انداخت مهتاب بغل توي خودشو

 ... ببر خودت با منو-

 : وگفت جلو داد هولش حرص با مهتاب

 ... هاااا منه خواهر شوهر کن جمع حواستو گلنار هی-

 : تشرگفتم وبا گرفت حرصم مهتاب حرف اب
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 ....  مهتاب-

 : وگفت کرد ايشیییی نیكی

 .... خدااااا به نداري لیاقت-

 : وگفت خنديد گلنار

 .... لیاقت بی...  همینه باشی زده درست حرف يه بار يه اگه...  افرين-

 ....  موند باز اژکار عین تا چهار ما ودهن شد رد جلومون از بوق تك يه با رائین موقع همون

 ؟؟؟ ديديد ماشینشو-گلنار

 : گفت ناباوري با مهتاب

 ؟؟؟ نههههههههه-

 : گفت زده بهت نیكی

 ؟؟؟ بود چی-

 : وگفت داد قورت دهنشو اب همین براي بود ماشین عشق مهتاب

 ( وه ام بی) 2102 فیجن دبلیو ام بی-

 ... بود کردن غش حال در واقعا بار اين گلنار

 ؟؟؟ نرفتم باهاش خر من چرا-

 : وگفتم مغرور افتاب اون شدم دوباره کردم جور و جمع خودمو

 ...  ديدناااا ماشین يه حاال زديد هم به حالمو هارو گاله ببنديداون اه-

 : گفت قیض با مهتاب

 ...  نداري لیاقت سرت تو خاك-
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 : گفتم میرفتم ماشین طرف به که طور همون گرفت حرصم

 خواست می ماشینی با ادمو نفر چهار جوري چه کرد مسخرتون همیديدنف سرشماها تو خاك-

  داره سرنشین دوتا راننده با که ببره

 :  گفتم لب وزير زدم ماشینو ريموت باحرص

 عوضییییییی احمق....  کودن ي پسره-

 

 من حاال...  تره باال من از اين چرا که بود گرفته حرصم نداشتم بايسی در رو که خودم با

 عصانیت با ومن شد ماشین سوار مهتاب ؟؟؟ بابارو سوزوکیه يا کنم مقايسه باهاش خودمو212

 : گفتم

 ؟؟؟ کوشن دوتا اون پس-

 : گفت مظلومانه خطريه اوضاع ديد که مهتاب

 ... بود اورده ماشین گلنار-

 ... ببینم خودمو از تر باال نداشتم دوست وقت هیچ...  افتادم راه و نگفتم چیزي ديگه

 

********** 

 يا خیره تغییر اين دونستم نمی ومن کرد می تغییر سرنوشتم که روزي بود پنجم روز فردا

 گرفته استرس بدجور شدم تر گیج بودم گیج کرد می داغونم بیشتر واين بود مبهم ام شراينده

 فقط میگیرم پس قسممو گفتم ومی امید میزدم زنگ داشتم دوست انقدر میلرزيد تنم تمام بودم

 از بود من جاي کس هر شايد دونم ،نمی کنم خراب ايندشو که نبودم خودخواه انقدر ديگه ولی بیا

 کنه چماق همینو امید فردا پس خواستم نمی که داشتم غرورمو من ولی بیاد که خواست می امید

 بودم کرده دعوا بابا با جور بد امروز....  نیست کارا اينجور اهل دونستم می اينكه با بكوبه سرم وتو
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 براي دلم...  نمیداديم گوش يكی اون حرف به کدوم وهیچ عالقم از منم گفت می وقتم اتمام از اون

 : گفت بهم تحقیري چنان با امروز بابا بود شده تنگ امید

 براش درس بودکه عاشق اگه ؟؟؟ میزد عشق از دم جوري اين ؟؟؟ خان امید عشقه بود اين-

 يعنی ؟؟؟ مدرك يه ي اندازه به ؟؟؟ ارزي نمی درسشم ي اندازه به تو يعنی...  نداشت اهمیت

 ؟؟؟ قدره همین مهرجو احسان دختر ارزش

 بود دستش اگه بگم داره دوست منو امید بگم بزنم داد بزنم جیغ خواست می دلم موقع اون چقدر

 اگه که تمگرف زبونمو جلوي ولی کنم می بازي ايندم با اون عشق خاطر به دارم بگم گشت می بر

 : گفتم وآه بغض با فقط شد می خراب چیز همه میزدم حرف

 اگه شد خراب من زندگی اگه گم می بهت اينو وفقط فقط دونی نمی که هست چیزايی بابا-

 خدايی همون به قسم وبدونید شماست سر زير کشیدم آه روزيم سیاه از روز هر اگه شدم بدبخت

 می قبول من بابا باشه..  شمايی من بدبختی مسبب بدونیدو کنم نمی حاللتون بابا پرستم می که

...  میزنم کهیر چهرش ديدن با که املللل ي سینا اون جز کسی باهر ولی کنم ازدواج که کنم

 ...  نكنید اينم از تر بدبخت بازي غد وبا کنید پدري برام با يه زندگیتون تو حداقل

 نمی دفعه اين ولی...  کنه کوتاهی برامون بود نشده وقت وهیچ خواست می صالحمونو همیشه بابا

....  کنن نمی خیرات حلوا که دعوا توي حال هر به....  بود گرفته بازيش من سرنوشت با چرا دونم

 امید متعجب صداي بوق چند از بعد گرفتم تماس وباامید برداشتم تلفنو ساعت به توجه بدون

 : پیچید گوشی توي

 ...  الو-

 : نلرزه صدام که کردم کنترل خودمو ولی کردم بغض مهربونش صداي شنیدن با

 ... سالم-

 : گفت نگرانی با امید

 ؟؟؟ نه مگه ايرانه صبحه چهار االن ؟؟؟ تو بیداري چرا ؟؟؟ خوبه حالت ؟؟؟ افتاب-

 : گفتم اروم صدايی وبا کردم کنترل بازخودمو ولی افتاد چشمم از اشكم قطره
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 .... اره-

 ؟؟؟ خوبی ؟؟؟ میزنی حرف اينجوي چرا ؟؟؟ گرفته صدا چرا آفتاب-

 ...  خوبم من..  امید اره-

 :دادم وادامه...  تر اروم وصدام بود گرفته شدت ام گريه حاال

 ؟... خوبی تو-

 :گفت عصبانیت وبا گرفت اوج امید صداي

 ؟؟؟ نبودي گو دروغ تو افتاب...  نیستی خوب تو چون...  نیستم خوب نه-

 : میلرزيد اشصد اونم حاال

 از من هرشب ترس اين پس ؟؟؟ نباشم نگران ديگه نگفتی مگه...  خوبه چیز همه نگفتی مگه-

 ؟؟ چیه براي تو االن حال ؟؟؟ چیه

 خط طرف اون نره ام گريه صداي اينكه براي گريه زير وزدم کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 زد فرياد وبلند لرزون صدايی با دم نمی بجوا ديد که امید گرفتم وگاز دهنم توي گذاشتم دستمو

: 

 .... بزن حرف امید جان تورو...  افتاب ؟؟؟ دي نمی جواب چرا لعنتی د-

 سعی کردم می گريه که حالی در...  خودته ي اينده براي ولی میگم دروغ بهت که ببخش امیدم

 : وگفتم بخندم کردم

 ... کنم ادمت ياومد باشه يادم...  هااا شدي دهن بد ور اون رفتی-

 : گفت حرص با امید

 ... کنم می خواهش....  نرو طفره-

 ؟؟؟ دوسال اين میشه تموم کی...  نامرد برات تنگه...  گرفته دلم...  امید خدا به نیست هیچی-
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 : بود نگران هنوز ولی شد اروم امید صداي

 هم به چشم يه توي....  همیش تموم زود خیلی....  برم قربونت میشه تموم...  خانمم میشه تموم-

 .... زدن

...  بشم اي ديگه کس براي قراره زدن بهم چشم يه توي که نداري خبر امیدم...  کردم بغض دوباره

 : وگفتم زدم تلخی لبخند.....  واقعی گن می همه ولی صوري گیم می ما

 ... شدم مزاحمت ببخش...  میدونم-

 : گفت مهربونی با امید

 ...  مراحمییی تو زمعزي چیه حرفا اين-

 ؟ نداري کاري...  برم بايد ديگه...  ممنون-

 خانمم دارم دوستت...  بشنوه صداتو غم خواد نمی وقت هیچ امیدت باش خودت مواظب افتاب-

 ... خدافظ

 ... خدافظ طور همین منم-

 .... زدم زار وجودم تمام وبا انداختم تختم روي وخودمو کردم قطع تلفنو

 

*********** 

 زنگ قراره اينا مامانش گفته رائین ، وگفت گرفت تماس باهام رائین جاي به وکامی بود موعود روز

 دربرابر شكست پیروز ادم يه هم خورده شكست ادم يه حس هم داشتم متضاد حس دوتا...  بزنن

 نوم نبود استثنا امیدم وسط اين که میذاشتم همه سر داشتم که کالهی براي وپیروز بابا خواست

 از خودم میزنه زنگ رائین مامان که دادم خبر مهتاب به...  بودم گرفته وجدان عذاب خاطرش به

 چون شده وارد بهم شوك جورايی يه کردم زندانی اتاقم توي وخودمو نرفتم پايین حاال تا صبح

 ...  نبودم ريسك اهل اصال ومن کنم می شروع خطرناکیو بازي دارم میدونم خودم
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 صداي وبا تخت روي گذاشتم بودمو گرفته امید با که عكسايی اومدم خودم به در قت تق صداي با

 : گفتم اي خفه

 .... بفرمايید-

 : وگفت شد اتاقم وارد ذوق با مهتاب

 تا...  زن اين بود ادب با چقدر..  بود زده زنگ رائین مامان االن همین که دونی نمی آفتاب واي-

 واز میره راه همش نگو که اومده خوشش ازش انقدر ،مامان انمام دادم گوشیو سريع کیه فهمیدم

 گفت نكرد وول گرفت رو قضیه سريع بابام گفت بابا به زد زنگ بعدم میكنه تعريف مامانه ادبه

 ... میره پیش نقشه طبق داره چیز همه...  پسره ي درباره میكنه تحقیق میره

 : وگفتم کردم تكیه تخت به حالی بی با

 ... میترسم بیشتر میريم جلو بیشتر یهرچ مهتاب-

 : وگفت انداخت تختم روي خودشو سرخوشی با مهتاب

 ... امیدي مال همیشه براي ديگه وقت چند تا میره پیش خوب چیزداره ،همه خدا به اي ديوانه-

 واقعی لبخند ويه همه گردنه ودستمون گرفتیم دربند توي خوشحالی با امید منو که عكسیو

 می وحسرت میكشم امید شاد تصوير روي انگشتمو عشق وبا میدارم بر لبامون يرو هم وعمیق

 خوشی غرق هم وبا میكردم لمس امیدو وتهديدي ترس هیچ بدونه که رو روزايی ،حسرت خورم

 : گفتم لرزونی صداي وبا کنم خفه گلوم بغضموتوي کردم سعی....  میزنم تلخی لبخند میشديم

 تا من مهتاب...  کنه ول دروغم خاطر به منو بفهمه امید که زمانی ترسم می...  میترسم مهتاب-

 .... بهش گم می دروغ نبات نقلو مثل دارم االن ولی بودم نگفته دروغ امید به حاال

 : وگفت کرد تصنعی اخم مهتاب

 هم بچه يه با اگه حتی نمیده اهمیت چیزا اين به که داره دوست تورو انقدر امید باش مطمئن-

 ... چشمم روتخم پدرت بی ي بچه اون خودتو...  خانمم دارم دوستت میگه باز یششپ بري

 : گفتم تشر با خنديدن به کرد شروع وخودش
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 ... مهتااااااااااب-

 ي نتیجه يه به حتما میدونستم شدم احضار پايین ي طبقه به خونه اومد بابا که زمانی عصر

 تلفن باهاش داشتم افتادم غزل پیش لحظه چند حرف ياد...  کرده صدام منو که رسیده مطلوبی

 بده حالشون که درار رو کسايی اداي ندي سوتی وقت يه باش مواظب گفت بهم که میزدم حرف

...  خردم درون واز داغون بازظاهرم ولی صوريه ازدواجم دونم می اينكه با دونست نمی ،بیچاره

 پله واز اومدم بیرون اتاق از اروم...  بود زار قیافم باز ولی کشیدم هم پشت و عمیق چندنفس

 سرشو تاسف با فقط ديدم وقتی بابا بودن نشسته هال توي مبالي روي باباومامان شدم هاسرازير

 باال چوبی هاي نرده الي از االن دونستم می که ،مهتابم من به بود زده زل نگران مامانم داد تكون

 : گفت محكمی اصدايب بابا که بودم ايستاده هنوز..  پايین زده زل

 .... افتاب بشین-

 بابا ومنتظربه کردم بلند سرمو غرور با بازم نداشتم نا استرس از اينكه با نشستم مبل اولین روي

 کردم نمی درکش ولی میزد موج مهربونی نگاهش توي دوخت من به نگاهشو باباهم دوختم چشم

 بابا صداي ؟؟؟؟ میمیرم امید براي من ستدون نمی مگه ؟؟؟ کنه می بازي داره ام اينده با چرا که

 : کرد جدا افكارم از منو

 هیچ شماها خوب ولی چاکت سینه عاشق مثال ، اون به هم تو به هم دادم فرصت بهت ماه يه-

 ؟؟؟ نه ؟؟؟ خوايش نمی واقعا اينكه مثل... نكرديد کاري

 عشقش خاطر به دخترت که بزرگ مهرجوي کاري کجاي نشست لبم رو پوزخندي بابا حرف اين با

 : داد ادامه پوزخندم به توجه بی بابا...  دوخته سرت براي بزرگی کاله

 جز باهرکسی گفتی ولی کنی ازدواج کردي قبول خودت...  شد تموم ماهت يه فرصت هرحال به-

 براي رو تو دوستام بیشتر داشتی خاستگار خیلی وقت چند اين....  کردم قبول منم سینا

 ... کردم قبول و انتخاب وبهترينشو گشتم خاستگارات توي منم بودن گذاشته سر زير پسراشون

 بودن کجا خاستگارا اين پس ؟؟؟ بود نداده جواب تلفنارو مهتاب مگه...  کرد يخ تنم بابا حرف با

 رائین نكنه چرخید می سرم دور اينا ي همه...  ،دوستاش ،موبايلش بابا شرکت...  من خداي آه ؟؟؟
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 ها فكر اين توي ، کشم می خومو کرده حروم رو خودکشی که خدايی همون به قسم ؟؟؟ نباشه

 : زد کنار افكارمو حرفش دادن ادامه با بابا که بودم

 طرف مطمئنم خوبین خیلی ي خانواده ولی نیست دوستانم جز کردم انتخاب که اينو البته-

 .... کنه خوشبختت میتونه

 قرص مثل بابا حرف که میشدم کر خودم قلب صداي از اشتمد کرد می صدا تاالپ تاالپ قلبم

 ... کرد اروم قلبمو وصداي کرد عمل قلبی

 اطرافیانشو ي همه سال يه همین ي تو ولی اومده خانوادش سوئدبا از ساله يه تازه تاجره پسره-

 بی درانق بدونی که گفتم اينارو کنن می تعريف خانوادش خودشو از همه...  کرده خودش ي شیفته

 ...  بدم ناکسی کسو هر دست دخترمو که نیستم فكر

 روز سه يعنی هفته همین اخر گیم می بهشون ماهم...  جواب براي گیره می تماس مادرش فردا

 باشی پسره اون اشغاالي ريختن دور کردنو جمع فكر به االن از بهتره توهم بیارن تشريف ديگه

 ... ! بهتره برات اينجوري

 بابا صداي که رفتم ها پله طرف وبه شدم بلند جا از سخت سنگه يه مثل شد تموم که بابا حرف

 : کرد متوقفم

 میشم خیال بی رو ابرو وگرنه نباشی پسره پاي جلوي انداختن سنگ فكر به بهتره...  افتاب-

 ينا اگه...  سینا يا اين يا پس...  نه سینا گفتی خودت...  میشونمت عقد ي سفره پاي زور به وشده

 ! سینايی زن باش مطمئن بره

 بود نشسته ها نرده پاي که مهتاب رفتم باال ي طبقه دوبه وبا شد تكرار لبم روي دوباره پوزخندم

 طبقه وبه پريد جا از سريع مهتابم کرد صداش فرياد با بابا موقع همون دوخت بهم زدشو بهت نگاه

 کردم سرم گاه تكیه دستامو نشستم مکامپیوتر میز صندلی روي شدم اتاقم ،وارد رفت پايین ي

 .... کشیدم آهی روزا اون ياد با شد سرازير واشكام دوختم چشم اتاق کنار وگیتار ويولون وبه

 

***** 



 
 

www.negahdl.com    79 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 باز تو...  بگیر باال رو سردسته ؟؟؟ گیتاره کردنه بغل طرز چه اين...  کردي ديونم افتاب واي-

  ؟؟؟ نكردي کوتاه ناخوناتو

 : وگفتم کردم نگاه بود ايستاده سرم باال که امید وبه کردم کوچیكی اخم

 ؟؟؟ کوتاه دستم يه باشه بلند دستم يه ناخوناي که تونم نمی امید ااا-

 : وگفت بوسید سرمو مهربون امید

 ... بكنی کارو اين بايد بگیري ياد گیتار خواهی می اگه-

 : گفتم شیطنت با

 ؟؟؟ چی ديگه من اقاي چشم-

 : وگفت خنديد

 ... خانمم کن شروع...  بال بی چشمت-

 سیم روي که بود انگشتام به نگاهش امید کردم نواختن به شروع نشست مقابلم صندلی روي وبعد

 : کرد می زمزمه لب زير حرکتشون وبراي بود اومده در رقص به گیتار هاي

 4- 3 - 2 - 0 انگشت

 کن عوض ترتیبشو حاال

0-3-4-2 

0-2-4-3 

 هغیر و...  4-0-3-2

 کاري خراب با وامید کردم اشتباه دستمو حرکت که امید مهربون ي چهره بهر تو بودم رفته انقدر

 : گفتم مظلومیت با بست وچشماشو زد شیرينی لبخند من

 ... ببخشید-
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 ايستاد صندلیم پشت واومد داد تكون سري کرد می نگاهم مهربون که درحالی کرد باز چشماشو

 : گفت ماليی لحن وبا

 ؟؟؟ نبخشم میشه مگه-

 : وگفتم کردم سرمستی ي خنده

 .... نمیشه نچ-

 : وگفت بوسید سرمو باز امید

 ... گی می بازم دونی می خودت خوبه-

 با ها اکورد زدن حال ودر داد تكیه سرم به وسرشو گذاشت دستام روي دستاشو لطافت با بعد

 : گفت ومهربونی صبر

 ...  تمرين هنگام در دقت و تمرکز 2، پايین یاربس سرعت: 0 تمرين اين تو امر مهمترين-

 : گفت شیطنت با وبعد

 ... من قشنگ کنی پیدا تونی نمی من صورت تو دقتو تمرکزو واين-

 که بده يادم ويولون خواست می تازه گرفتم ياد باالخره تا کردم ديوانش بود، خوبی روزاي چه

 پر من وبراي بود شكالت يه که ترنشم کوچیك حتی که امید يادگارياي اين به بابا حاال...  رفت

 بیرون خودم با که چیزي اولین مطمئنا ؟؟؟ دور بنداز گفت می ؟؟؟ اشغال گفت می بود خاطره

 .... اشغاالس همین ببرم

 

***** 

 میشد شروع اينجا از هم دخترا ونقش بیان خاستگاري براي رائین ي خانواده بود قرار امروز

 ولی نداشتم مساعدي حال واقعا خودم اينكه با میشدن خونه وارد گرفته تمما اي چهره با هرکدوم

 کنه گريه مثال خواست می هم که گلنار مخصوصا بود گرفته خندم اينا کردن بازي نقش ديدن با
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 توي اومدن بازي ومسخره ادا کلی با خالصه...  نشه کج وقت يه که داشت عملیشو دماغ ترس هم

 خندشونو کردن می وسعی شدن ولو جا ويه گرفتن دلشونو کدوم هر شد بسته که اتاق در اتاقم

 : گفت خنديد می خودشم که مهتاب کنن خفه

 ... میشیما ضايع بیاد مامان االن هیسسسسسسس ها بچه خدا تورو-

 :وگفت کرد کنترل خودشو غزل

 ... خودتونو کنید جمع ها بچه میگه راست-

 : وگفت دوخت من به نگاهشو بعد

 ...  ببینم حمام برو پاشو ايه قیافه چه اين ؟؟ خاستگاري بیاد قراره واقعا رائین شده باورت ارانگ-

 : گفتم حالی بی با

 ... قران رو تو کنید ول-

 :وگفت وکشید گرفت دستمو باحرص گلنار

 ...  میدي دانس داري االن دلت توي دونم می که من نكن لوس خودتو بروحمام بیا-

 نیكی بیرون اومدم حمام از سريع کوچولو دوش يه از بعد حمام توي کردن پرت رزو به هامنو بچه

 : گفت خنده با

  هااااا خودتو کردي شور گربه حسابی افتاب-

 : وگفتم شدم ولو تخت رو تنم ي حوله همون با حوصله بی

 .... بابا برو-

 : گفت بازي مسخره با گلنار

 خدا به ؟؟؟ بگیرهههههه منو نمیاد چرا اصال کنه ملتح تورو قراره که رائین اين براي بمیرم-

 ... نوکرشم دربست
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 : وگفت اورد در شكلكی غزل

 ... نیست بعیدم تو از-

 : وگفت کرد نگاه من گلناربه به توجه بی غزل اورد در غزلو اداي گلنار

 ؟؟؟ پوشی می چی لباس....  کن ولش رو ديونه اين-

 : گفتم حرص با

 ... گونیییییییییی-

 : گفت میرفت کمد سمت به خونسردي با که حالی در غزل

 ببینم بايد االن...  بپوش بعدا بذار خوره نمی مجلس اين درد به ولی خوبه اونم...  اوووممممممم-

 ؟؟؟ بپوشی بدم بهت چی

 کشیدن می سرك کمدم تو اون پشت فوضول که مهتابم گلنارو لباسم کمد توي کرد وسرشو

 با که حالی در نشست وروش گذاشت تختم جلوي ارايشمو میز صندلی نیكی...  خبره چه ببینن

 : گفت کرد می نگاه منو دقت

 ....  کنم تمیز بايد اومده در کم يه ابروهات-

 پاهاش روي سرم که حالی در خوابوند تخت روي منو برداشت ارايش میز روي از موچینو هم بعد

 : گفت شمرده مردهش کرد می تمیز ابروهامو زير داشت واون بود

 ؟؟؟ اره!!!  دور بندازي امیدو يادگارياي ي همه بايد گفته بابات گفت می مهتاب-

 : وگفت کشید عمیقی نفس که دادم تكون سرمو ناراحتی با

 بابات گفت می مهتاب...  خونت بري خودت تا خونمون ببرم من به بدي کنی جمع فردا تا بهتره-

 ... کوچه تو میريزه راست يه رو همه میاد شخود نكنی جمع تو اگه گفته بهش

 نیكی دقیقه چند از بعد...  میمیرم من ببرن رو اونا اگه کردم فكر خودم وبا انداختم پايین سرمو

 : وگفت کشید ابرهام به دستی
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 .... پاشو شد خوب-

 با غزل کردم نگاه سمت اون به غزل جیغ باصداي موقع همون کردم بلند نیكی پاي روي از سرمو

 : وگفت ايستاد جلوم رنگ خوش و دوخت سبزخوش کوتاه ودامن کت يه

 ؟؟؟ نفهمیدم من خريدي کی اينو نامرد-

 ... بردار اومده خوشت اگه حاال....  که نیومدي...  خريدمش انتالیا رفتیم مامان با که سري اون-

 :وگفت داد تكون سري

 ... یبپوش اينو بايد تو امشب ولی میدارم بر باش مطمئن-

 : وگفت کردم نگاه بودن زده زل من به جانب به حق که شون تا چهار به بهت با

 ... میشیم بدبخت وقت اون نمیاد خوششون پسره اين ي خانواده وقت يه....  کوتاست خیلی اين-

 : گفت مطمئن غزل

 ... نیست مهم براشون..  داره اپنی ي خانواده جمع خیالت-

 زير گلنار اصرار با....  پوشیدم گرفتمو غزل دست از ولباسو نداختما باال هامو شونه خیال بی

 که لباسم رنگ هم باريكی وتل کردن صاف همیشه مثل موهامو کنن درستم تا نشستم دستشون

 خیلی وارايشی ريختن صورتم روي کج وموهامو گذاشتن سرم روي داشت کنارش ناز پاپیون يه

 يه رائین گرفت می ام خنده خوب ولی بود شده وناز هگون بچه خیلی صورتم ، کردم هم ملیحی

 .....  بودم ناناز هاي بچه دختر مثل من ولی داشت وجذاب مردونه ي چهره

 رائین منو مثال که مهتاب اتاق تو برن ولی بمونن اينجا ها بچه میان خاستگارا که زمانی بود قرار

 دست ندارم حق که کشید نشون خطو رامب همشون جلوي باباهم ، بزنیم حرفامونو من اتاق بیايم

 برداشت ايفنو مامان...  پايین دادن هول منو ها بچه اومد در صدا به در زنگ وقتی کنم دراز پا از

 منتظرشون ساختمان در جلوي گويی خوشامد براي ومامان بابا داخل بیان که کرد تعارف وبهشون

 بودن انها ورود منتظر لبخند با که کردم می هنگا بابا مامانو وبه بودم ايستاده عقب ومن ، بودن

 با...  میزديد لبخند جوري همین میومد امیدم که زمان اون وگفتم بهشون زدم پوزخند دلم توي
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 بلوند موهاي که بود وجون خوشگل خیلی خانم يه همه از اول اومدم خودم به علیك سالمو صداي

 که خوشگل خیلی جون دختر يه اونم از بعد بود پیدا کامال نازکش شال زير از کشیدش سشوار

 وچشماي ملیح ارايش با بودو پیدا کامال بود بسته گشاد که شالش زير از فرش زيتونیه موهاي

 که شدن وارد بلند قد مرد دوتا اونم از بعد بود شده ناز خیلی رائین چشماي رنگ هم طوسی

 شلوار کتو با رائین اوناهم از بعد کرد نمی کم جذابیتش از چیزي باز ولی بود تر مسن يكیشون

 وارد سفید رز گل از گلی دسته با وسفید طوسی کروات با وبلیزسفید چشماش همرنگ طوسی

 من دونست می چون گرفت می سیاه يا ابی رز بود امید اگه موند ثابت گل دسته روي نگاهم شد

 وبا بود ايستاده جلوم ونج دختر اون ، اومدم خودم به صدايی با...  رزم گل دورنگ اين عاشق

 باهاش سريع رائینه بزرگتره خواهر که بود پیدا شواهد از بود کرده دراز سمتم به دستشو لبخند

 : وگفت خنديد ناز خیلی کردم وسالم دادم دست

 .... باشی خانم عروس کوچیك خواهر بايد شما کنم فكر-

...  کردن درست من براي اينا که اي قیافه اين با میكنه شك بدبخت معلومه خوب گرفت م خنده

 : گفت بود رائین مامان حتما که خانمه يكی اون موقع همون نه بگم رفتم

 .. عزيزم سالم-

 اگه البته ، اخالق خوش... و بودن اصالتی وبا شیك خیلی ي خانواده کال دادم دست مامانشم با

 يكی که مردم دوتا اون با من با نه همه با اما بود اخالق خوش اونم خوب ولی نكنیم حساب رائینو

 ودست کردم پرسی واحوال سالم رسمی خیلی خواهرش شوهر هم يكی اون بود رائین باباي شون

 از گلو کرد می نگاه من به بالبخند و بود شنیده خواهرشو حرف که رفتم رائین سمت به بعد دادم

 : وگفتم گرفتم دستش

 ....  بخندي رواب...  هه هه هه-

 : وگفت بود جدي چشماش هنوز ولی ترشد میقع لبخندش

 ...  بدبخت میوفته پس اينه عروست بگم مامانم به اگه االن شدي بچه قدر چه-

 : وگفتم کشیدم دستش از گلو دسته کردم اخم



 
 

www.negahdl.com    85 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... ! مامانت خواد به دلش خیلیم-

 وبردم برداشتم گلو دسته...  رفت پذيرايی مبالي سمت وبه بگه چیزي نتونست ديگه بابا تعارف با

 تا چهار افتاد باال هاي نرده به نگاهم میرفتم پذيرايی سالن به که حالی در گذاشتم گلدون وتوي

 ارزيابی رو همه کنجكاوي وبا پايین به بود زده زل باال از وهشتاچشم بود بیرون ها نرده الي از کله

 میز روي رو وگلدون رفتم پذيرايی به داشتم محوي لبخند که درحالی ، گرفت ام خنده کردن می

 نگاه ها نرده به داشت اونم که خورد رائین به نگاهم نشستم مامان کنار مبل روي و گذاشتم عسلی

 پسره گه می ببینه بابام اگه حاال سرش تو بزنم پاشم خواستم می خنديد می شیطنت وبا کرد می

 حرف رائین وشوهرخواهر بابا با رهدا شكر خدارو نه ديدم که کردم نگاه بابا به سريع...  اس ديونه

...  کرد نگاه من به کرد حس نگاهمو سنگینی که اونم زدم زل رائین به اخم وبا برگشتم....  میزنه

 می نشون خطو براش زد زل من وبه شد جدي دوباره نگاهش رنگ اونم که شد تر شديد اخمم

 من به مرموزي ي باخنده وردخ بود نشسته کنارش که رائین خواهر به چشمم موقع همون کشیدم

 شد تر عمیق لبخندش اونم که دادم تحويلش ژکوندي ولبخند شدم هول باديدنش بود شده خیره

 : وگفت مامان به کرد رو رائین مامان موقع همون... 

 ؟؟؟ ببینیمشون ما نمیارن تشريف خانم عروس مهرجو خانم-

 خواهر موقع همون کنم خفه رو ام خنده داشتم سعی منم کردن نگاه بهش تعجب با وبابا مامان

 : گفت کرد می نگاه من به بالبخند که طور همون رائین

  باشن ايشون خانم عروس فكرکنم جان مامان-

 می نگاه من به تعجب با خواهرش شوهر ي عالوه به رائین وباباي مامان حاال کرد اشاره من وبه

 : گفت تعجب با مامانش کردن

 .... چندمی کالس عزيزم-

 : گفتم متانت وبا زدم کوچكی لبخند من

 .... هستم دانشگاه دوم سال-

 : گفت متعجب مامانش
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 ؟؟؟ خوندي جهشی-

 ... خودم تحصیلی سال همون نه-

 : وگفت زد شیرينی لبخند مامانش

 ... میدي نشون سنت از تر کوچیك خیلی اخه...  ها ببخشی عزيزم واي-

 : گفت اينبار مامان

 ... دارن اي گونه بچه ي چهره دوتاشون مهتاب هم افتاب هم بله-

 ... ببخشه بهتون خدا...  نازي – رائین مامان

 ... ممنونم-

 : گفت لبخند با رائین باباي معمولی صحبتاي اين از بعد

 مطلب سراصل بريم بهتره....  تراست خوش دوست سخن بگذريم چی هر از مهرجو اقاي خوب-

.... 

 : گفت متانت با بابا

 ... بفرمايید باشماست حق بله-

 مهراب انتخاب با جان رعنا شكر خدارو...  داريم ورائینو رعنا همین دنیا دار از ما مهرجو اقاي-

 لیسانس فوق پسرم...  رائین اقا اين مونده فقط داريم ساله سه ي نوه يه ما واالنم کاشت گل خان

 ... داره ماشین نمايشگاه ويه بازرگانی کتشر يه خودش وبراي گرفته سوئد از بازرگانیشو مديريت

 : داد ادامه پدرش!  بود نزده ماشین نمايشگاه از حرفی کامی باال انداختم ابروهامو

 بازوي نون داره االن چی هر کرده شروع صفر واز ايستاده خودش پاي روي نوجونی از رائین-

 دختر حال هر به میزنم باال یناست براش دارم که مطمئنم شدنش مرد از ومن....  من نه خودشه

 پامو داشتم شك رائینم به ذره يه واگه...  خوام می خوشبختیشو فقط ومن منه رعناي مثل شمام
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 داريد قبول غالمی به مارو پسر اين ببینید که اختیاريد صاحب شما هرحال به ذاشتم نمی جلو

 ؟ يانه

 به بلكه نشست بابا دل به تنها نه گفت ودلپذيري محكم لحن با رو حرفا اين ي همه رائین باباي

 : وگفت داد سرتكون بابا...  نشست منم دل

 ما پنهون چه شما از نیست پنهون که خدا از....  کمروا اقاي میرسونه شمارو وبزرگی لطف اين-

 هر ما حاال خوب ولی مطمئنیم شمام پسر گل واز تحقیق میريم خاستگار دادن راه از قبل

 تحمل رو ديگه هم عمر يه تونن می ببینن بايد که هستن جونا اين مهم لیو باشیم چقدرراضی

  ؟؟؟ نه يا کنن

 بود مهم من نظر اگه نیست هم شبیه درصدم يه عملت با حرف پدرمن: وگفتم زدم پوزخند تودلم

 ....  بود نشسته حسین عمو اقا اين جاي االن

 خدا ببینیم تا بزنن حرف باهم کالم دچن جون دوتا اين میديد اجازه اگه پس باشماست حق بله-

 .... خواد می چی

 .... اختیاريد صاحب شما کنم می خواهش-

 :  وگفت من به کرد رو بعد

 ....  دخترم کن راهنمايی اتاقت به خانو رائین جان افتاب-

 : گفتم رائین وروبه شدم بلند اجبار به

  بفرمايید-

 در میاد پشتم داره که فهمیدم می ها پله روي پاش صداي از رفتم ها پله سمت به تر جلو وخودم

 پشت اونم رفتم اتاق داخل رائین به توجه بی ، افتاد خل چهارتا اون به نگاهم که کردم باز اتاقمو

 : وگفت خنديد دخترا ديدن با اومد سرم

 ؟ باشن تنها بايد وداماد عروس دونید نمی مگه نچ نچ ؟؟؟ کنید می چیكار اينجا ها شما...  سالم-

 : گفت جانبی به حق لحن با غزل دادن سالمشو جواب خنده با همه
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 .... اينجا اومديم ما همین براي نداريد گفتن براي حرفی که ها شما-

 : گفت رائین به ورو شد بلند بود نشسته کامپیوتر میز صندلی روي که گلنار

 ... بشین اينجا بیا-

 : گفت میرفت ام ابخونهکت سمت به که حالی ودر کرد مخالفت رائین

 .... شینم نمی من باش راحت-

 غزل وروبه!  فوضول چه:  گفتم خودم وپیش کرد می برسی کتابامو داشت که کردم نگاه رائین به

 : گفتم

 ؟؟؟ بگم چی پايین رفتم-

 : گفت خنده با گلنار

 ....! وزينس دهن اش نكنن فكر که...  دم می جواب ديگه ي هفته يه بگو بذار کالس ذره يه-

 : وگفت کرد نگاه گلنار به اي مزه با وحالت خنده با رائین

 ... ! پسرشونم...  نیستامااااا چغندر برگ من-

 : وگفت خنديد گلنار

 ....  خودمونی از که فعال-

 : گفت مهتاب بار اين

 مثبتو بجوا االن همین من نظر به ننداز پاشون جلو سنگ که کرد تهديد بابا نديديد مگه....  نه-

 .... بده

 : وپرسید کرد کوچكی اخم نیكی

 ؟؟؟ بود هول دختره گن نمی وقت اون-

 : گفت خنده با مهتاب
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 .... ! هوله ديگه گن می راس خوب-

 : وگفت کرد نگاه من به متفكر غزل

 ....  ده نمی گیر بابات هم میوفته تر جلو کاراتون هم بگو رو بله االن همین منم نظر به-

 : گفت رائین سمت به برگشت بعد

 ؟؟؟ چیه تو نظر-

 : وگفت باال انداخت رو اش شونه رائین

 ... سره درد داشتنم خوشتیپ پسر که دونن می باالخره....  کنه نمی فرقی من ي خانواده براي-

 : گفتم تمسخر وبا نشست لبم رو پوزخندي

 !!! اينااا مامانت خوشتیپه پسر....  الهی بشی ناز...  واي-

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو نرائی

  ؟؟؟ میشه حسوديت کوچولو چیه-

 : وگفت خنديدم تمسخر با

 حسوديم تو به که داري چی اصال!!!  عمرا ؟؟؟ تو به من ؟؟؟ گه می چی کی ببین..  من خداي اوه-

 .... نكش خجالت بگو میشه حسوديت خودت اگه البته...  بشه

 : گفت کرد می صورتم نزديك صورتشو شیطنت با که حالی در اومد من طرف به رائین

 که نیستم هیكل خوش...  هستم که نیستم جذاب...  هستم که نیستم خوشگل....  چیزم همه به-

 هستممممم....  معلومه که پولدارم...  هستم که نیستم تیپ خوش...  هستم

 به دست خونسرد وردمخ می خودمو درون از که حالی ودر بگیرم فاصله ازش تا رفتم عقب قدم يه

 : وگفتم زدم کمر

 ؟؟؟ نكردي فراموش رو چیزي ؟؟؟؟...  خدااا تورو....  من واي هی-
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 : دادم ادامه اوردمو در اداشو وبعد

 ....  سوسك توي به چه خوشگلو منه...  کردم نمی نگاهتم نبودم مجبور اگه من شیفته خود اخه-

 : وگفت شد دوال صورتم تو دوباره رائین

 مامانتو ؟؟؟ کوچولو کنی می گريه چرا حاال...  عمرا ؟؟؟ خوشگلم من بگی که گفتی اينارو ي ههم-

 ؟؟ خواي می

 : وگفتم گرفتم فاصله وازش عقب بردم سرمو

 .... خواي می مامانتو تو جونم نه-

 : وگفت نزديكم اومد ودوباره خنديد

 .... نمخا حسود مامانش به بود چسبیده پايین ترس از کی ديدم اره-

 وتا کشیدم عصبی نفس کردم کنترل خودمو ولی بزنم جیغ وجود تمام با خواست می دلم چقدر

 با کنن می دعوا باهم تخسشون ي بچه دوتا که مامانايی ومثل شد عصبانی غزل کنم باز دهن رفتم

 : گفت تشر

 ...  ديگه کنید بس-

 بحث دوباره ها وبچه نگفتیم چیزي ولی زديم زل بهم خونی دشمن دوتا ومثل غیض با رائین منو

 اين بر قرار کنیم کار چی که کرديم می بحث داشتیم اتاق توي ساعت نیم کشیدن پیش رو قبلی

 کنه کار باباش و مامان مخ روي خونه میره وقتی هم رائین بعد بدم رو بله جواب من که شد

 پايین ها پله از بستیم می چپ مه به که حالی ودر رائین همراه....  بندازن راه تر زود رو عروسی

 خطو هم براي چشمامون ولی کرديم باز الكی نیشمونو گذاشتیم پذيرايی سالن به پامونو تا رفتیم

 : وگفت کرد نگاه من به لبخند با رائین مامان نشستیم جاهامون سر دوباره کشید می نشون

 ؟؟؟ يانه کنیم شیرين دهنمونو دخترم شد چی-

 خودمو الكی که حالی در منم!  کن جمع حواستو يعنی که کرد اخم بهم ديدم که کردم نگاه بابا به

 : گفتم میدادم نشون زده خجالت
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 .... بله-

 کردم روبوسی وباهاشون شدم بلند اجبار به ببوسن منو تا شدن بلند رعنا همراه به رائین مامان

 تبريك به وشوهررعنا کرد برام خوشبختی وارزوي بوسید پیشونیمو پدرانه رائین پدر هم وبعد

 گردوندم رو شیرينی ظرف مامان دستور به هم وبعد....  کرد بسنده اي ومودبانه کوتاه ، دوستانه

 مهربرون براي وگفتن شدن بلند کامروا ي خانوده ساعتی از بعد.... نشستم مامان کنار ودوباره

 نیكی به رفتنشون از قبل رفتن ااون از بعد هم ها بچه...  رفتن هم وبعد گیرن می تماس باهامون

 کرد قبول اونم...  ببر بیا فردا نیست زحمتی اگه فقط کنم می جمع امشب رو وسايال ي همه ، گفتم

 می پیپ که حالی در برگشتم سمتش به اجبار به کرد صدام بابا باال برم ها پله از اينكه از قبل

 : گفت کشید

 من...  اونا از بهتر هم پسره خوبین ي خانواده...  يینپا اومدي شیطون خر از که کردي خوبی کار-

  میشی خوشبخت که مطمئنم

 نگاهش فقط گرفتم می گاز درون از لپمو حرص با که حالی ودر کردم نگاه بابا خونسرد ي چهره به

 رفتم ها پله سمت وبه گشتم بر سرعت با ؟...  میزنه خوشبختی از دم حاال کرده بدبختم...  کردم

 : کرد متوقفم بابا يصدا که

 ... کنی می فراموش امیدو زود خیلی مطمئنم من...  آفتاب-

 لباس و کردم اويزون جالباسی وبه اوردم در لباسمو سريع باال رفتم ها پله از بابا به توجه بی

 وبه کردم پرت تخت روي وخودمو کردم پاك کن پاك شیر با صورتمو هم بعد پوشیدم ايمو توخونه

 مقابل جام از شدم بلند کردم بغض ؟؟؟ بكنم دل اينا از تونستم می چطور من دوختم چشم اطرفم

 : وگفتم کشیدم دست روش مهر با نشستم گیتارم

 صندلیم روي کردم جداش پايه از دم نمی رو يكی تو من بشه بذار ، بشه خواد می چی هر-

 : خنديدم کردمو امیدبغض ياد وبا گرفتم دست گیتارمو نشستم

 باشم عاشقت نذاشتن تو از منو ردنک جدا

 شم تنها سردو دوباره عشقت بی که خواستن فقط
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 دستام توي من بگیرم عشقم٬دستاتو نذاشتن

 فرداهام توي بمونه رويات از نقشی نذاشتن

 بردن من ياد از تورو چشمام از کردن دور تورو

 میمردم تو بی که منی٬کردن جدا تو از منو

 باشیم جدا تا هبمون ما با فاصله گذاشتن

 باشیم ها قصه تو فقط تا گرفتن من از تورو

 کردم سر تو روياي با تو بدون شبها همه

 کردن در به در رو دلم باز گرفتن من از تورو

 خوشبخت راحتو بمونم تو با ابد تا نذاشتن

 سخت نشسته ما میون کرد پرپر مارو جدايی

 دور جاي يه تبعید به کردن جدا من از تورو

 نور بی خالیو دوباره دنیام شده تیورف تو

 آوار اين تو تنها شدم تو بدون رفتیو تو

 انگار کنم باور بايد٬کردن جدا مارو آره

 ؟؟؟؟ تو از منو کردن جدا ديدي امیدم....  کردم می گريه خوندمو می

 شی هي مثل کدومو هر....  اتاقم توي از کردم جمع امیدو يادگارياي ي همه زدن وضجه بختی بد با

 بود صبح پنج ساعت...  میذاشتم جعبه وتوي بوسیدم می میداشتم بر بادودستم ومقدس قیمتی

 وبیشتر خونم کتاب بودم گذاشته اتاق در وکنار هم روي ويولون جعبه ويه بزرگ کارتن تا سه که

 دهش خالی نسبتا اتاقم بود ها جعبه توي وهمه همه عالقم مورد دستبند حتی اتاقم تزئینی وسايل

 برداشتم هم گیتارمو جاش سر وبزارم بیارم اتاقمو قبلی وسايل بايد که کردم می فكر اين به بود

 عكس البوم تا دو افتاد عكسام البوم به نگاهم....  بمونه دور بابا چشم از که کردم قايم کمدم وتوي
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 خندم گريه نمیو...  بود توش امید بازم که کودکیام والبوم بود امید منو مخصوص يكیش بزرگ

 : کردم زمزمه لب وزير گرفت

 بودي من زندگی هاي دوره ي همه توي تو چون کنم فراموشت تونم نمی بازم بخوام اگه امیدم-

 .... بود وخواهی وهستی

 که امید خود میموند فقط کردم اضافه ها جعبه به هم رو ها والبوم کردم پاك اشكمو لبخند با

 خسته انقدر....  بود کامی وکار نبود من کار که اونم اومدم در يناا بابا ي خونه از من بگیم بهش

 صداي وبا شدم بیدار خواب از موبايلم زنگ صداي با...  برد خوابم بالشت به نرسیده سرم که بودم

 :  گفتم الويی خواب

 ؟؟؟ الو-

 : پیچید گوشی توي نیكی حال سرو صداي

 ؟؟؟ دختر وت خواي می قدر چه....  خواب خوش خانم سالم-

 : وگفتم کشیدم اي خمیازه

 ... کردم می جمع وسايلمو داشتم بودم بیدار صبح تا...  سالم-

 که بگی بابات به خواي می چی...  خونتونم جلوي ديگه ي دقیقه ده تا من ببین....  اهان -نیكی

 ؟...  نكنه شك

 : وگفتم کردم فكر کمی

 ... ببخشم اينارو ي همه قراره گم می بهش-

 .... میام االن من کن امادشون پس خوب خیل -یكین

 ... فعال....  باشه-

  باي - نیكی
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 کردن شونه بدون صورتم دستو شستن از بعد رفتم بهداشتی سرويس وبه شدم بلند تخت روي از

 ديدنم با مامان رفتم پايین ي طبقه به سختی وبه براشتم هارو جعبه از يكی روبستم اونا موهام

 : گفت

 ؟؟؟ ديگه چیه اينا-

 : وگفتم کردم نگاه مامان به وناراحت گذاشتم ساختمون در کنار رو جعبه هن هن با

 ... خريده امید که اونايی...  وسايلمه-

 : وگفتم کردم اطراف به نگاهی وبعد

 ؟ کجاس بابا-

 : وگفت کرد نگاه بهم ناراحتی با لحظه چند مامان

 ؟؟؟ داره دوستت گفت نمی مگه ؟؟؟ گشتن بر امید چرا!  آفتاب...  بیرون رفته-

 : گفتم سئوالش به توجه وبی شدم خیره مامان پربغض چشماي به

 خر سوار کامل بابا که االن ؟؟؟ میشه تموم داره چیز همه که االن ؟؟؟ مامان کنی می گريه االن-

 ؟؟؟ داره اي فايده چه االن اشكا اين ؟؟؟ شیطونه

 : وگفت شد شديد اش گريه مامان

 .... گذاشته شرطی همچین که دونه می چیزي يه بابات-

 : وگفتم زدم تلخی لبخند

 ؟ شده شرط اين باعث چی بگید بهم که نیست مهم انقدر ام اينده-

 : وگفت انداخت پايین سرشو مامان

 وقت هیچ بابات دونی می که خودت ولی...  دونم نمی چیزي من مادر خودت جان به...  افتاب-

 ؟؟؟ کنه نمی ريکا دلیل بدون
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 : کردم زمزمه لب وزير رفتم ها پله سمت به ناراحتی با

 ... ! کنه می بازي باسرنوشتم داره دلیل بدون دفعه اين که...  میده عذابم بیشتر همین-

 : کرد متوقفم مامان صداي

 ؟؟؟ دادي مثبت جواب پسره اين به چرا-

 ... سیناس از بهتر باشه چی هر....  بشم سینا زن خواستم نمی چون-

 : گفتم مامان به رو میرفتم باال ها پله از که حالی در اومد در صدا به ايفون زنگ موقع همون

 .. . نیكیه...  کن باز-

 : گفت ديد که منو بیرون میبره اولو ي جعبه داره نیكی ديدم که بودم ها پله پايین

 ... پهلون خانم سالم به-

 : وگفتم زدم جونی کم لبخند

 ... سالم-

 : گفت بشكنه بود نزديك جعبه سنگینی از که نیكی

 ؟؟؟ هست ديگه تا چند-

 ... بودم رسیده بهش حاال

 .... ديگه يكی ، دستمه که يكی اين غیراز-

 همه نیكی.....  رفتم ديگه ي جعبه وسراغ گذاشتم رو جعبه اين منم رفت وبیرون داد تكون سري

 : وگفتم رفتم ماشینش کنار به ويولون ي جعبه با... بود گذاشته ماشین توي هارو جعبه ي

 ...  بیا-

 : وگفت خونه توي داد هل ومنو انداخت اطراف به نگاهی نیكی
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 ...  میسته واي هم کوچه وسط میاد...  خوشتیپه خیلی-

 انگشتی صندل يه با بود پام صورتی گرمكن شلوار با ياسی پشمی بلیز انداختم قیافم به نگاهی

 : وگفتم کردم دسته ماغمود....  سفید

 ... خدا به واال....  بخواد دلتم خیلی-

 : وگفت گرفت ازم ويولونو ي جعبه خنده با نیكی

 ....  خواد نمی دلم که فعال-

 : وگفت کرد اشاره جعبه به بعد

 ؟؟؟ مطرب ، کجاست سازت يكی اون پس ؟؟؟ همینه فقط-

 : وگفتم کردم اخم

 ....  میدم بهت زور به دارم همینم...  بستس جونم به ببري اونو بدم عمرا-

 : گفت نگرانه با نیكی

 ؟؟؟ چی بابات پس-

 ... امنه جاش کردم قايم...  نباش نگران-

 : وگفت بوسید صورتمو جلو واومد داد تكون سري

 ... باش خودت مواظب میرم من پس باشه-

 ... منن عمر ي هشیش دونی می که خودت...  اينا وجونه تو جونه نیكی....  هستم-

 : وگفت شد ماشین سوار خنده با نیكی

 جون اينا مگه اخه...  اينا جونه تو جونه میگه ، باش خودت مواظب بگه اينكه جاي به...  بمیري-

 ؟؟؟ دارن

 :  وگفتم زدم دستم دور خاطرات به لبخندي
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 ....  دارن جون...  اره من براي-

 : وگفت داد تكون سرش تاسف با نیكی

 ...  بده شفات خدا-

 بر خونه به ناراحتی وبا دادم بیرون آه مثل نفسمو...  رفت سرعت وبا داد تكون برام دستشو بعدم

 .... کردن می زنده برام امیدمو خاطرات که بودن چیزايی تنها اينا....  گشتم

 

********* 

 ، وامروز گذاشتن نبرو مهر قرار خاستگاري از بعد روز سه وبراي گرفتن تماس کامروا ي خانواده

 دوستام که الزمه من کردنه اروم براي دونست می بابا که اونجايی از بود رائین منو برونه مهر روز

 سر هم کامی حتی افتادن ما ي خونه ظهر از خواسته خدا از اونام بود کرده دعوت شونو همه باشن

 : گفت مامان جلوي بازي مسخره وبا نرفت کار

 امید دوست اينكه از قبل من بدون...  نمیارم دوم اصال سرکار که توام اننگر انقدر من آفتاب-

 .... توام برادر باشم

 دخترا هم سري اين....  رفت اش صدقه قربون کلی کامی حرف اين با دوست پسر که منم مامان

 موهامو کرمم داره پاشنه کفشاي با پوشیدم رنگ کرم کوتاه ي دکلته پیراهن يه کردن درستم

 روي استرس وپر نگران...  پوشوند ملیح ارايش يه صورتمو همیشه ومثل ريختن ودورم ردنفرک

 وبا بود ايستاده روم روبه هم کامی بودن شدن اماده مشغول خودشون ودخترا بودم نشسته تختم

 خیلی کامی امیدو سخته جورايی يه موضوع اين اونم براي دونستم می ، کرد می نگاه بهم ناراحتی

 دين احساس بهش وکامی بود کرده کمك کامی به مسائل از خیلی توي وامید بودن میمیص باهم

 بود غمگین چشماش که حالی در زدم زل بهش طور همین من ديد که کامی...  کرد می

 : وگفت زد لبخندشیطونی

 ... باشم گفته دارما صاحب من...  هی هی-

 : وگفتم زدم کوچكی لبخند
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 .... ممنونم-

 : وگفت نشست تخت روي کنارم اومد کامی

 ؟... چی براي-

 .... کنی می بهم داري که کمكی براي-

 : وگفت زد بهم اي دوستانه لبخند

 می کمك وامید تو به دارم کنم می احساس طرف يه از دارم خاصی حس يه ، افتاب دونی می-

 ...  باشم شده شماها جدايی باعث پیشنهادم اين با بدتر ترسم می...  ديگه طرف واز کنم

 : وگفتم انداختم پايین سرمو

 موضوع اين شنیدن با امید ممكنه که رفتاري از....  ازدواج اين از نه اما ترسم می منم....  کامی-

 .... بده نشون

 : وگفت ريخت بهم موهامو کامی

 !  باهمیم هممون بشه چی هر...  نترس-

 : وگفت شد اتاق وارد سريع مهتاب

 ... اومدن...  پايین بیايد هازود بچه-

 خدارو...  کنم وگريه جا همون بشینم خواستم می حلقم توي اومد قلبم مهتاب حرف با

 : وگفت کشید دستمو گلنار!  مردم می من بود واقعی اگه بود صوري شكرازدواج

 ؟؟؟ بكشنت که نمیومدن ببینم پاشو...  کن نگاه رنگشو-

 خاله فقط ما طرف از مهربرون براي رفتیم تا چهار ما سرش وپشت رفت پايین ما از تر زود کامی

 به وقتی...  بیاد بود قرار کی دونم نمی اونا طرف از ولی من دوستاي با بودن وشوهرش زهرا

 يه با فقط اونا فهمیدم سرسري نگاه با شدم بلند صدام شنیدن با همه کردم سالم رسیدم پذيرايی
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 دادم دست ترتیب به اقايون با هم وبعد کردم روبوسی نرائی ومامان رعنا با اومدن ديگه مسن مرد

 : گفت رائین باباي رسیدم که مرد اون به

 ... بزرگم برادر فرهاد...  جان افتاب-

 بهش کنجكاوي وبا دادم دست باهاش ؟؟؟ بگیره دخترشو بود قرار که همون...  رائین عموي يعنی

 يه خاص چیز يه بود نورانی صورتش ولی تر پیر کمی فقط بود رائین باباي شكل درست کردم نگاه

 همچین يه خورد نمی بهش اصال ولی ، شد می منتقل ادم به وصورتش چشماش از مثبت انرژي

 : وگفتم زدم بهش لبخندي ناخوداگاه...  باشه داشته دختري

 ... جان عمو اومديد خوش-

 : وگفت کشید سرم روي دست پدرانه اونم

 ... دخترم ممنون-

 بر اي قهوه وکروات کرم بلیز با بود تنش اي قهوه وشلوار کت بود ايستاده عموش نارک رائین

 غره چشم اون از يكی نبود عموش کنار اگه...  نگاهش اون با میداد منفی ي انرژ کال عموش عكس

 سرمو کردم می بازي نقش بايد ومن بود عموش پیش که حیف ولی میدادم نشونش خوشگالمو

 داد پاسخمو خودم مثل چون بود مبتال من درد انگاربه اونم کردم سالم روموا پايین انداختم

 تپل ي بچه پسر يه خورد بود رعنا کنار که شیرينی ي بچه پسر به نگاهم تازه نشستم کنارغزل

 ولی بود من به نگاهش آبی درشت چشماي با داشت قرمز اي قلوه ولباي بود قرمز لپاش که سفید

 نشست دلم به بدجور يكی اين ولی نداشتم رابطه ها بچه با اصال من شد می قايم رعنا پشت هی

 می مثال اونم زدم چشمك بهش...  گازبگیرم لپاشو خواست می دلم تمیز هم بود خوشگل هم

 که رعنا کارش از بود گرفته خندم زد پلك هم پشت سريع بار چند بزنه چشمك من مثل خواست

 میداد نشون منو که حالی در بچه به ورو نشوند پاش يرو رو بچه بود شده پسرش منو متوجه

 : گفت

 ...  بشه رائین دايی زن قراره..  جونه افتاب اون ببین...  باربد-

 : وگفت زمین گذاشتش بعد
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 ... کن بوسش برو بدو-

 میرفت ضعف براش من دل قدمش هر وبا داشت برمی قدم بامزه خیلی بودنش تپل خاطر به باربد

 بغلش مهر با رسید که من به برداشت تر تند قدماشو اونم کردم دراز سمتش به دستمو ،سريع

 : وگفتم بوسیدم سفیدشو وصورت کردم

 ... شما هستی خوشگلی پسر چه واي-

 : گفت بود نشسته پام رو که اونم

 ...  موشملی خیلی توام-

 : وگفت گرفت ازم باربدو بود نشسته من کنار که غزل

 ...  خاله خودتی موشمل...  اس مزهبا چقدر اين که واي-

 : گفت رعنا به ورو بوسید باربدو سرخ ي گونه غزل

 ؟؟؟ پسرتو بخورم جون رعنا-

 : وگفت شد خیره باربد به عشق با رعنا

 ... داره گناه...  پسرمو نخورش نه-

 : گفت بابا به ادب کمال در رائین عموي که بود موقع همین

 

 بذاريم هم دست توي هارو بچه اين دست که بود اين احمتمز از غرض جو مهر جناب خوب-

 مهريه هم همه از اول بیاريم جا به بايد که هست ورسومات رسم سري يه هم بین اين در...  وخوب

 .... کنیم می قبول ما بگید هرچی وشما...  گلتونه خانمه دختر ي

 : گفت ماليمی ندلبخ با هم بابا دوختیم بابا دهن به وچشم بوديم ساکت همه حاال

 سررشته هیچ ومن منه اوله دختر جان افتاب دونید می که خودتون...  کامروا جناب داريد اختیار-

 .... ندارم مهريه به اعتقادي اصال اينكه هم وحقیقتش...  ندارم مسائل اين توي اي



 
 

www.negahdl.com    111 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 بابا...  شهب مهرم معصوم چهارده نیت به سكه تا چهارده بود قرار امیدم سر گه می راست خدايی

 : داد ادامه

 مطمئنا...  نخواسته خدا خوب...  نه که هم اگر میشه که بشه خوشبخت دخترم قرار اگه اينكه و-

 ...  کنه نمی دوا ازش رو دي د ها سكه اين

 : وگفت کرد نگاه رائین به محبت با رائین عموي

 ... کنه می خوشبخت دخترتونو جان رائین که میدم قول بهتون من مهرجو جناب-

 که هم مهريه براي....  نوشته وسر قسمت باالخره نیست شكی که جان رائین بودن اقا در بله -بابا

 ... کافیه معصوم چهارده نیت به سكه چهارده من نظر به

 شدم حال خوش خیلی گرفت نظر در امید مال ومثل کم رو مهريه بابا اينكه از ولی چرا دونم نمی

... 

 : گفت اعتراض ي ونهنش به رائین باباي

  ؟؟؟ کمه خیلی که اين مهرجو اقاي نه-

 : گفت هم بابا

 .... کافیه تا چهارده ،همین نمیاره مهرخوشبختی کامروا اقاي-

 خیر به ختم چیزو همه صلوات فرستادن با هم زهرا عمه وشوهر کرد سكوت ديگه کمروام اقاي

 : وگفت کرد اشاره بهم مامان... کرد

 ... کن تعارف هارو ينیشیر جان افتاب-

 رسیدم که ورعنا رائین وباباي مامان به کردم تعارف همه وبه برداشتم شیرينیو ظرف شدم بلند

 اين چقدر گفت کردوتبريك تشكر ازم بالبخند شم عمو بوسیدن صورتمو محبت وبا شدن بلند

 من سراغ واومده دهز بهم دخترش با نامزديشو رائین که نمیاورد خودشم روي به اصال بود اقا بشر

 نگاه بهم عموش بدم جوابشو رفتم تا اورد در زبون وبرام کرد استفاده عموش غفلت از که رائینم... 

 دلم گرفتم،چقدر رائین جلوي شیرينیو ظرف اجبار وبه میدادم فشار بهم دندونامو حرص با کرد
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 منم کرد، وتشكر زد ديژکون لبخند رائین!!!!!!!  کنم خورد سرش توي رو شیرينی ظرف میخواست

 توي از که حالی ودر کرد بابا روبه رائین مامان نشستم غزل کنار دوباره کردم تعارف بقیه به سريع

 : گفت بابا روبه میورد در چیزي کیفش

 ؟ بكنیم جان افتاب دست نشون عنوان انگشتربه يه ما بديد اجازه اگه مهرجو اقاي-

 : وگفت زد لبخندي بابا

 .... خانم دداري اختیار-

 : وگفت کرد رائین روبه رائین مامان

 ... شو بلند مامان جان رائین-

 دست از رو مشكی مخمل ي جعبه رفت مامانش سمت وبه شد بلند جاش از ريلكس خیلی رائین

 ونمی شد می وکمتر کم من براي هوا اکسیژن انگار قدمش هر با اومد من سمت وبه گرفت مامانش

 دلم چقدر ايستادم رائین ومقابل شد بلند جام از اجبار به غزل ي سقلمه با بكشم نفس تونستم

 : گفت بود پايین سرش که حالی در مودب خیلی رائین! کنم فرار موقعیت اين از خواست می

 ؟؟؟ میديد اجازه جان بابا-

 : گفت محبت وبا داد تكون سر عمیقی لبخند با بابا

 .... پسرم اختیاري صاحب-

 رائین دست تماس با!!! ....  شیرين خود رائین اين ولی عمو گفت می بابا به همیشه امید گرفت لجم

 اين جاي بايد االن شدم خیره رائین ي مردونه ي چهره به بهت وبا اومدم خودم به چپم دست با

 اخماش کم کم بود شد خشك دستم رو نگاهش که حالی در رائین....  وايمیستاد روم روبه امیدم

 چپم دست انگشتاي به ورسیدم کردم دنبال نگاهش رد تعجب با شد برزخی وچهرش رفت هم تو

 ،دوباره بیارم درش که بود رفته ويادم بود دستم توي امید نشون انگشتر چیه دردش فهمیدم تازه

 اين بكنم تونستم می که کاري تنها بود زده زل من به همش در اخماي با اونم کردم نگاه رائین به

 اين متوجه که بودن خوشحال انقدر بقیه شكر ،خدارو دربیارم دستم از انگشترو سريع که بود
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 با داد تكون سر برام تاسف ي نشونه وبه فهمید که بود غزل فقط نشدند ما اي ثانیه چند تغییر

 : گفت رائین به خنده با اومديم خودمونه به رعنا صداي

 .... ديگه کن دستش انگشترو خوب...  داداش نشی غرق پا به رائین-

 ي حلقه کنه لمس دستمو ديگه ، اينكه وبدونه سريع ورائین خنده زير زدن رعنا حرف با همه

 وبه شد بلند مبل روي از غزل زدن دست به کردن شروع ايستادهمه وکنارم کرد دستم رو باريكی

 : وگفت کرد اشاره رائین منو

  اينجا بشینید ها بچه-

 ي حلقه به نگاهم موقع اون تازه گرفتیم جا هم کنار مبل روي اراجب به همه حال خوش نگاه زير

 ،دست میومد دستم به خیلی نگذريم حق واز بود وقشنگ ناز خیلی افتاد رائین نگین وتك باريك

 سلیقه به حلقه اين کردم نگاه امید پهن نسبتا ي حلقه وبه کردم باز بودم کرده مشت که راستمو

 روي عشق با داشت قرار هم کنار قشنگی طور به ورديف سفید نگین ششتا شد خريده خودم ي

 اولین به کردم بلند سرمو....  انداختم راستم دست دوم انگشت وتو کشیدم دست امید ي حلقه

 گشتم بر تعجب با دادن می نشونم رائینو هی که بود ومهتاب گلنار چشماي خوردم بر که چیزي

 : گفت شدش کیلید دندوناي الي واز زد لز چشمام به خشم با کردم نگاه رائین وبه

 ؟ رو شده صاحب بی اين کردي نمی دست مردي می!  يانه بدي باد به ابرومونو تونی می ببینم-

 : گفتم خودش ومثل شدم عصبی

 ثانیه نبودم مجبور اگه باش مطمئن تره، عزيز دنیا ي همه از برام وصاحبشم داره صاحب که اوال-

 ... اوردمنمی درش دستم از هم اي

 تو ، بكشمش بزنم خواست می دلم... نگفت وچیزي گردوند بر رو روبه به سرشو پوزخند با رائین

 ! بود قلبم سلطان ي نشونه که بود دستم توي ي حلقه اون داشت صاحب چیز يك اگه دنیا

 : گفت می بابا به داشت که اومدم خودم به رائین باباي صداي با

...  زندگیشون خونه سر وبرن بگیرن سروسامون زودتر ها بچه اين يدبد اجازه اگه مهرجو اقاي-

 ... کنیم مشخص هم رو عروسی عقدو زمان بهتره جمعیم اينجا که حاال
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 :  وگفت کرد قبول خواسته خدا از باباهم

 خیر درامر گفتن قديم از..  میكنیم اماده خودمونو ما بگید شما که زمان هر...  شماست با حق-

  نیست استخاره هیچ حاجت

 اسفند22 براي بیوفته عروسی عقدو که شد اين بر قرار اخر در مشورت کلی با کردن تايید همه

 می تصور رائین جاي امیدو همش ببین بیاو بود پا به اشوبی دلم توي...  اينده نیم ماهو يه يعنی ماه

 کاراي دنبال بیوفتیم همه فردا از شد وقرار رفتن شام خوردن از بعد کامروا ي خانواده...  کردم

 ! بريم خون ازمايش براي باهم فردا گذشتیم قرار هم رائین ،منو عروسی عقدو

 رائین با قرارم ياد با میداد نشون نیمو هفتو ساعت شدم بیدار خواب از گوشیم زنگ صداي با صبح

 مموها کردن خشك بدونه وبعد گرفتم سريعی دوش شدم بلند جام واز کشیدم عمیقی نفس

 جمع زمستونیم کاله توي ،موهامو" روسري يا شال جاي به همیشه مثل پوشیدم لباسمو سريع

 خشك امید ي حلقه روي نگاهم گرفتم درو ي دستگیره تا برداشتم وکیفمو پوشیدم کفشمو کردم

 کنم دستم امیدمو ي وحلقه بیارم در رائینو ي حلقه که بود اين کردم که کاري اولین ديشب شد

 اتاق از و انداختم کیفم توي رائینو ي حلقه اطمینان براي ولی شدم ها حلقه کردن عوض خیال بی

 بود نشسته مبل روي منتظر که خورد رائین به چشمم رسیدم که ها پله پايین به بیرون اومدم

 که مامان وروبه داد جوابمو خودم مثل میشد بلند مبل روي از که حالی در اونم کردم سالم اروم

 : گفت و کرد بود پزخونهاش توي

 ؟؟؟ نداريد کاري میريم داريم ما جان مامان-

 داد جوابمو اونم کردم سالم بهش بیرون اومد اشپزخونه از سراسیمه مامان...  خودشیرين اه اه

 :گفت رائین به رو وبعد

 ...  خونه بیايد حتما شام براي نره يادت فقط..  نكنه درد دستت عزيزم نه-

 : وگفت زد مامان به شنگیق لبخند رائین

 ... خوريم می بیرون چیزي يه نیستیم زحمت به راضی جان مامان ممنونم-
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 پخت دست عاشق چون کرد می قبول سر با بود امید اگه!  کنم خفش خواست می دلم چقدر

 : وگفت کرد نگاه بهش محبت با مامان... بود مامانم

 .... منتظرتونم...  رحمتی تو پسرم چیه زحمت-

 : وگفتم رفتم در سمت به همین براي نداشتم رو ها هندونه اين ي حوصله اصال

 ... مامان خدافظ-

 با خودشو رائین نشستم وتوش رفتم ماشینم سمت به رائین به توجه بی بیرون اومدم در واز

 : وگفت رسوند بهم سرعت

 ... پايین بیا-

 : گفت متعجب

 ؟؟؟ چرا-

 ... میريم من ماشین با-

 : وگفتم کرد گل زيملجبا حس

 ... ترم راحت خودم ماشین با ، شه ،نمی خوام نمی نچ-

 : وگفت کرد باز ماشینو در حرص با رائین

 ... کنه می نگاهمون داره مامانت...  پايین بیا-

 نگاه مارو داره بالبخند جان مامان..  بله که ديدم..  گشتم بر ساختمون ي پنجره سمت به سريع

 حیاط در سمت به من به توجه بدون که بود رائین حاال شدم پیاده ماشین از اجبار به کنه می

 وتوي کرد باز ريموت با ماشینشو در رائین...  افتادم راه سرش پشت گوسفند مثل منم میرفتم

 می خودش وبعد کرد می باز من براي درو اول بود امید اگه شعوره بی خیلی ، نشست ماشین

 رائین تا دوختم چشم رو روبه وبه نشستم ماشین توي حرص با.. . نیست جنتلمن اصال ، شست
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 روبه به عبوس ي قیافه با سمتش گشتم بر تعجب با حرکت متر سانتی يه از دريغ ولی کنه حرکت

 : وگفتم کردم ريز چشمامو بود دوخته چشم رو

 ؟ کنی نمی حرکت چرا-

 : وگفت کرد بیشتر اخمشو رائین

 .... درار حلقتو-

 : وگفتم کردم هنگ

 ؟ چی-

 : گفت شمرده وشمرده بود زده زل من به ناراحتی با حاال

 .... رعنا ازمايشگاه میريم داريم...  درار تو حلقه گم می-

 : گفتم میزدم زل رو روبه به که حالی ودر کردم عوض رو حلقه جاي دوباره حرص با

 .... برو حاال-

 : وگفتم برگشتم سمتش به خشم وبا شدم کفري ديگه نكرد حرکت هم باز رائین

 ؟ ديگه برو خوب ؟ کنی رانندگی تونی نمی چالقی نكنه-

 : وگفت کرد نگاه چشمام به عصبانیت با رائین

 ندارم دوست ومیايی کنی می دستت منو ي وحلقه پايین میري االن ثانیا...  خودتی چالق اوال-

 ... بشم ضايع رعنا جلوي

 : وگفتم نیومدم کوتاه ازب ولی بود کیفم توي حلقه اينكه با

 .... شم پیاده خود بی چیز يه براي ندارم حال من ضمن در!  چه من به شو ضاع-

 حفظ خونسرديشو کرد می سعی که حالی در وبعد کرد خفم داد دستم مچ به که ي فشاره با رائین

 : گفت کنه
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 ... میاري رو حلقه میري میشی پیاده...  وجودته ي همه خود بی-

 : مگفت تخس

 ... رم ،نمی خوام نمی-

 : وگفت شد بیشتر دستم مچ روي رائین دست فشار

 حرفم روي بعد به اين از کن فرو گوشت توي اينو پس...  وقتشو ونه دارم بازي بچه ي حوصله نه-

 داري بفهمه امیدت نداري دوست که تو!  تونم می که باش مطمئن..  کنم می بدبختت بیاري نه

 ؟ کنی می ازدواج

 کرد رانندگی به شروع وحشتناکی سرعت وبا کرد ول دستمو بعدم گفت تمسخر با امیدتو ائینر

 سمت وبه شد پیاده ماشین از من به توجه بی رائین اومديم اي دقیقه ده رو ساعته نیم مسیر

 سوخت براش دلم شدم پیاده ماشین از سرش پشت منم رفت وشیكی قشنگ خیلی ازمايشگاه

 از اونم که درسته کردم می خوردش داشتم همش من ولی کرد می کمك من به داشت بدبخت اون

 اوردم در کیفم توي از انگشترو سريع بود من مال منفعت بیشترين ولی برد می سود بازي اين

 کنارش بود ايستاده من منتظر ازمايشگاه در جلوي رائین نبودم نامرد انقدرهم ديگه کردم ودستم

 : گفت واروم گرفت دستمو قرارگرفتم که

 ... مجبوريم ولی نمیاد خوشت دونم می-

 رفت رائین بود شلوغ نسبتا ،ازمايشگاه شديم ازمايشگاه وارد باهم وهردوتامون نزدم حرفی

 : وگفت کنام اومد رائین دقیقه چند از بعد نشستم منتظر صندلی روي منم پذيرش قسمت

 ... بريم شو بلند-

 از بودن دوخته رائین به چشم اونجا زناي ي همه برداشتم مقد رائین وکنار شدم بلند جام از

 زد رو اتاقی در رائین!...  بودن اومده شوهراشون با نصفشونم خوبه بود گرفته ام خنده حالتشون

 میز ازپشت گشاده روي با ديدنمون با رعنا شديم اتاق وارد باهم وبعد مديريت بود نوشته روش که

 : وگفت بوسید صورتمو محبت اومدبا سمتمون وبه شد بلند

 .. خانم خوشگل طوري چه-
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 : وگفتم زدم کوچكی لبخند

 ؟ چطوره جان باربد ؟ خوبی ،شما ممنونم-

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو رعنا

 باربدم....  سالمه سی تازه من کنم می پیري احساس که نزن حرف رسمی من با خدا تورو نه-

 ... خدروشكر خوبه

 مبل روي که حالی در خنديد می داشت اونم افتاد رائین به نگاهم خنديدم رعنا ي چهره حالت از

 : گفت رعنا به رو شوخی به نشست می اتاق توي

 ! نیستی جونم همچین سالته سی جان رعنا-

 : وگفت داد نشون من به رو مبلی رعنا

  عزيزم بشین-

 : فتوگ کرد رائین به رو نشست می کناري مبل روي که حالی در وبعد

 ... ! من برادر نداري سالگی سی تا زيادي راه سالته هشت بیستو خودت خوبه-

 : وگفت انداخت اش ديگه پاي رو پاشو خونسرد رائین نشستم رعنا کنار مبل روي

 ... جونم باز بشه سالمم هفتاد اگه ،حتی رعناجان دارم فرق من-

 : گفت خنده با رعنا

 .... بگیر تحويل خودتو کم يه اوه-

 : گفت پرو،پرو رائین

 ...! بگی تو چی هر چشم-

 : وگفت داد تكون سري خنده با رعنا

 ؟؟؟ گم می من چی هر شد حاال-
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 : وگفت داد تكون سرشو مطمئن رائین

 ؟ نه که چرا ، باشه درست حرفت وقتی-

 ؟ وقت يه نیاري کم-

 : وگفت گرفت خودش به متفكر حالت رائین

 .... ببینم بذار-

 : گفت جدي کامال کوتاهی ازمكث بعد

 ... نمیارم نترس نه...  اوووومممم-

 : وگفت کرد نگاه بهم تاسف وبا شد بلند جا از خنديد می که حالی در رعنا

 ؟؟؟...  کنی زندگی پرو بچه اين با تونی می طور چه افتاب سوزه می حالت به دلم-

 : گفت رعنا به ناراحتی با رائین

 ؟؟؟ قافله يارفیق دزدي شريك شما ، خانم رعنا نكنه درد دستت-

 : گفت شیطنت با رعنا

 ... شم نمی شريك جماعت دزد با من-

 ؟؟؟ دزد شديم ما ،حاال نكنه درد شما دست – رائین

 نگاه رعنا به مظلومیت با که حالی ودر گرفتم خودم به ناراحتی حالت کرد نگاه من وبه خنديد رعنا

 : گفتم کردم می

 ! بشم دزد زن بايد...  شدم بدبخت یجون اول ؟ بینی می-

 : گفت شیطنت با من به ورو رفت در سمت به رعنا

 اين مگه ،اخه کردم می نظر تجديد شدنم عاشق توي بودم تو جاي اگه من نشده دير هنوز نترس-

  ؟؟؟ هان ؟؟؟ داره چی من داداش
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 دوختم رائین خندون ي رهچه به نگاهمو منم شد خارج اتاق از لبخند وبا نموند جواب منتظر رعنا

 : گفتم بدجنسی وبا انداختم باال وابروهامو

 ... نداره چیزي که هم واقعا...  واال-

 : گفت شیطنت وبا شد خم سمتم به رائین

 ؟؟؟ کن نظر تجديد شدنت عاشق تو گفت ؟ شنیدي-

 : وگفتم کردم نگاه چشماش تو تخسی وبا شدم خم خودش مثل منم

 ... ! بشم يكی تو عاشق عمرا من-

 : وگفت زد پوزخندي رائین

 ... بكشم خودمو بايد من بشی عاشقم تو اگه-

 : وگفتم کردم تكیه سرم پشت مبل به انداختم باال شیطنت با ابروهامو

 ... میده بو پیف پیف گه می نمیرسه گوشت به دستش گربه ، هه-

 : وگفت کرد تكیه مبل به رائینم

 ؟ ده می بو اقعاو گوشته استثناست يكی اين ولی-

 ساکت دومون هر ؟؟؟ درارم چشماشو ناخونام با نمیشه چرا...  زد چشمكی برام شیطنت با وبعد

 می نشون خطو هم براي و خورد می بهم نگاهمون که گاهی فقط بوديم نشسته منتظررعنا

 سر ام حوصله داشت ديگه بود شده طوالنی خیلی رعنا غیبت کرديم می اخم بهم وهی کشیديم

 برام ديگه ولی کرد می نگاه بهم داشت برگشتم سمتش به کرد صدا اسممو رائین که رفت می

 :گفت ماليمی لحن با بود تفات بی کامال چشماش کشید نمی نشون خطو

 ... ممنونم-

 : وگفتم شد گرد تعجب از چشمام

 ؟ چی براي-
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 : وگفت زد محوي لبخند کرد اشاره ام حلقه به چشم با

 ... حلقه بابت-

 : وگفتم کرد خوش جا لبم ي گوشه لبخند منم

 ...  نكردم کاري-

 به ماهم شدن وارد لبخند با ديگه پرستار ويه رعنا موند کاره نیمه حرفم در شدن باز با

 : گفت شرمنده رعنا ايستاديم احترامشون

 .... بود اومده پیش مشكل ها ازمشتري يكی براي ، کشید طول که ها بچه ببخشید-

 : وگفت کرد اشاره خانم اون به بعد

 بگیرن خون ازتون تا اومدن احمدي خانم-

 شوخی کلی بودبا اخالقی خوش ،زنه داد پاسخمونو لبخند با اونم کرديم سالم زمان هم رائین منو

 : گفت رعنا به ورو شد بلند جا از رائین کرد ترك اتاقو هم وبعد گرفت خون ازمون وخنده

 ... بريم بايد ديگه ، شد ماتموم کار جان رعنا خوب-

 : وگفت کرد نگاه ما به تعجب با ،رعنا ايستادم رعنا ومقابل شدم بلند جا از سريع رائین حرف با

  ؟؟؟ کجا-

 : گفت شیطنت با رائین

 ..  داريم کار کلی دونی می خودتم خوبه جان رعنا!  شجاع اقاي ي خونه-

 : وگفت اورد در رائینو اداي رعنا

 .... نشده تموم اينجا شما کار هنوز ولی میدونم خوبم جان رائین چرا-

 : گفت خنده با که دوختیم چشم رعنا به متعجب رائین منو

 !!! .... کالساس منظورم!  عقبید زندگی از دوتا شما چقدر-
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 به ملتمس چشمايی با!  بشینم کالسا اين سر برم که مونده همینم پیغمبر يا ، شد تا چهار چشمام

 تعجب با هم رعنا شد بیشتر اش خنده ديد که منو ي قیافه رائین کردم نگاه خنديد یم که رائین

 : گفت هم اخر در کرد می نگاه ما به

  بده نشونتون راهو بیاد گم می احمدي خانم به میشه شروع کالسا االن ها بچه خوب-

 اروم و کردم اهنگ خنديد می داشت هنوز که رائین به حرص با گرفت وشماره برداشت تلفنو وبعد

 : گفتم

 ... بهش نگفتی چیزي چرا...  مار زهر-

 : گفت اروم رائینم

 ؟ گفتم می چی خوب-

 : گفت رعنا موقع همون

  بشید اماده میاد احمدي خانم االن ها بچه-

 روي از کیفمو بود هم تو اخمام که حالی در کرد مشغول وخودشو نشست میز پشت خونسرد وبعد

 شد اتاق وارد لبخند با احمدي وخانم گفت بفرمايیدي رعنا شد زده هم اتاق در که برداشتم مبل

 : گفت ما وروبه

 ... بفرمايید لطفا میش شروع کالس االن-

 : وگفتم بوسیدم وگونشو زدم رعنا روي به لبخندي اجبار به

 ... برسون سالم خان ومهراب باربد به جان رعنا اجازت با-

 : وگفت کرد نگاهم مهربون رعنا

 ... عزيزم باشی سالت-
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 میخنديد ريز هی رائین افتاديم راه احمدي خانم سر پشت اجبار با رائین منو خداحافظی از بعد

 بود خانما مخصوص که کالسی به اول میدادم فحش زمان زمینو وبه میزدم غر لب زير اروم منم

 : وگفت کرد باز درو لبخند با احمدي خانم رسیديم

  اينجا يبر بايد شما دخترم-

 : گفت باشیطنت رائین بشم وارد خواستم وتا دادم تكون سري چار نا به

 ... بده گوش دقت با-

 حرص وبا کردم سواستفاده موقعیت اين از منم کرد ما به وپشتشو خنديد ريز ريز احمدي خانم

 صندلی روي همه خانما بستم درو سرم وپشت رفتم اتاق وتوي اوردم در زبونمو رائین براي

 کردم هنزفیريمو نشستم صندلی اخرين روي رفتم منم بودن مسئولین ورود ومنتظر بودن نشسته

 بلند جا از خانما ي همه ديدم اومدم که خودم به ، دادم گوش اهنگ بقیه به توجه وبی گوشم تو

 لب روي ملیحی لبخند بعضیاشونو بودن سرخ خجالت از بیشترشون میرفتن در سمت وبه شدم

 که حالی ودر بیرون اومد رائین منم سر پشت بیرون اومدم کالس از تفاوت بی من ولی داشتن

 چشم وبهش اوردم در گوشم از رو فیري هنز گوشی اومد سمتم به داشت لب روي شیطانی لبخند

 : وگفت خنده زير زد هنزفیري ديدن با دوختم

 ... حرفايی اين از تر پرو میاد خوشم-

 : گفتم غرور وبا انداختم باال ابروهامو

 ... نمیدم انجام باش ،مطمئن نخوام که رو کاري من-

 : گفت بود کرده خوش جا لباش روي پوزخند که حالی ودر شد جدي دوباره رائین

 ... مهرجوووو خانم میده دستت کار اخر غرورت ،اين مطمئنم چیز يه از فقط من-

 اخالقی ثبات يارو:  گفتم دلم توي میرفتم خروجی در سمت به حرفش به توجه بی که حالی در

 اروم واروم خونسردي با ديد که بودم ايستاده رائین منتظر ماشین کنار...  جوريه يه هردفعه نداره

 : وگفتم شدم سوار حرص با شد وسوار زد ريموتو رسید که ماشین کنار میاد سمتم به
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 ... بستم قنديل ؟ کردي می باز رو شده صاحب بی اين در تر زود مردي می-

 : گفت خونسرد کرد می روشن ماشینو که حالی در رائین

 ... نزديكه شكر خدارو که اونم...  بمیري تو خواستم می فقط نه-

 :وگفتم کردم اخم بهش

 ... ست خاموشی ابلهان جواب-

 : وگفت داد تكون سري جديت با رائین

 ... کنم می استفاده ازش تو مقابل در بعد به اين از گفتی که ممنون-

 : گفت رائین که کردم نگاه بیرونو پنجره واز اوردم در اداشو

 .... کنم م اضافه خصلتات ي بقیه به بودنتم میمون-

 : گفتم حرص وبا سمتش گشت بر

 ... زشت بیابونیه غول به داره شرف میمون-

 : گفت دندوناش الي از رائینم

 ...  خودتی-

 همیشه شد نمی دعوامون وقت هیچ بود امید هاگ شد ساکت شكر خدارو اونم نگفتم چیزي ديگه

 ذاشت نمی باقی رو دعواي هیچ جاي که برد می باال ومنو کرد می خورد بر باهام مودبانه انقدر

 از که االن مثل نه بود شیرين کامال زندگی موقعه اون مهتاب قول وبه بود من حرف حرف همیشه

 : گفت واروم داشت نگه رستورانی جلوي رائین....  تره بد مارم زهر

 ونیمه دوازده ساعت که االنم نخورديم چیزي حاال تا صبح ،از بخوريم چیزي يه بشی پیاده بهتره-

... 

 دوشا...  شدم پیاده ماشین از حرفی هیچ وبدون نداشتم رو لجبازي ي حوصله که بود گشنم انقدر

 بهمون رو اي دونفره زومی کرد کوتاهی تعظیم جلومون گارسن شدم رستوران وارد رائین دوشه
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 گارسن رفتم میز سمت وبه گذشتم کنارش از مغرور من ولی کرد تشكر لبخند با رائین داد نشون

 نشست هم رائین نشستم صندلی روي کشید عقب برام رو وصندلی اومد سمتم به سريع اي ديگه

 : وگفت کرد من به اخمی گارسن شدن دور با کرد تشكر گارسن واز

 ! که نیستن نوکرت ؟ بكنی ازشون كرتش يه میمیري-

 : وگفتم زدم کجی لبخند

 ... گیرن می پول کار اين براي ولی نیستن من نوکر-

 : وگفت کرد اخمی رائین

 هم اونا خانم کار سر...  نیستن پولدار ي خانواده يه ناف از تو ومثل دارن نیاز کار اين به چون-

 ... شما خود بی غرور به ارزه می اونا غرور نم نظر به البته وصد دارن غرور خودشون براي

 ... نیست مهم برام نظرت-

 احترام ديگران به بايد بیرون میاي من با وقتی...  گفتم رو همه ،نظر نگفتم خودمو نظرمو منم-

 ....  بذاري

 : وگفتم زدم پوخند

 ؟؟؟ بايد-

 بهم چیزو همه میشم مجبور پس باشم خودراضی از ادم کناريه خواد نمی دلم چون....  بايد اره-

 .... بريزم

 هم رو اي ديگه ومنوي من به رو منو ويه شد دوال سمتمون به اومد منويی با گارسن موقع همون

 : وگفتم انداختم منو به سرسري نگاه بديم سفارش غذارو تا ايستاد ومنتظر داد رائین به

 .... مخصوص سوس با گو می-

 : گفت رائینم

 ... رمخو می همینو منم-
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 : گفت کرد می يادداشت که حالی در گارسن

 ؟ داريد میل چی ديگه-

 ... میشم ممنون..  مخلفات ي همه با – رائین

  کنم می خواهش -گارسن

 ومن کشید نشون خطو برام چشم وبا پام روي کوبید پا ي پاشنه با رائین بره گارسن اينكه از قبل

 : گفتم اجبار به

 ... ممنونم-

 خوب بود منطقی غیر رائین حرف نظرم به....  ورفت زد کوچكی لبخند بود جونی رپس که گارسن

 ! ديگه گرفتن می پول کار اين بابت

 حرفی هیچ بدون وما اوردن رو ها غذا بود مطلق سكوت رائین منو بین که ساعت نیم از بعد

 کیفم توي زا خودمو دونگ انگشتی سر حساب يه با اوردن حسابو صورت وقتی خورديم غذامونو

  گفت تعجب با گذاشتم رائین ومقابل اوردم در

 ؟ چیه اينا-

 : گفتم ريلكس خیلی

 .... منه دونگ-

 : وگفت کرد ريز چشماشو

 ؟؟؟ دونگ-

 دونگ براي اينم...  میدم خودم خودمو وخرج خوام نمی پول ازت که گفتم بهت ، دونگ اره-

 .... ناهارمه

 : وگفت کرد ام مسخره نگاهش با

 ؟؟؟ کنی می کار چی خونمون بريم وقت ناو-
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 : وگفتم کردم تكیه صندلی پشتی به

 .... دم می خودم خودمو خرج جاهم اون-

 : وگفت انداخت باال ابروهاشو

 گفتم بهت هم کامی ي خونه....  دم نمی بهت رو اجازه اين که متاسفم ولی خوبی دختر چه افرين-

 ... بامنه مسئولیتت وقت چند اين

 .... ومستقلم ازاد دختر يه من چون متاسفم ولی پذير مسئولیت قايا اوه-

 سمت وبه شد بلند جا واز گذاشت حساب صورت الي پولو ي همه من دونگ به توجه بدونه رائین

 روي پولو عصبانیت با نشستم که ماشین توي...  رفتم ودنبالش برداشتم پولمو حرص با...  رفت در

 : وگفتم گذاشتم داشپرت

 ؟؟؟؟ چیه کارا ناي-

 : وگفت کرد نگاه بهم بدي خیلی جور يه رائین

 ....... بیزارم تو مثل خودراضی از ،خودخواهو مغرور دختراي از-

 نگه ساختمون يه جلوي ؟؟؟ کرد اينجوري چرا نشستم سرجام صاف بهت با منم افتاد راه هم وبعد

 : گفت کنه نگاه من به اينكه وبدونه داشت

 شو پیاده...  بیارن ايتالیا از برات تا بدي سفارش قبل هفته چند از ،بايد عروسه اسلب مزون اينجا-

... 

 پر زنی صداي زد درو زنگ ،رائین افتادم راه رائین ودنبال شدم پیاده ماشین از حرفی هیچ بدون

 : گفت عشو

 ؟؟؟ تويی جان رائین-
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 اه اه اه ؟؟؟ بود چی گفتنت جان رائین حاال اينه ديدي که تو گرفت حرصم کرد باز درو هم وبعد

 مغروره کجام اخه من احمق ؟؟؟ بیزاره غرور از ولی میاد خوشش خرکی عشوه از بیشعور ي پسره

 ؟؟؟

 موزيك با واسانسورم داد فشار پنجمو ي طبقه ي دکمه ورائین شديم اسانسور سوار رائین همراه

 که زد واحدو زنگ رائین شديم پیاده اسانسور از رسیديم که پنجم ي طبقه به کرد حرکت ماليمی

 وارايش بود کرده جمع سرش باالي که فندقی موهاي با اي میزه ريزه ودختره شد باز در سريع

 مشكی سانتی ده پاشنه وکفش میرسید باسنش پايین تا زور به که ياسی ي دکولته وپیراهن غلیظ

 وشروع رائین گردن به پريد بهمیچس اهنربا به که اهن مثل رائین ديدن وبا شد ظاهر در جلوي

 شدم مزون اوناوارد به توجه بی دختره حالت از بود گرفته خندم رائین صورت کردن ماچ به کرد

 جا همه

 نداشت دختر اون از کمی دسته که والغري قدبلند زن يه...  گون گونا ها عروس لباس از بود پر

 : گفت کوچولو لبخند يه وبا اومد جلو

 ... شكست گردنش کنم فكر دختر کن ول ینورائ گردنه هستی-

 : وگفت کرد دراز جلوم ودستشو زد عمیقی لبخند شد من ي خنده متوجه که زن خنديدم ريز

 مامانه ، ملیحه دوست هستم سوسن...  باشه همسرش خیال بی انقدر خانم يه نیست خوب-

 ...رائین

 : گفتم ومدنمی سمتم به که وهستی رائین به توجه وبی دادم دست باسوسن

 که رائینه قلب ،مهم نیست مهم برام چیزا اين ضمن در...  هستم آفتاب جون سوسن خوشبختم-

 .... منه براي

 کردم می احساس الغر شدت وبه بود تر کوتاه من از سروگردن يه کردم نگاه هستی به تحقیر وبا

 : وگفت انداخت نم کمر دور ازادشو دست لبخند با رائین...  میشه زمین پخش من فوت با

 .... جون سوسن میگه راست-
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 از خودمو چندشی حالت با کرد ول رائینو ودست کرد نازك چشمی پشت وهستی خنديد سوسن

 : گفتم نفهمن اونا که وجوري کردم دور رائین

 . میدي بو پیف پیف...  نچسب من به-

 طرف کرد راهنمايی مارو جون سوسن...  اوردم در زبون براش تعجبش پر نگاه مقابل در هم بعد

 تابرامون میداديم سفارش وبايد بود ايتالیا تكه مدالي داد نشون بهمون ژرنال تا وچند میزش

 : وگفتم کردم رائین به نگاهی بفرستن

 ؟ بهتره کدوما نظرت به-

...  خواستم می نظرشم تازه دعوا همه اين بعد کردم می تعجب بودم منم کرد نگاه بهم تعجب با

 لباس به رائین! کنم انتخاب لباس تونستم نمی تنهايی به که بود من مشكالت از يكی اين البته

 جوري ويه خورد می روش ومشكی پهن نسبتا کمربند يه که کرد اشاره اي ودکلته ساده سفید

 : وگفت بود کرده خاصش

 ... قشنگه اين من نظر به-

 : وگفتم زدم لبخندي اومد خوشم خودمم

 ... ینهم پس...  باشه-

 : گفت وهیجان لبخند وبا انداخت لباس به نگاهی جون سوسن

 ؟ بديم سوارش ما کفشم....  عالیه انتخابتون واقعا-

 : وگفت دادم تكون سري منم کرد نگاه من به رائین

 ... شم می ممنون بله-

 : گفت میرفت ور میزش روي لپتاپه با که ودرحالی میزنشست پشت سوسن

 .... یخانم کنم می خواهش-
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 لباس سفارش از بعد...  بود اومده خوشم اون از عنقش دختر عكس وبر بود هستی مامان سوسن

 وراه شديم ماشین سوار ودوباره کرديم خداحافظی وهستی سوسن از وبدنم لباسام سايز ودادن

 ركپا پاساژ پارکینك توي ماشینشو رائین...  بكنیم خريدامونو ي تابقیه پاساژا سمت به افتاديم

 داشت که دوختم چشم رائین به وبعد کردم نگاه اطرافو.  رفتیم پاساژ داخل به هم وهمراه کرد

 : پرسیدم ازش اروم میرفت پاساژ انتهاي به مستقیم

 ؟ ريم می کجا-

 : وگفت انداخت بهم نگاهی نیم

 ... شلوار کتو براي...  دوستم ي مغازه میريم-

 کرد باز رو بزرگی ي مغازه در رائین افتادم رائینراه بالودن دادم تكون فهمیدن ي نشونه به سري

 : گفت واروم شد وارد سرم پشت رائینم شدم مغازه وارد تو برم من تا ايستاد وکنار

 .... کنم می خواهش-

 میومد طرف اين لبخند با داشت که رفت پسري طرف به من به توجه بی رائین کردم نگاهش گنگ

 : گفت رائین به رو لبخند با پسر کردن وسالم ادند دست باهم رسیدن که هم به

 ؟ کردي گم راه ؟ طرفا اين از-

 : گفت شیطنت با رائین

 ... کنم می گم همیشه راهمو منكه-

 : وگفت رائین کتف به زد خنده با پسر

 ؟...  نیاري کم-

 .... باش مطمئن نمیارم نه -رائین

 : گفت داد می نشون منو که حالی در کوتاهی مكث از بعد

 ....  بگیرم سفارشی لباس دست يه اومدم عروسیم براي...  نامزدم افتاب-
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 : وگفت زد من به گنگی لبخند علی

 ... خوشبختم-

 : وگفت رائین به کرد رو بعد

 ؟ کنید ازدواج نبود قرار مگه ؟ چی فريال پس-

 : وگفت نداخت باال شونه خیال بی رائین

 ... کنم ازدواج ابافت با قراره االنم خورد ،بهم نه-

 : وگفت کرد نگاه بهم دوستانه علی

 ... کنم می خوشبختی ارزوي براتون-

 ... ممنونم-

 راه ورائین علی ودنبال انداختم باال هامو شونه خیال بی ؟؟؟؟؟ بود رائین عموي دختر فريال يعنی

 : وگفت گذاشت جلومون وشلوار کت ژرنال دوتا علی افتادم

 که رفیق يه ولی ويترين تو بزارمشون ديگه ماه چند بود قرار کارامه ترين وخاص جديدترين-

 ... میارم براتون پسنديديد کدومو هر ببینید....  ندارم بیشتر

 : گفت علی دقیقه چند از بعد شديم ديدن ومشغول کرديم تشكر دومون هر

 ... گردم می بر وزود میرم االن من شرمنده ها بچه-

 : فتوگ داد تكون سري رائین

 ... باش راحت-

 : وگفت کرد نگاه بهم ربع يه از بعد رائین شديم لباسا ديدن مشغول ما باز رفت که علی

  ؟ چیه نظرت-
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 به خواد می منو ي سلیقه اونم حاال خواستم اونو ي سلیقه من کرد می جبران داشت اومد خوشم

 اشاره باريك مشكی واتکر بايه زيرش هم سفید وبلیز بود پوشیده سفید شلوار کتو که مدلی

 : وگفتم کردم

 .... خوره می من لباس به هم بعد میاد مدله به خیلی اومده خوشم اين از من-

 : وگفت داد تكون سري

 ... میاد من به مدله از بیشتر ولی...  خوبه اره-

 : وگفتم کردم نگاه وبهش انداختم باال ابرومو تاي يه

 ؟؟؟ چرا وقت اون ؟؟؟؟ تو به-

 : وگفت کرد نگاه چشمام به ديج خیلی

 .... تر تیپ خوش هم ترم خوشگل هم چون-

 : وگفتم کردم کوتاهی ي خنده

 ! گیري می تحويل خودتو چقدر اوه-

 : وگفت گرفت ژست وجلوم شد بلند جا از رائین

 ... ! ديگه گم می راست من...  ببین خودت-

 : تموگف خنديدم بود گرفته که حالتی از بود تیپ خوش خدايی

 ... ! نیستی خوشگل وجه هیچ به ولی باشی خوشتیپ انگشت سر شايد-

 : گفت نشست می صندلی روي که حالی ودر خنديد رائین

 ... راضیم خودخواه توي زبونه از همینم به من-

 : وگفتم شدم جدي

 ... باالس نفست به اعتماد توهم خواهم خود من اگه-
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 : وگفت انداخت باال برام ابروهاشو

 ! حسنه يه انسان توي نفس به عتمادا-

 : وگفتم زدم کجی لبخند

 !!!!! کاذبش ديگه نه ولی اره-

 : وفت شد نزديك لب به لبخند علی بده جوابمو رفت تا

 ؟ کرديد کار چی خوشبخت دختره پسرو خوب-

 : وگفت داد نشون شلوارو کتو رائین

 .. جان علی بیار اينو-

 : گفت گرفت می ارهشم که حالی ودر داد تكون سر علی

 ... کرديد انتخابو بهترين-

 : گفتم بشنويم رائین خودمو فقط که جوري اروم

 !؟ ترشه من ماست میگه بقالی کدوم اخه-

 : وگفت کرد نگاهمون متعجب وعلی خنديد رائین

 ؟ شده چیزي-

 با علی ايشاگرد از يكی دقیقه ازچند بعد....  داديم تكون سر نه ي نشونه به زمان هم رائن منو

 بقیه تماشاي مشغول منم پرو اتاق توي ورفت گرفت شلوارو کتو رائین ايستاد جلومون شلوار کتو

 خیلی نه يا بینم می درست دونستم نمی برگشتم پرو اتاق سمت به رائین صداي با شدم لباسا ي

 : وگفتم راه اون به زدم خودمو میومد بهش وواقعا بود شده خوشتیپ

 . ... نیست بد اي-

 : گفت حرص با ورائین خنديد می ريز ريز علی
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 .... بشنوه دلت از خدا-

 : وگفتم زدم خونسردي لبخند

 ... ! میشه پشیمون تو افرينش از کال که بشنوه اگه ، نكنه خدا-

 : وگفت اورد دست به خونسرديشو دوباره رائین

 وکار میشن قلب چشمو بی دخترا ي همه من افرينش با چون میشه پشیمون دونم می که اونو-

  میشه کساد هم پسرا ي بقیه

 : گفتم پرو دراتاق پشت از بلندي نسبتا صداي با منم بست ودرو اتاق توي رفت دوباره هم وبعد

 .... نیست عیب جوانان بر ارزو-

 : گفت اتاق توي از تخسی با هم رائین

 ؟ خودتی منظورت-

 : گفت که کردم نگاه بهش تعجب با منو خنده زير زد بلند بلند علی رائین حرف اين با

 ؟ کنید زندگی باهم تونید می جوري چه....  گربه موشو مثل درست جالبید چقدر دوتا شما-

 : وگفتم گرفتم خودم به ناراحت ي چهره

 !؟ جماعت گربه به چه منو وگرنه...  کرد تهديد بابامو گرفت زور به منو که دونی نمی-

 : وگفت اومد در رپ اتاق از رائین موقع همون

 ... کوچولو موش بگیرمت افتادي پام دستو به که بودي تو اين...  هه-

 : وگفتم اوردم در اداشو

 .... عمرا-

 .... چرا عزيزم چرا-
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 که حالی در علی با خداحافظی از وبعد کرد حساب وشلوارو کت پول رائین کلكل کلی از بعد

 گوشیم که بوديم نرفته بیشتر قدم چند هنوز بیرون اومديم مغازه از بود دوتامون لب روي لبخند

 دهنم توي اومد قلبم گوشیم روي ي شماره ديدن با اوردم درش کیفم ته از بدختی با خورد زنگ

 وصلو ي ودکمه دادم قورت زور به دهنمو اب ، کرد می نگاه بهم تعجب با رائین ايستادم جام سر

 : وگفتم چسبوندم گوشم به رو گوشی زدم

 ؟ وال-

  بببب افتااااااااااااااااااا-

 : گفتم اي خفه صداي شدبا سیخ بدنم موهاي وتمام انداخت تنم به لرزه امید فرياد صداي

 ؟ جانم-

 : شد تر بلند امید فرياد صداي

 ؟؟؟ چراااا ؟؟؟ افتاب چراااا-

 تاالپ پتاال وقلبم بود پوشونده تنمو ي همه سرد عرق ؟ فهمیده نكنه من خداي واي چرا؟؟ چی

  کوبید می سینم ي قفسه به

 : گفتم پته تته با

 ؟؟؟ چرا چی-

 : گفت داد با امید

 ؟؟؟... هستم من نیا امید ؟؟؟؟ تونماااا می خودم بود اين-

 : وگفتم کردم بغض حلقم توي میومد داشت قلبم واقعا

 ؟ اخه کنی می اينجوري چرا ؟ شده چی جان امید-

 که دونی می خودت ؟ بیرون زدي خونه از چرا افتاب ؟ شده چی گی می داري حاال ؟ شده چی-

 ؟ بیزارم کارا اين از من
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 خفه صداي با کنه دعوا باهام امید که میومد پیش کم داشتم بغض هنوز ولی شد راحت خیالم

 : گفتم

 ...  بیزارم منم-

 : بود شده ارومتر امید

 ؟ کردي اينكارو چرا پس-

 : وگفتم شد خشك رائین کنجكاو ي چهره به نگاهم

 ...  نشد ولی کردم امتحان هارو راه ي همه...  بدم دستت از خواستم نمی چون-

 ؟ برگردم نذاشتی چرا-

 .... همینه به بسته مون اينده چون-

 : گفت ملتمس امید

 .... دير هنوز...  افتابم-

 : وگفتم پريدم حرفش وسط

 ... شده تموم چیز همه فعال..  امید کنم می خواهش-

 : گفت کالفه امید

 ...  ها باشی خودت مواظب افتاب ولی..  بگی تو چی هر باشه باشه-

 ... طور همین توهم..  باشه-

 ... بزن زنگ بهم داشتی کاري..  نباش نگرانم هستم-

 ؟ نداري کاري برم بايد...  باشه-

 .خدافظ...  عزيزم نه-



 
 

www.negahdl.com    127 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... خدافظ-

 : گفتم رائین وروبه دادم قورت بغضمو

 ... مبري-

 بود معلوم قیافش از اومد خوشم ويژگیش اين از افتاد راه سرم پشت رائینم...  افتادم راه ودوباره

 .... نیاورد خودش روي به ولی میمیره کنجكاوي از داره

 : وگفتم کردم وصل تماسو حرص با بود کامی خورد زنگ گوشیم دوباره که شديم ماشین سوار

 ؟ الو-

 شوکه زد زنگ وقت يه بگم بهت گفتم شد عصبانی خیلی گفتم امید به چیزو همه! افتاب...  سالم-

 ... نشی

 ؟ زدي زودزنگ کم يه کنی نمی فكر کامی...  سالااام-

 ... بزنه زنگ بهت االن ممكنه کنم می قطع من..  شد عصبانی چقدر که دونی نمی افتاب نه-

 : گفتم حرص با

 ...  شما بكشی زحمت خواد نمی-

 : گفت هتب با کامی

 ؟؟؟ زد زنگ-

 ...  بله-

 ؟ زود چقدر-

 .... زد زنگ پیش ي دقیقه ده امید!  زدي زنگ زود شما جان کامی-

 :وگفت خنديد مسخره کامی

 ... واقعا-
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 ...  بله-

 : وگفت خنديد دوباره

 ؟ حاال کجايی-

 : وگفتم انداختم کرد می رانندگی متفكر که رائین به نگاهی

 ... خريد براي ونبیر اومديم رائین با-

 ... برسم کارام به برم منم..  برسون سالم ، باشه اهان-

 : گفت میرفت ريسه خنده از که حالی در وبعد

 ... دادم خبر بهت زود که ببخش-

 : وگفتم اوردم در اداشو

 .. خدافظ...  نمكدون-

 : وگفت خنديد باز

 ... خدافظ-

!  تر خوشحال يكی از يكی ندزدن رو ام نابغه دوستاي اين وقت يه باشم مواظب بايد من يعنیا

 : وگفتم کردم رائین روبه ، بودم کالفه

 ...رسوند سالم کامی-

 : گفت کرد می رونگاه رو به رو که حالی در بود شده جدي دوباره رائین

 ... باشه سالمت-

 : گفت دوباره کوتاهی مكث از بعد

 ؟ بريم بايد ديگه کجا-
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 : گفتم کالفه همین براي نداشتم اصال رو يكی اين ي حوصله

 ... خونه بريم لطفا...  ام خسته-

 ....  پیچید برگردون دور اولین وتوي داد تكون سري

** 

 بوديم جهیزيه کردن وکامل عروسی خريد مشغول همش وما گذشت باد برقو مثل نیم ماهو يه

 ديگه بار سه دويا شايد یمرفت لباسا وسفارش ازمايش براي روزکه اون بعد ،از رائین بدونه البته

 هر ببینمش خواستم نمی اصال ولی چرا دونم نمی بود ها خانواده دعوت خاطر به اونم ديدم رائینو

 عذاب رائین اسم اوردن هربار وبا شدم می بدتر من شديم می نزديك عروسی تارخ به بیشتر چی

 طرف واز نبود مهم برام فطر ازيه ، نرفتم هم عروسی کارت انتخاب براي حتی گرفتم می وجدان

 ديدن از بوديم فراري دوتامون...  بود من مثل جورايی يه اونم ، ببینم رائینو خواستم نمی هم ديگه

 داشتم خاصی حس بهش قبل ساالي خالف بر که روزي ، من عروسی روز بود اسفند 22 فردا!  هم

 کردم می تصور که رو نیروش ي اينده که چیزي يه ترسوند می منو که چیزي يه عجیب حس يه

 لباس کرد می صدام که مامان به توجه بی بود کرده حسینو عمو هواي بدجور دلم...  کرد می مبهم

 مهتابم بودن نشسته هال توي ي مبال روي ومامان فخري عمه رفتم پايین ي طبقه وبه پوشیدم

 : گفت ديدنم با مامان بود اشپزخونه توي

 ؟ کردم می صدات همه اين دختر کجابودي-

 : گفت بدي لحن وبا انداخت پام تا سر به نگاهی فخري عمه

 ؟! کردي کاله شالو ؟ خانم عروس کجا-

 : وگفتم کردم نگاه بهش غرور از پر نگاهی با خودش مثل...  بود اومده من عروسی خاطر به ديروز

 ! خانم عمه دادم پس قبال جوابارو-

 : گفت تشر وبا اومد وابرو چشم برام مامان

 ... افتاااااب-
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 : گفتم مامان ودعواي فخري عمه به توجه بی

 ... برگردم کی نیست معلوم..  بیرون میرم دارم مامان-

 با کرد متوقفم مهتاب صداي که شدم می ماشین سوار داشتم شدم خارج ساختمون از سرعت وبا

 : گفت نگرانی وبا دويد سمتم به سرعت

 ؟ ري می کجا-

 : گفتمو کردم نگاهش غم با

 ... حسین عمو پیش برم خوام ،می گرفته دلم-

 : گفت سريع مهتاب

 ... میام منم-

 : گفتم تند

 ... باشم تنها خوام می...  خواهري نه-

 : وگفت کرد نگاهم غمگین اونم

 ... باش خودت مواظب...  راحتی جور هر باشه-

 حیاط در واز زدم مهتاب براي بوقی تك شدم ماشین وسوار دادم تكون تفهیم ي نشونه به سري

 رسیدم می هدفم به داشتم چون بودم می حال خوش بايد االن...  بود بد خیلی ،حالم اومدم بیرون

 ازدواج واقعا بود قرار اگه نشست لبم روي ،پوزخندي بود قتلم روز فردا انگار بودم ناراحت ولی

 : گفتم گله با خدا وبه کشیدم اهی ؟؟؟ کردم می کار چی کنم

 .... !!! خوام می امیدمو من...  بود امید منو عروسی فردا شد می چی!  اياخد-

 دادم فشار درو وزنگ شدم پیاده ماشین از ،اروم کردم پارك حسین عمو ي خونه جلوي ماشینمو

 : گفت می شك با که پیچید ايفون توي دقیقه چند از بعد حسین عمو مهربون صداي

 ؟؟؟ تويی بابا افتاب،-
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 : وگفتم انداختم نپايی سرمو

 ؟ کنید می باز درو..  بله-

 ... البته-

 بستم درو شدم حیاط ووارد دادم هل داخل سمت به اهنیو در شد باز تیكی صداي با خونه در وبعد

 همون با حسین عمو گرفتم باال سرمو رسیدم که ساختمون به رفتم ساختمون سمت به اروم واروم

 از سرعت با دفعه يه که شد چی دونم نمی بود زده زل نم به غمگین وچشماي مهربون ي چهره

 : وگفت کرد نوازش سرمو محبت با عمو انداختم عمو بغل توي وخودمو رفتم باال ها پله

 ... ! اومدي خوش...  جون عمو سالم-

 : وگفتم اومدم بیرون عمو مهر پر اغوش از شرمنده

 .... سالم...  شرمنده-

 :گفت کشید می ساختمون داخل به بودو منوگرفته دست که حالی ودر خنديد عمو

 ...  تو بیا ؟؟؟ طرفا اين از عجب چه...  جان عمو شرمنده دشمنت-

 : وگفتم انداختم پايین سرمو شدم تر شرمنده

 ... بودم گیر در ببخشد-

 : وگفت کنه پنهان ناراحتیشو که کشید عمیقی عمونفس

 ... بیارم حسینی عمو چايیه يه برات برم تا بشین حاال...  نداره عیب-

 : گفتم میشستم مبل روي که حالی در

 ... ممنونم-

 روي رو چاي سینی که حالی ودر گشت بر دقیقه چند از وبعد اشپزخونه توي رفت حسین عمو

 : گفت میذاشت مقابلم میز
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 ؟ خوبن ؟ خبر چه وبابات مامان از-

 : وگفتم دادم تكون سرمو نشست روم به رو وبعد

 ... میرسونن سالم وبنخ بله-

 : گفت کوتاهی مكث از بعد حسین عمو

 ؟... اي گرفته انقدر چرا افتاب-

 گذاشتم پاش روي وسرمو زدم زانو پاش جلوي ورفتم شدم بلند کنم کنترل خودم نتونستم ديگه

 : گفتم کردم می گريه که حالی در

 رو صوري ازدواج اين خوام نمی وعم...  میرم می دوريش از دارم...  دلتنگ..  دلتنگم حسین عمو-

 همه زير بزنم خوام می عمو!....  زندگی به برسه چه خوام نمی امید بی اکسیژنو اين حتی من ،عمو

 ... ! امیدم براي فقط من..  امیدم براي بگم خوام می..  چیز

 : گفت لرزون صداي با حسین عمو

 ... باش مطمئن مونی می امید دل عزيز هتوهمیش....  باش اروم...  دونم می...  دخترم دونم می-

 : وگفتم کردم نگاه عمو به گريه با

 ؟؟؟ رو عروسی بريزم بهم-

 : وگفت کرد ناز سرمو عمو

 ،ابروي کنی می خورد پسرو اون غرور ، خودت خاطر به چون کنی نمی کارو اين تو ، جان افتاب-

 بر راه ديگه االن ولی بود اشتباه میمتونتص اول از....  اونو ي خانواده طور وهمین بري می باباتو

  بري تهش تا بايد...  نیست گشتی

 : گفتم بابدبختی

 ؟ کنم کار چی ؟ چی من پس-

 : وگفت شد خیره اي نقطه به حسین عمو
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 ... بكنی بود قرار اول از که کاري همون..  زندگی-

 : وگفت کرد گاهن من به بود غم درياي نگاهش هنوز ولی نشست عمو لب روي محوي لبخند

 می تغییر قسمت ما قدم هر با که دخترم کن زندگی...  مو پیچش من بینیو می مو تو جان افتاب-

 انتخاب...  کرد نمیشه کاريش...  میشه نوشته داره توهم سرنوشت....  میشه نوشته وسرنوشت کنه

 ... بوده خودت

 : وگفت بوسید موهامو محبت با عمو انداختم پايین ناراحتی سرموبا

 ... خواي به خودتم که شرطی به حقته اين...  باشی خوشبخت هستی که هرجا کنم می دعا-

 .... زد لبخند روم به دوباره که زدم زل عمو به گنگی حالت با

 که بود شب نه ساعت گشتم بر خونه وبه کردم خداحافظی بودم عمو پیش که اعت چند از بعد

 : وگفت گرفت جلومو عصبانیت با بابا خونه رسیدم

 ؟ شب وقت اين تا بودي کجا-

 : وگفتم کردم نگاه بهش دلخوري با

 نمی کنم می زندگی شما خواست به بعد به اين از ؟؟؟ ببرم لذت روز اخرين اين از نداشتم حق-

 ؟ ببینید من به روزو يه اين تونید

 : گفت اخم وبا شد ناراحت بابا

 ! کردي انتخاب خودت-

 : گفتم حرص با

 .... ! کنم انتخاب بدتر از بدو شدم مجبور گذاشتی جلوم شما که دوراهی بین ولی اره-

 تخت روي وخودمو کردم پرت جا يه لباسامو از کدوم هر رفتم اتاقم به بقیه به توجه وبدون

 نبايد االن من مگه" رفت می رژه ذهنم توي داشت سئوال يه...  بد خیلی بود بد حالم....  انداختم

 از وکیفمو شدم بلند تخت روي از مبايلم زنگ صداي با... "؟ بود شده چم پس ؟ اشمب حال خوش
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 شد فشرده دلم امیدم ي شماره ديدن با اوردم در کیفم کنار جیب از گوشیمو داشتم بر زمین روي

 : وگفتم کردم وصل وتماسو نشستم زمین روي همونجا

 ؟ الو-

 : انداخت دلم به چنگ امید ولرزون خفه صداي

 ؟ خوبی...  افتابم سالم-

 : گفتم اروم

 ؟ خوبی تو ممنونم....  سالم-

 :وگفت شد بیشتر امید صداي لرزش

 ! نیستم خوب!  افتاب...  نه-

 : گفتم نگرانی با

 ؟ شده ؟چیزي چرا-

 : افتاد گريه به امید

 می يادفر دادنت دست از ترس از وجودم ي همه..  ترسم می..  نگرانم افتاب بده حالم دونم نمی-

 ... میمیرم دارم ؟ بگو امید جان ؟ خبرم بی من که افتاده اتفاقی اونجا افتابم....  کشه

 کنه گريه دنیا سر اون از بايد امید چرا ؟ چرا خداااا ؟ چی يعنی حرفا اين ، شد سیخ تنم موهاي

 گرفت م گريه منم ؟ فاصله انقدر چرا ؟؟؟ میوفته چشمش از دور وبه دنیا سر اين که اتفاقاتی براي

 : گفتم هق هق وبا

 ... خوب خوبه...  خوبه چیز همه اينجا امیدم نه-

 .... بودم شده استاد گويی دروغ تو وقت چند اين میدادم فحش خودم به

 ؟ کنی می گريه چرا تو پس-
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 : وگفتم کردم تلخی ي خنده

 ...  تو ي گريه خاطر به-

 ... نگرانم انقدر چرا دونم نمی واقعا افتاب ولی...  کردم ناراحتش که بشم مهربونت دل اون قربون-

 : وگفتم خنديدم تلخ ريختم می اشك که حالی در

 ... امانه امنو چیز همه اينجا...  نباش نگران-

 ...  تو منو عاشق دل جز به: گفتم دلم وتو

 : گفت اروم امید

 ...  مطمئن-

 ... مطمئن مطمئنه-

 ! بودي کاش...  نیست خوب یهیچ اينجا...  مطمئن نا عزيزم ولی

 که کنم می شماري لحظه...  تنگه تخست مشكی چشماي اون براي کردنت بغل براي دلم افتاب-

 ... بشه تموم تر زود هرچه دوسال اين

 ... طور همین منم-

 : گفتم همین براي بدم ادامه تونستم نمی ديگه

 ... برم بايد اومده پیش برام کاري يه ببخش امیدجان-

 ... باش خودت مراقب...  عزيزم شهبا-

 اي ديگه وقت هر از بهتر ، خوبم من..  نكن ناراحت خود بی خودتو ديگه طور همین توهم حتما-

! .... 

 : وگفت خنديد امید

 ... خدافظ..  برس کارت به برو...  نمیره من عاشق دل گوش تو حرفا اين-
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 ... خدافظ-

 وبه میزدم بهش حرص وبا کشیدم تختم روي از متكامو گرفت شدت وگريم کردم قطع تلفنو

 ؟ گفتم می بايد کی به ؟ لعنتیو زندگی اين خوام نمی گفتم می کی ،به میدادم فحش زمان زمینو

 شدن؟؟؟ زجرکش ومجازاتم عاشقیه جرمم گفتم می کی به

 همیشه چشماي دلم میومد باال سختی به نفسم کردن می بازي سرسره صورتم روي اشكام

 می امیدو مطمئن اغوش ،دلم خواست می امیدو نگاه گرماي دلم خواست می امیدو مهربون

 باز درشو رفتم کمدم سمت به لرزون پاي با شدم وبلند گرفتم تخت ي لبه به دستمو...  خواست

 واشك کردم نازش کردم لمسش اوردم در وگیتارمو بردم جلو دستمو زدم زانو وجلوش کردم

 وسرعت شدم کاري وپنهان بابا خیال بی لغزيد گیتار سیماي روي اهخوداگ نا دستم...  ريختم

 براي خوندم خودم قلب براي خوندم اي وگرفته لرزون صداي وبا کردم بیشتر دستامو حرکت

 : امیدم

 

 کنه می عزيز انقدر تورو که چشاته تو چی

 کنه می مريض تو بی منو داره فاصله اين

 امتو گرفتار يعنی کنم نمی نگات اينكه

 توام طرفدار که من نترس، ولی همه رفتن

 نداشت اثر من قلب رو شد، شلوغ سرم هرچی

 نداشت تماشاگر انگار من دنیاي تو بدون

 لعنتی غرور اين با زد حدس نمیشه منو

 ناراحتی ي لحظه تو ببینیم نخواستم وقت هیچ

 "طرفدارازشامهرعقیلی اهنگ"
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 حلقه به ونگاهمو کردم پاك اشكامو کشیدم یقیعم ونفس داشتم نگه گیتار سیماي روي دستمو

 : وگفتم دوختم امید ي

 ....  بمونم تو مال اخرش تا دوم می قول-

 نگاه خودم به اينه توي...  رفتم دستشويی طرف وبه شدم بلند جام از کرختی با دقیقه چند از بعد

 صورتم وبه کردم اب از پر مشتمو کردم باز سردو اب شیر بود شده وقرمز کرده پف چشمام کردم

 وبه گرفتم ديوار به دستمو نمیومد باال نفسم کردم تكرار باز دفعه چند بود سرد سرد اب پاشیدم

 زود ساعتا خواستم می هم نرسم فردا وبه نگذره ساعتا خواست می دلم هم کشیدم نفس سخی

 از بود دهپرش زندگیم وقت چند ،اين باشه شده تموم چیز همه کنم می باز چشم وتا بگذره

 .... بدم تشخیص ازهم تونستم نمی بدو و خوب ديگه دوراهی

 : گفتم حرص وبا شدم جا جابه دستی تكوناي با

 ...  میاد خوابم!  کن ولم-

 : وگفت کشید سرم به دستشو مهربونی با مامان

 ؟؟؟ خوابالووو انقدر عروسم اخه...  منتظره پايین رائین...  قشنگم پاشو...  دخترم افتابی-

 به نحسو روز اين دلم وتوي دادم فشار هم روي حرص با چشممو شد حبس سینه توي نفسم

 فرياد وجودم تمام با ؟ کیه زندگیت روز ترين شده نفرين گفتن می بهم روز يه اگه کشیدم فحش

 ودر انداخت چشمام به نگاهی مامان شدم بلند جام از مامان کمك با.... 21 سال اسفند22 میزدم

 : گفت کرد می نچ نچ هک حالی

 که خودت کنن درست حرف سرت پشت خوام نمی باشی اخالق خوش فخري عمه جلو کن سعی-

 ؟ شناسیش می

 بیرون واومدم گرفتم سريع دوش يه حموم توي وپريدم دادم تكون باشه ي نشونه به سرمو

 از بودن ستهنش مبال روي فخري وعمه رائین پايین رفتم برداشتمو ووسايلمو پوشیدم لباسامو

  بود دستش اگه بودم مطمئن گرفت خندم رائین حالت
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 االن از رفتم پايین رو مونده باقی هاي وپله کشیدم عمیقی نفس ، کرد می خفه رو فخري عمه

 : گفتم شادي مثال صداي وبا زدم الكی لبخند...  میشد شروع هم کردنامون بازي نقش

 ... سالم-

 فروشی فخر دست از خواد می مطمئنم داد جوابمو پهنی بخندل وبا شد خوشحال باديدنم رائین

 : وگفت زد کجی لبخند عمه...  کنه فرار فخري عمه هاي

 ياد نكنه کردي می گريه که بود چت ديشب راستی..  ديديم رو شما ما عجب چه خانم افتاب به-

 ؟ بودي افتاده احمق ي پسره اون

 : گفت ناراحتی وبا پريد مامان رنگ

 ..  خانم فخري-

 عمه کردن ضايع براي خوره می حرص داره واالن دونه نمی رائین کنه می فكر مامان دونستم می

 : وگفتم بود شده جدي دوباره که رفتم رائین سمت به فخري

 ... دونه می چیزو همه رائین مامان-

 : وگفتم کردم حلقه بازوش دور دستمو کرد می نگاه من به تعجب با رائینم حتی حاال

 ..  باشه دروغ ي پايه بر زندگیمون اول، از خواستم نمی که عزيزه برام انقدر رائین مامان-

 مهربونی ولبخند کرد باور منم ي ساده مامان زد عمه ي زده بهت ي چهره به نیشخند يه رائین

 : وگفتم رائین به کردم رو بود اور خفقان برام خونه هواي زد، بهم

 ؟ ها میشه دير ؟ بريم عزيزم-

 : وگفت زد بهم اي دوستانه لبخند رائین

 ... منتظرتم ماشین تو-

 دست عمه به توجه بی بیرون رفت خونه از سرسري خداحافظی بايه ورائین دادم تكون سرمو

 : وگفتم اشپزخونه توي گرفتموبردم مامانو
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 ... بگیره رو پتیاره اين نیاد که داشته حق حسین عمو-

 : گفت تشر با مامان

 ... افتاب-

 : گفت مهربونی با خودش بعد شدم ساکت منم

 پايین شیطون خر از نمیشه باورم اصال...  باشی گفته رائین به چیزو توهمه که نمیشه باورم افتاب-

  دخترم افرين اومدي،

 : وگفتم کردم نگاه لبخندش به ناراحتی با

 ... بدم وقف باهاش خودمو بايد پس...  خواستید شما که زندگیه اين-

 : وگفتم اوردم باال سكوت ي نشونه به دستمو بگه چیزي خواست تا مامان

 ... ! وببره برداره کمدم توي از منو امانتی بگید مهتاب به فقط...  نگید چیزي لطفا-

 : گفت تعجب مامان

 ؟؟؟ امانتی-

 : گفتم میومدم بیرون اشپزخونه از که درحالی!  بود گیتارم منظورم

 ...  فظ خدا ، دونه می خودش-

 از وسايلو بود ايستاده ماشین کنار رائین...  بیرون زدم خونه از کنم خدافظی عمه از اينكه بدونه

 : گفت ومن گرفت دستم

 .... ! شدم معطل که نیست مهم اصال کنم می خواهش-

 شدم ماشین سوار حرفی هیچ بدونه همین براي باشم مغرور کردم سعی ولی بود گرفته ام خنده

 توي افتاد راه بندش کمر بستن از وبعد شد ماشین سوار رائینم که بستم می بندمو مرک داشتم

 : پرسیدم که بوديم مسیر
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 ؟؟؟ گرفتی لباسمو-

 : وگفت کرد جا جابه چشمش دوديشوروي عینك رائین

 ....  گیرم می میرم بذارم رو تو نه،-

 : وگفتم دادم تكون سرمو

 ! شد لکنس قبلیا گفت می کامی ؟ چی ارکستر-

 ... بیاد گفتم ديگه گروه يه به همین براي بیاد تونست نمی هاشون خواننده از يكی...  اره-

 : وگفتم کردم نگاه رائین به نگران دوباره

 ... ! دارم استرس-

 : وگفت زد کوچیكی لبخند

 ... میگذره زود خیلی چیز همه نباش نگران-

 : وگفتم ادمد تكیه ماشین ي شیشه به سرمو کشیدم عمیقی نفس

 .... نمیشم اروم کنم می کاري هر ولی صوريه ازدواج اين دونم می اينكه با-

 : گفت عصبی دفعه يه رائین

 ...  روشن روز تو میزنه چراغ هی...  ديگه برو بیا خوب اه-

 باري اولین اين رفتم بیرون باهاش که باري چند اين توي کردم نگاه درهمش ي چهره به تعجب با

 پی اين به دفعه چند اين توي ولی نبود ادبی وبا صبور ادم کرد می بیداد دادو رانندگی براي که بود

 اون دونستم می خودم مسلم حق چیزو همه که من برعكس معتقده خیلی الناس حقو به که بردم

 باد باشم نداشته خودمو هواي اگه دزدبازار دنیاي اين توي اينكه اونم داشتم نظريه يه من!  بود

 : گفت توهم اخماي وبا ايستاد ارايشگاه جلوي...  میبره الموک

 ...  برات میارم لباستو ديگه دوساعت تا-
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 وبه اورد در عقب صندق از ووسايلمو شد پیاده سريع اونم شدم پیاده ماشین واز گفتم اي باشه

 ظهر طرفاي بود قرار دادم فشار زنگو رفتم ارايشگاه طرف به وخداحافظی تشكر بدونه داد دستم

 ارايشگاه در...  بودن گرفته وقت ديگه ارايشگاه يه هم وغزل نیكی...  اينجا بیان وگلنارم مهتاب

 برام اليتی ارايش ارايشگر اورد، لباسمو بعد دوساعت درست رائین...  تو رفتم سريع ومن شد باز

 که بودم خوردن اهارن وسطاي ارايشم از تعريف کلی از بعد اومدن من ناهار با دختراهم که کرد،

 اريشگر شاگرد کمك با لباسمو بپیچه برام موهامو واون بپوشم لباسو تا داد ارايشگردستور

 نوار يه روش که وسفیدمو بلند پاشنه کفشاي بود وايستاده قشنگ خويلی تنم توي واقعا پوشیدم

 دستم مچ روي تا تورمشكی دستكش دونه يه لباسم ، کردم پا رو بود لباسم کمربند مثل مشكی

 نداشت دستكش راستم ودست کردم می چپم دست توي وبايد بود بیرون ازش انگشتام که داشت

 : وگفت زد لبخند لباسم ديدن با ارايشگر رفتم عروس مخصوص اتاق وبه پوشیدم لباسمو

 ... داري قشنگی لباس-

 کرد زدن الك به وشروع گرفت دستمو هم اي ديگه دختر شد کار به مشغول واونم کردم تشكر

 لبخند با کرد کار موهام رو که ساعت چند از بعد. بود شده طراحی سفید با روش که مشكی الك

 : وگفت گرفت فاصله ازم ژکوندي

 ... باشه مبارك شد تموم-

 زدم ديد ايینه توي خودمو بیرون رفت ارايشگر که کردم وتشكر زدم خودش مثل لبخندي منم

 پشت بود رها بود افريقايی بافت که موهام پايین از تیكه يه بود کرده جمع سرم باالي موهامو

 فرشته يا دريايی پري بود خوب رفته روهم صورتم توي بود ريخته کج هم جلومو وموهاي ، سرم

 دقیقه چند از بعد!!!!!  تر زيبا عروسا ي همه از البته وصد بودم خوب ، خوب ولی نبودم اسمونی ي

 : وگفت اتاق توي اومد دوباره ارايشگر

 ؟؟؟ تو بیان بگم ببیننت کشتن خودشونو دوستات-

 : وگفتم دادم تكون سري

 ... میشم ممنون-
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 با شون دوتا هر اتاق توي پريدن وگلنار مهتاب که بود نذاشته بیرون اتاق از پاشو هنوز ارايشگر

 : گفت بهت با مهتاب شدن خشك جاشون تو من ديدن

 ؟... لباسیه چه ديگه اين ؟ وشیديپ مشكی که ختم میري داري مگه-

 : گفت هیجان با که بود گلنار مهتاب عكس بر

 .. قشنگه خیلی لباست افتاب واي-

 : وگفتم کردم نگاه شدشون ارايش هاي صورت به حرص با

 ؟؟؟ داديد گیر لباسم به شده خوب وارايشم موهام ببینید اينكه جاي به-

 : وگفت اومد سمتم به هیجان با گلنار

 .... بزن چرخ يه حاال!  زشتی باز کنی کاري هر وت-

 : گفتم دندونام الي از

 .... میرسیدم حسابتو وگرنه بشه خراب موهات ترسم می که حیف-

 : وگفت اومد جلو مهتاب شد لباسم برسی مشغول من حرف به توجه بی گلنار

 ؟؟؟ کردي انتخاب چی ديده رائین-

 : گفتم خونسرد

 .... نههردومو ي ،سلیقه اره-

 : وگفت خنده زير زد گلنار

 ... باشه مبارك میايد بهم...  خريد نژاد از هم مثل جفتتون شكر خدارو-

 : گفت خنده با مهتاب که بستم چپ گلنار به

 .... کنه می سكته همونجا ببینه لباستو فخري عمه کن فكر-
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 : وگفت کرد بغلم محبت وبا شد جدي گلنار که خنديدم منم

 خیلی مهتاب از تو بمونه خودمون بین....  شدي خوشگل خیلی ولی....  نشیااااااااااپرو افتاب-

 ... تري خوشگل

 : گفتم پرويی با خنديدم می که حالی در منم کشید جیغ حرص با مهتاب

 ! من عملی دماغ خوشگلترم خیلی توهم از....  دونم می-

 : وگفت زد پشتم محكم گلنار

 ... رسی نمی من اي افسانه زيبايی پاي به اشیب چی هر...  ديگه نشو پرو-

 ارايشگرا از يكی اومديم در هم بغل از که همین کردم بغلم مهتابو گلنار از وبعد اوردم در اداشو

 :  وگفت اومد

 ...  اوردن تشريف داماد اقاي خانم عروس-

 روبه قشنگ کرد ازب درو رفت سريع مهتا که رفتم جلو دادن هل اتاق بیرونه به منو ومهتاب گلنار

 روي سريعی واخم شد قفل من شماي توي چشماش گرفت باال که سرشو رائین بود در روي

 با بود شده خوشتیپ خیلی.  نیست مهم ، نیومده خوشش ارايشم از ،حتما نشست پیشونیش

 صداي با ؟؟؟ بود منتظرم در جلوي امید االن میشد چی: گفتم دلم وتوي کشیدم اهی حسرت

 با همه سرش پشت هم بردار وفیلم بود ايستاده جلوم حاال رائین اومدم خودم به لههله دستو

 که اينا دونست نمی کی هر شد می ذوق خر داشتن که وگلنار مهتاب کردن می نگاهمون لبخند

 وبه اومدم خودم به سردم هاي بازو روي رائین دستاي گرماي با!!!  صوريه چیز همه دونستن می

 تا زورقدم بازبه ولی بود دار پاشنه کفشم اينكه با سرم طرف کرد خم سرشو که شدم خیره رائین

 : وگفتم گرفتم دستش از اروم گرفت طرفم به سفیدمو رز گل دسته میرسید گردنش

 ...  ممنونم-

 چشم از که کرد نامحسوسی شه لرزه بدنم کردن وصل برق بهم انگار پیشونیم با لبش تماس با

 : گفت بردار فیلم کرد من به وپشتشو شد بیشتر شاخم نموند دور رائین
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 ... کنید باز اخمتونو داماد اقاي-

 : گفت جدي رائین

  نداريم زيادي وقت-

 : وگفت گلنار به کرد رو وبعد

 ... بیار افتابو شنل-

 : وگفتم دوختم رائین به متعجبمو نگاه منم کرد نگاه من به گیج گلنار

 ... نداشت شنل لباسم-

 : بود کرده تعجب ینرائ حاال

 ؟؟؟... نداشت شنل چی يعنی-

 .... ديگه نداشت خوب-

 : گفت خونسرد ارايشگر که کرد اخم بهم رائین

 شنل که ،بیشتريا نداره شنل کدوم هیچ میدن سفارش خارج از که رو لباسايی داماد اقاي-

 .... گیرن می جدا خودشون میندازن که بعضیاهم نمیندازن

 : گفت ماليمت با گلنار داد فشار هاشو شقیقه رائین

 مهم برات نبايد پس قاطیه که ،عروسیم میشیم ماشین سوار راست يه ، نشده چیزي که حاال-

 ... باشه

 : گفت عصبی رائین

 ...! اس دله هیزو نگاه پراز خیابون توي ولی...  اشنان همه عروسی تو...  نیست مهم اونا-

 براي زشته بردار ارايشگروفیلم جلوي ديدم ولی سننه وتور اخه بگم بهش خواست می دلم چقدر

 : وگفت بود جونی پسر که بردار فیلم به داد ماشینو سويچ ،رائین شدم ساکت همین
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 ...  ببند سقفشم ارايشگاه دم بیار ماشینو برو لطفا-

. ..و بريد راست بريد چپ که کرد برداري فیلم به شروع جاش به وزنه ورفت داد تكون سري پسر

 طرف به سرعت وبا کرد حلقه لختم هاي شونه دور دستشو رائین رسیديم که پايین ي طبقه به

 اروم ماشینو....  ماشین توي بشینم تا کرد کمكم سريع وخودشم کرد باز برام درو رفت ماشین

 از کس هر نبود معلوم ماشین وتوي بود دودي ماشین هاي شیشه شكر خدارو میداد حرکت اروم

 : پرسیدم رائین از!!!!  بیكارن مردم چقدر میزد بوق برامون میشد در ما بغل

 ؟ میريم داريم کجا االن-

 : وگفت کشید عمیقی نفس

 .... باغ میريم جا اون از عكسمون براي اتلیه میريم االن-

 پیاده هم وبا کرد پارك ماشینو رائین رسیديم که اتلیه ،به دادم تكون سرمو تفهیم ي نشونه به

 : وگفت داد نشون بهمون رو اتاقی بود جونی دختر که عكاس شديم اتلیه ووارد شديم

  میايم االن ماهم اونجا شمابريد-

 : وگفتم انداختم مبل رو خودمو شديم اتاق وارد رائین کمك با

 .... خستم! ؟ بشه تموم مراسم اين میشه کی واي-

 : وگفت کرد نگام تمسخر با رائین

 ! اي خسته همین براي وچیدي کردي بلند تنهايی رو عروسی ايوصندلی میز ي همه نكه-

 : گفتم چندشی حالت وبا کردم دسته دماغمو

 ... ايششششششششش-

 تو بود کرده دستاشو دوتا بود ايستاده مقابلم کردم نگاه بهش تعجب با ومن خنده زير زد رائین

 ،ولی بود قابلی جون: فتمگ دلم وتوي دادم تكون سري براش تاسف با خنديد ومی شلوارش جیب

 ... شد ديونه زود که حیف
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 لبخند با بردار وفیلم عكاس کرد نگاه در به لبخند وبا کرد جمع شو خنده رائین اتاق در شدن باز با

 : گفت خانمه واردشدن

 ... نداريم وقت که باشید اماده زود-

 کرد من به نگاهی زن...  مختلف ژستاي کلی از بعد...  ايستادم رائین وکنار شدم بلند مبل روي از

 : گفت ومتفكر

 بذاريد خانم عروس کمر روي دستاتونو داماد اقاي... داماد اقاي به بكن پشتتو خانم عروس-

 : شد بلند عكاس صداي که...  من کمر روي گذاشت دستشو رائین

  رشکم دور بذار ودستاتو خانم عروس به بچسب برو بهش کن اشاره که نگفتم داماد اقاي-

 : داد نظريه عكاس دوباره که...  گرفت کمرمو وبادستاش چسبید بهم پشت از رائین

 بكنید دستتونو شماهم خانم عروس...  کنید خم خانم عروس گردن سمت به سرتونو داماد اقاي-

 . کنید نگاه دوربین وبه داماد اقاي موهاي توي

 : گفتم رائین به حرص با

 ؟؟؟ الزمه عكسا اين-

 ... وداماده عروس عكس ، میده اهمیت که چیزي تنها به عروسی توي امانمم -رائین

 وقلقلكم شدن مورمور باعث گردنم روي رائین داغ نفس گرفتیم ژست ما عكاس منتظر صداي با

 ..... لبم روي اومد ولبخند شد خمار چشمام ناخوداگاه همین براي میشد

 می همو داريد که بديد ونشون داماد اقاي سمت گرد بر خانم عروس حاال...  شد عالی واي -عكاس

 ...  بوسید

 : گفتیم شده گرد چشماي با زمان هم رائین منو

 ...نههههههههههه-

 : گفت خونسرد عكاس
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 ...  باشه بايد حتما البوم براي عكس اين...  نداره نه-

 : تگف سريع لحظه چند از بعد که کردم نگاه رائین ي زده بهت ي چهره به ترس با من

 ببوسیم ديگرو هم عقد از قبل نبايد که میدن گیر خیلی مسائل اين به هامون ماخانواده راستش-

 .... ! داره اموزي بد جورايی يه بینن می عروسیمونو البوم ها بچه هم بعدش

 بودن گیر هامون خانواده اگه اون از بدتر منم کرد نگاه رائین به شده چهارتا چشماي با عكاس

 پیاده فرحزاد تا "ف" بگی زمونه دوره اين هاي بچه وقت؟؟؟؟ اون بود کجا مونقاطی عروسی

 بزنه حرف رفت تا عكاس...  نشه سرشون چیزا اين از هیچی که نبودن ما مثل گردن می وبر میرن

 : وگفتم زدم ضايعی لبخند سريع من

 ... میگه راست رائین-

 : گفتم وهول رائین به روکردم ، بود ونیم پنج انداختم ساعت به نگاه بعد

 ... بريم بیا شده دير ، نگاه ساعتو...  جان رائین-

 : گفت سريع من مثل رائینم

 ... بینمتون می باغ دم خوب...  اره اره-

 ... کشید اتاق بیرون سمت وبه گرفت ودستمو

 خنده زير زديم جفتمون کرد حرکت ماشن تا شديم ماشین وسوار بیرون زديم اتلیه از سريع

 : گفت خنده با ئینرا

 ...!! کنن فرار عكاس دست از نديم ولی کنن می فرار مهمونا دست از وداماد عروس بودم ديده-

 : گفتم بود شده تبديل لبخند به م خنده حاال

 ؟؟؟ زدي اوردي در کجات از رو حرفا اين راستی....  استثنايیم کال ما-

 : وگفت خنديد رائین
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 شك عقلمون سالمت به کنم فكر...  رسید ذهنم به که بود چیزي ،تنها دونم نمی خودمم واال-

 ... کنن

 : گفتم لبخند وبا کشیدم عمیقی نفس

 ...  کرديم فرار که اينه مهم نیست مهم اينا-

 : وگفت زد عمیقی لبخند رائین

 .... هیجانم عاشق من-

 : وگفتم دادم تكون تايید ي نشونه به سرمو

 ... باشه ندارشته ريسك که شرطی به دارم دوست هیجانو-

 ...  میشه هیجان باعث که ريسكه اين اتفاقا-

 :وگفتم انداختم باال شونمو

 ... نكردم ريسك زندگیم تو وقت هیچ من ولی...  دونم نمی-

 : وگفت خنديد

 ... ريسكه بزرگترين خودش نشستی اينجا که االن-

 : وگفتم کردم برداشت تمخواس می که رو چیزي من ولی داشت ايهام خیلی برام حرفش

 ... کردم زندگیم توي که بود ريسكی اولین بازي اين-

 : وگفت شد جدي رائین صورت حالت

 ؟؟؟ رقیبت يا همدستتم من ؟ کنی می نگاه بهش بازي چشم به پس-

 : گفتم مطمئن

 ... ! باباس من رقیب..  شريكمی که مطمئنم-
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 ... نكردم فهمیدنش براي مه کنجكاوي نفهمیدم که کرد زمزمه چیزي لب زير

 واومد شد پیاد وسريع کرد پارك ماشینو ،رائین بود منتظرمون باغ توي همه رسیديم که باغ به

 فیلم ماشین شد گرفته سر دوباره ها هلهله من شدن ي پیاده با کرد باز برام ودرو من سمت

 منو...  کردن دادن ودستور برداري فیلم به وشروع شدن پیاده سريع رسید موقع همون بردارم

 رفتیم عقد اتاق سمت به راست ويه...  شديم سالن وارد لخند وبا هم دست تو دست رائین

 با که خورد حسین عمو به نگاهم تازه ومن شدن ساکت همه عاقد باورود ، وسرجاهاموننشستیم

 تكون سر وبرام زد غمگین لبخند ديد خودش روي منو نگاه وقتی کرد می نگاه من به غم دنبا يه

 پايین اشكم تا گرفتم باال سرمو شد جمع چشمام توي اشك امید ياد با رفت لبم روي از لبخند داد

 فراگرفت سكوت دوباره جارو همه کرد می دعوت سكوت به رو همه که عاقد صداي با...  نريزه

 : وگفت داد دستم رو قران اشك با مامان

 ... ! کن دعا خوشبختیت براي-

 .. رحیم رحمان اهلل بسم:  خواندن به دکر شروع عاقد

 خوب ، کردم حسودي بهش بود لبش روي محوي لبخند که خورد رائین به نگاهم ايینه توي از

 می اعتراف خودم نقص به که بود باري اولین اين نبودم خوبی بازيگر اصال ،من کرد می بازي نقش

 فقط من کنن می باز قرانو والي کنن می نیت که عروسا ي بقیه مثل نه ولی کردم باز رو قران کردم

 داشت هنوز عاقد ولی بود شده تموم دعام...  خوندم حمدو وسوري گفتم خدا يه دلم توي وفقط

 اي نقطه رويه نگاهم که کردم می نگاه همه به نمیاوردم در سر میزد که حرفايی از اصال خوند می

 اون از باريد می استرس پاشون تا سر ازو بودن ايستاده هم وگلنارکنار وغزل کامی موند خیره

 کرد می نگاه بهش هی وکامی میشه خاموش روشنو هی کامی گوشی ببینم تونستم می هم فاصله

 با کوبید می شدت به قلبم. بود گلنار دست افتاد خودمم گوشی به نگاهم تازه خورد می وحرص

 : کرد تكرار دوباره عاقد اومدم خودم به زد بهم مامان که اي سقلمه

 ؟؟؟ وکیلم خانم عروس-

 ....  حسین عمو رون اشكاي به کردم نگاه همه به.... !!!! دونم نمی ؟؟؟ کی بین..  چرخید چشمام

 : وگفت کرد نگام لبخند وبا جلوم اومد امید



 
 

www.negahdl.com    151 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ؟؟؟ مونی می منتظرم افتابم-

 :وگفتم زدم لبخند اطمینان با

 .... توام براي وفقط فقط من...  باش مطمئن-

 شكست ديوونه دل باز.....  گذشت خونه اين از و فتر

 شكست پرم و اومد در ، من قلب صداي باز

 : وگفت بوسید پیشونیمو شد عمیق لبخندش

 ... ندارم رو کسی شما جز به من باش وبابام خودت مواظب-

 : گفت عشق وبا داد تكون برام دستی اون که دادم تكون سر مطمئن

 ... گلم ديدار امید به-

 ... میرفت عقب عقب کرد می نگاه من به که ودرحالی

  شبايیكه اين از ، شم رها بذار

 نروو ، نروو ، سیاهی و ترس دقیقش هر

  شكستنه مرد غرور ، رفتنه يه حرف تموم

 منه غم آخرين اين ، من حرف پاي به بشین

 بود کرده بغض خودش که موند کامی روي نگاهم...  مجبورم پس بشینم پات به خوام می امیدم

 چی...  کردن می نگاه بهم سرخ وصورتايی وگلناربابغض غزل...  کرد می اروم رو عمو داشت ولی

 ؟؟؟ رو عروسی اين ريختم می بهم شد می

 منمو منمو ، بااااااز ببینی بزنم در میخوام

 دلموووو دلمو گذاشتم جا ، بگم بهت میخوام
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 بهم!  امید...  میريخت واشك بود بسته وچشماش ونیكی میزد ضجه نیكی اغوش توي مهتاب

 ؟؟؟ بريزم

 فردامو کنم ت تنبیه میخوام رو دنیا کنم سرزنش میخوام

 غممو غممو غممو...  بدونن همه بذااااااااار

 ؟؟؟ امید منو با کردي کارو اين چرا...  نگران هم بود ناراحت هم کردم نگاه بابا به

 ...  قمعش عزيزم ، بگردم دورت شم پروانه بذار

 ....نداريو منو که روزي از بترسم واست

 سرم توي عاقد صداي....  بود التماس نگاهش وتو میريخت اشك کردم نگاه بهش مامان سقلمه با

 : شد می اکو

 ؟؟؟؟ وکیلم-

 ! امییییید ؟؟؟ گفتم می چی...  بودم هول...  کرد می زمزمه اسممو لب وزير بود نگران رائین نگاه

 گذاشتم کم تو واسه عشق نداشتموتو من که يیچیزا از ببخش

 بود کم خیلی تو با بودنم بود، غم پر ، من هاي لحظه آخه

 : گفتم لرزون صداي وبا زدم پس صورتم روي از اروم اشكمو قطره

 .... بله-

...  بودم خفه من ولی کردن هلهله جیغو دستو به شروع وهمه شد ازاد همه ي شده حبس نفس

 ؟؟؟؟ من کردم چه...  خواست می جیغ...  واستخ می فرياد دلم

 بود من مال دنیا میشد کاشكی

 و بود من مال آسمون و زمین

 و نري که يو نري که ، بود من مال خدا قدرت
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 .... برگرد...  برگرد...  امیدم....  امییییییییییییدم

 میگیرم دنیاتو و میشم خدا يا ، میگیرم دستاتو برمیگردي يا

 ببینم اي ديگه کس با نمیتونم نه ، کههه میزنم در انقدر يا

 خیس صورتش گريه از کامی نمیومد باال نفسم...  داد بله رائینم فهمیدم دوباره ي هلهله صداي با

 ، شوخ کامی چه...  مرد يه اشك ديدن بود سخت چه...  برد بیرون اتاق از حسینو عمو زور به بود

 ... مهربونم حسین عمو چه

 عقد اتاق توي تنها رائین منو اومدم که خودم به شد تموم من ي توجه وبی بهت چیزتوي همه

 باال نفسم که انقدر ريختم اشك مغرور افتاب به توجه بی ريختم اشك رائین به توجه بی بوديم

 توي منو حرکت يه وتوي ايستاد جلوم ناراحتی با رائین...  سخته خیلی...  خدا سخته ، نمیومد

 مهم غرورم برام ديگه...  محكم گاه تكیه يه به...  گرم اغوش يه به داشتم نیاز. .. کشید اغوشش

 در رائین...  مرده يه احساس...  کردم می شكست احساس پیروزي احساس جاي به من...  نبود

 : گفت میداد نوازش موهامو که حالی

 ... دم می قول..  یبرس خواستت به که کنم کمكت دارم توان تا کن ،باور متاسفم...  افتاب-

 : وگفتم بیرون اومدم اغوشش از

 ؟؟ کارم خیانت من-

 : وگفت کرد نگاهم متعجب

 ؟؟؟ چی يعنی-

 : گفت ماليمی لحن با ورائین اومدم در رائین اغوش از سريع شد دادنم جواب از مانع در صداي

 ... بفرمايید-

 گرفتم باال دامنمو پايین عمو باديدن شدن اتاق وارد کامی سرش وپشت حسین وعمو شد باز در

 افتاب همون دوباره ومن کرد باز برام رو اغوشش عمو ، بچگیام مثل درست دويدم سمتش وبه
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 شكايت بار اين ولی...  کردم شكايت بچگی ومثل بردم پناه اغوشش وبه شدم عمو کوچولوي

 : گفتم هق هق با... !!!  کردم بابارو شكايت ، نكردم امیدمو

 خودخواهیش ي ديد..  کرد بازي سرنوشتم با ديدي..  اورد سرم باليی چه ديدي...  حسینی عمو-

 .... میرم می من عمو ؟؟؟... کنم کار چی من ؟؟ چی نخواد منو امید اگه ؟؟ کرد تباه منو ي اينده

 : وگفت داد فشار خودش به محكم منو میلرزيد حسینم عمو هاي شونه

 افتابم چون ترم شاد همه از من شد که تو عروسی کردم می فكر روز يه..  اره...  عزيزم اره-

 همه از تر شاد کامروا اقاي و...  همم از تر غمگین من...  اينجا امروز ولی پسرمه منو قشنگ عروس

 ...  بود

 :وگفتم کوبیدم زمین به وپامو شدم جدا ازش اعتراض با

 ... شمام عروس من خیرم نه-

 : وگفت خنديد ريخت می اشك که حالی در عمو

 دختر)نگار نه عروستم من گفتی ومی جلوم میومدي تخس ي وقیافه بغض با شدي بچگیت مثل-

 تو گن می قانون وپیغمرو ،خدا شرع..  زندگیه نیست بازي اين جون عمو ولی( ...  امید ي خاله

 ! اينی عروس

 : وگفتم کردم نگاه عمو به بهت با داد نشون ورائینو

 ... عمو-

 : وگفت گرفت ودستشو رفت رائین متس به عمو

 ..  عمو جان-

 نگاه رائین به من ي زده بهت چشماي مقابل ودر گذاشت رائین دست وتوي گرفت هم منو دست

 : گفت جدي وخیلی کرد
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 حتی باش مواظبش..  زنته افتاب کن بیرون سرت از ازدواجو بودن صوري فكر...  کن خوشبختش-

 وايستاديد اينجا که االن..  ديگه کس هیچ نه. ... توِ حقه افتاب...  نكن ولش خواست خودشم اگه

 ... باشید هم مال شما خواسته خدا يعنی

 : وگفت گذاشت من دست تو رو طاليی سرويس ي جعبه من ي زده بهت چشماي مقابل در وبعد

 ... باشید خوشبخت-

 برنداشت لودگی از دست باز ولی ايستاد جلومون اومد ناراحت کامی...  بیرون زد اتاق از وسريع

 : وگفت

 با...  نداره قبول خودش درصدشم يه باشید مطمئن گفت چیزي يه عمو نیاريد فشار خودتون به-

 .... شده راحب نچسب افتاب اين دست از باشه هم خداش از بايد اينكه

 : وگفت کرد ول منو دست وعصبانی دفعه يه رائین

 ... بزن حرف کم وسط اين تو کامی-

 : گفت رائین رفتار از زده بهت هم امیک

 ... چشم-

 : گفت شماره روي ي نگاه وبا اورد در جیبش از گوشیشو که کردم نگاه بهش کامی گوشی صداي با

 " عباس امیر از غممو اهنگ"

 يا تو گوشی به میزد زنگ يا زد زنگ بس از کرد خفم بوديد عقد ي سفره سر ازوقتی...  امیده-

 با خورد بهم خودم از حالم که کرد می اي گريه يه بیچاره دادم جوابشو هم اخر من گوشی

 جواب افتاب چرا گفت ومی بود بد حالش نگفتم دروغ مرد می داشت بگم يعنی...  پیشنهادم

 ... نگرانم انقدر من چرا پس ؟ خوبه حالش ؟ نمیده

 وصل بغض وبا گرفتم میکا از رو وگوشی نشستم در کنار صندلی روي لرزيد پاهام کامی حرفاي از

 : پیچید گوشی توي امید داد صداي که چسبوندم گوشم وبه کردم
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 تار يه خدا به ؟ افتاده اتفاقی کامی ؟ ده نمی جواب من افتابه چرا ؟؟ شماها هستید گوري کدوم-

  کنم می خفت بشه کم سرش از مو

 : گفتم لرزونی صداي با

 ... امید-

 کرواتشو ي گره که حالی در عصبانیت با کرد پرت تلفن از وحواسم رائین صداي شد ساکت امید

 : گفت کامی به کرد می شول

 .. .. لطفا بیار اب برام برو-

 ...  داد وفشار گرفت دستاش بین وشقیقشو نشست مبل وروي

 : شد اون معطوف دوباره حواسم امید بغض پر صداي با

 من چرا پس ؟؟ اره ؟؟؟ تولده گه می کامی ؟؟؟ نمیدادي جواب چرا ؟؟ بودي کجا ؟؟؟ افتابم خوبی-

  ؟؟؟ پسی دلوا از میمیرم من گی نمی ؟؟؟ زنه می اينجوري قلبم

 : وگفتم دادم قورت زحمت به بغضمو

 ... خوبه چیز همه نباش نگران...  هاس بچه از يكی تولده اره...  نكنه خدا-

 کوتاهی مكث امید برم امید ي صدقه قربون رائین جلوي کردم می پیدا بدي چراحس دونم نمی

 : پرسید ترديد وبا کرد

 ؟؟؟ پیشته کسی-

 : وگفتم کردم هول

 ؟ طور چه-

 ؟؟؟ معذبی انقدر چرا پس-

 ...  بمونه دور رائین ي شده تیز هاي گوش از بلكه تا کردم يواش صدامو
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 ..  بگیرن دست برام خوام نمی...  اينجان ها بچه-

 : وگفت خنديد امید ، بود گرفته دستاش بین سرشو بیشتر رفشا با که موند رائین به نگاهم

 ...  بديه درد...  میدونم-

 : گفتم کوچیكی لبخند وبا شدم شاد منم امید ي خنده از

 ... واقعا-

 توي امید صداي رفت رائین سمت به کوچیكی معدنی اب شیشه وبا شد وارد کامی موقع همین

 : شد پر گوشم

 ... ونگرانم بده خیلی حالم وقت چند اين شدم مزاحمت که ببخش-

 : وگفتم زدم تلخی لبخند

 ... دونم می-

 ... عاشقتم...  باش خودت مواظب افتابم-

 : نشست لبم روي عمیقی لبخند

 ... امید....  طور همین منم-

 ؟ جانم-

 : وگفتم کردم اروم صدامو بودن زدن حرف مشغول کردم نگاه وکامی رائین به

 ... توام براي فقط معمر اخر تا بدون-

 : وگفتم کرد سرمستی ي خنده امید

 ... عشقم مطمئنم-

 : گفتم وسريع افتاد تنم به لرزه حرفش اين با
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 ؟ نداري کاري برم بايد من امیدجان-

 ... خدافظ باش خودت مواظب...  دلم عزيز نه-

 .... فظ خدا طور همین توهم-

 کشیدم عمیقی نفس گرفتم انرژي امید دايص شنیدن با کشیدم عمیقی نفس تلفن قطع از بعد

 بهم جدي ي خیافه با رائین...  کردم وتشكر دادم بهش کامیو گوشی رفتم ورائین کامی سمت وبه

 : گفت

 ؟؟؟ پايین بريم-

 کردم رائین ي ريخته بهم کروات به نگاهی ، بیرون رفت زودتر کامی که دادم تكون سرمو اروم

 بردم دست رائین متعجب چشماي مقابل در ومن نگاه بهم بتعج با که ايستادم رائین جلوي

 که زد متعجبی لبخند پاسخ در اونم زدم بهش محوي لبخند کردم درست کتشو ي ويقه وکروات

 : گفتم

 ؟؟؟ نه مگه ، بازيم اين تو وهمدست دوست دوتا ما-

 : وگفت کرد نگاهم جدت وبا شد محو رائین لبخند

 ؟؟؟ بريم نیست بهتر-

 دادم تكون باشه ي نشونه به سرمو... !  جديه لحظه يه خنده می لحظه يه...  ها نداره عادلت واااا

 ،فیلم رفتیم کردن می خفه رقص با خودشونو داشتن که بقیه پیش سالن به هم دست در ودست

 منو عروسی طول تو...  کنن شروع دادنو دستور باز که افتاد يادشون ما ديدن با هم وعكاس بردار

 سوار شام خوردن از بعد...  رقصیديم باهم بردار فیلم اجبار به دوبار وشايد رقصیديم باهمه نرائی

 خاطر به رائین داشتیم دوستش رائین وهم من هم که قسمتی گردي خیابون ورفتیم شديم ماشین

 راه سرمون پشت هم ماشینا ي همه افتاد وراه کرد باز سقفو بود تاريك وهوا بود شب نیمه اينكه

 هیجانمو نتونم که نبود زياد اونقدر ولی انداخت بدنم ولرزبه بود سرد اسفند اخر هواي افتادن

 می ماشین توي ايستاده طور همین من و کرد کم سرعتشو ورائین ايستادم سرجام کنم خالی

 بهم نشستن ي اجازه ديگه بودن اورده گیر خوبی ي سوژه که عكاسم وفیلمبردارو رقصیدم
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 براي اخه اونجاس خونش وفهمیدم کرد می هدايت ولنجك سمت به ماشینو رائین....  نداردم

 از وبعد شديم پیاده ماشین از وما داشت نگه بلندي برج جلوي ماشینو...  بودم نرفته جهاز چیدن

 ببره ماشینو تا داد نگهبان به ماشینو سوئچ رائین شديم ساختمون وارد ها خانواده ي بدرقه

 برجمون داد فشار رو 02 ي طبقه ي دکمه رائین شديم اسانسور وارد دومون هر وبعد پارکینگ

 پیاده اساسور از وما کرد اعالم رو شانزده ي طبقه خانمی بوديم 02 ي طبقه وما بود طبقه بیست

 تو برم اول من تا ايستاد وکنار کرد باز واحدارو از يكی در رائین داشت دوواحد طبقه هر شديم

 با خودم باباي ايول خونه ايول بابا کشید سوت مخم کرد روشن وچراغارو شد وارد پشتم وخودش

 : وگفت شد سالن ووارد گذشت کنارم از رائین...  جهاز اين

 توي اتاقاشم اس ودوخوابه متر 251 خونه اومدي خوش مشترکمون ي خونه به خانم افتاب خوب-

 .... ببینی تونی می...  راهروهست اون

 دوتا ي وسیله به وپذيرايی هال زدم سر وپذيرايی هال به همه از اول رائین يصحبتا به توجه بی

 تا سه بود رو راه يه هم اشپزخونه وبغل بود اپن ي اشپزخونه هال وپشت شد می جدا هم از پله

 بهداشتی سرويس خودشون براي اتاقا ،يعنی بود بهداشتی وسرويس خوابا اتاق حتما که درداشت

 : گفت باخنده رائین بودم اورده زبون به بلند خوداگاه نا وجوابمو سئوال!  بد چه ؟؟؟ نداشتن

 .... مهموناس براي اين داره بهداشتی سرويس خودش براي اتاق هر چرا-

 داشت که هم اي ديگه مثبت ي نكته گذشتم ازش توجه بی ولی بود گرفته خندم کارم از خودمم

 دستمال روز هر نبود الزم وديگه نبود معلوم وشر وکثیفی بود پارکت ساختمون کف که بود اين

 ....  بود تیره چون کنم وتمیزش بگیرم دست

 اي وقهوه بزرگ پیانوي به چشمم راهرو کنار تازه رفتم خوابابود اتاق توش که راهرويی سمت به

 ذارن می چشم جلوي پیانوشونو مردم بود بد جاش قدرهم چه گرونه خیلی بود معلوم خورد رنگ

 اولین و شدم راهرو وارد!  کنم می عوض جاشو فرصت اولین در کردن قايم پشت اين اوردن اينا

 تحرير میز ويه بود اش گوشه نفره يه تخت يه که بود کرم رنگ به اتاق يه تو ورفتم کردم باز رو در

 از بود کتاب از پر که بود بزرگ نسبتا ي خونه کتاب يه هم میز وکنار بود لپتاپ روش که بزرگ

 وبه اومدم در اتاق از بود اف دي ام همه اتاق وسايل دادم تشخیص خودمو کتاباي هم فاصله همین

 گالي از روش که سفید ياسی بزرگ ي دونفره تخت يه بود ياسی رنگ به اتاق اين رفتم بعدي اتاق
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 بود روعط ارايش لوازم پراز که بود بزرگ ارايش میز يه هم تخت روي روبه بود پر وقرمز سفید رز

 کناردر بود ياسی کوچك اباژر کدوم هر روي که داشت قرار کوچكی هاي میز هم تخت دوطرف

 وبغل باشه ديدن قابل توش وسايل تا بود باز کمداهم ودر بود کمد توي ولباسا بود ديواري کمد هم

 گیتار هم اتاق ي ديگه طرف اتاقه بهداشتی سرويس زدم حدس که بود بسته در يه ها کمد

 سفید ي قالیچه يه هم اتاق وکف میزدن چشمك وبهم بودن هاشون پايه روي که بود من لونوويو

 رائین برگشتم در سمت به...  بود اومده خوشم ازش خیلی ومن بود قشنگی اتاق کال بود پهن

 باز که اتاقو در رفتم طرفش به کرد می نگاه منو کجی بالبخند بود جیباش تو دستاش که درحالی

 : وگفتم زدم بهش ژکوندي لبخند بودم ايستاده رائین مقابل که جور وهمین گرفتم بود

 ... تو مال هم يكی اون من مال اتاق اين-

 در پشت از صداش که کردم هم قفل اطمینان وبراي بستم درو و ندادم بهش اعتراضو وفرصت

 : شد بلند

 لباسامو حداقل بذار تو مال اتاق ، بابا باشه....  اتاقه اين توي لباسام من کردي قفل درو چرا اا-

  بردارم

 : وگفتم انداختم باال هامو شونه خیال بی بود گرفته خندم

 ... بردار لباساتو بیا تو بعد کردم عوض لباسمو که من کن صبر-

 رفتم ايینه سمت وبه اوردم در همونجا کفشامو رفته که فهمیدم نیومد در ازش صدايی ديگه

 که افتاد امید يادگاري حصیري ي جعبه به ايینه از نگاهم که کردم می دازبران ايینه توي وخودمو

 که جعبه به رفتم سمتش وبه گرفتم باال دامنمو پايین گشتم بر جعبه سمت به بود تخت کنار

 خودمم تخت روي وگذاشتم کردم بلند زمین روي از رو وجعبه کشیدم عمیقی نفس رسیدم

 بغض با مهتابه کاره فهمیدم افتاد امید خودمو هاي البوم به منگاه که کردم باز رو وجعبه نشستم

 شده خشك گلبرگاي از پربود انداختم جعبه به اي ديگه ونگاه اوردم در رو ها والبوم زدم لبخندي

 ...  وابی سیاه رز ي

........ 
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 اون رفتیم مدرسه در طرف وبه داشتیم بر وسايلمونو خستگی با نیكی منو خورد که خونه زنگ

 صداي که خونه میرفتیم داشتیم خسته طور همین بیاد بود ونتونسته بود شده مريض گلنار روز

 بود داده پايین ماشینو ي شیشه وامید بود حسین عمو ماشین کرد جلب توجهمونو ماشینی بوق

 به ذوق با کردن تزريق خونم به هیجان انگار امید ديدن با میزد وبوق کرد می نگاه مارو لبخند وبا

 : وگفت خنديد اونم کردم نگاه نیكی

 ...  اورده تشريف امروز مجنونتون...  اوه اوه-

 : وگفت کرد دراز سمتم به دستشو وبعد

  میده فحش من به داره دلش تو االن که برو خوب خیل-

 : گفتم خنديدم می که ودرحالی دادم دست باهاش

 .... نیست ادمی همچین ،امید نیكی ااااا-

 : وگفت خنديد نیكی

  خدافظ...  شد سبز علف پاش زير برو بیا حاال...  نداره زدن که بچه بابا خوب خیل-

 از زود واونم رفتم ماشین سمت به لبخند با داد جوابشو وامیدم کرد باي باي امید با همونجا واز

 : وگفت شد پیاده ماشین

 ...  ها رويا عروسك سالم-

 : گفتم ذوق با میومد خوشم وحرفاش لحن اين از همیشه

 ... امیدم سالم-

 : گفت کرد می باز برام رو راننده کمك در که حالی در

 ؟؟؟ بود طور چه مدرسه-

 : گفتم حرص با میشدم سوار که حالی در

 ... کننده خسته همیشه مثل-
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 داد فشار انگشتاش بین دماغمو خنده وبا تو کرد شیشه از وسرشو بست ماشینو در خنده با امید

 : وگفت

 .... خانم تنبل-

 : گفتم اعتراض با

 .... امید ااااا-

 : وگفت زد شیرينی لبخند

  ؟؟؟ امید جان-

 ،تازه افتاد وراه شد ماشین سوار اومد سريع امیدم زدم ولبخند شد اب دلم توي قند حرفش اين با

 هک ماشین عقب سمت گشتم بر وبعد کردم نگاه رو اطراف تعجب با شدم رز گل شديد بوي متوجه

 : گفتم بهت وبا موند باز تعجب از دهنم

 .... امیییید-

 :وگفت خنديد

 .... امید دل جان-

 : وگفتم سمتش گشتم بر ذوق با

 ...  گال-

 : وگفت خنديد-

 .... عروسكم مبارك تولدت-

 ...  وابی مشكی رز گالي از بود پر گشتم بر عقب به دوباره بود مونده باز تعجب از دهنم

........ 
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 ساعت يه کردم نگاه ساعت به امید عكساي از بود پر اطرافم اومدم خودم به اتاق در ايصد با

 : شد بلند رائین صداي شد چی نفهمیدم اصال بود گذشته

 .... نمیبره خوابم لباسا اين با من ، کنم می خواهش افتاب-

 : گفتم میرفتم کمد سمت به که طور وهمین کردم پاك اشكامو

 .... کنم می باز درو النا کن صبر لحظه يه-

 سرويس شكر خدارو بهداشتی سرويس توي وپريدم کردم باز درو قفل وسريع برداشتم حولمو

 به ايینه وجلوي کردم اويزون حمام جالباسی وبه دراوردم لباسمو سختی به بود بزرگ بهداشتی

 انقدر ولی بخوابم وان توي خواست می دلم خیلی اوردم در موهام توي از رو سرم هاي گیره ارومی

 از واروم برداشتم عروسموو ولباس پوشیدم حولمو کردم اکتفا کوتاه دوش يه به که بودم خسته

 به فقط واتاق کرده پر اتاقو سیگار وبوي پردوده اتاقم ديدم که بیرون اومدم بهداشتی سرويس

 داده لم تخت روي شلوار کتو همون با که خورد رائین به چشمم بود روشن اباژرا از يكی ي وسیله

 می سیگار هم وپشت بود شده خیره عكس به که حالی ودر بود دستش توي عكسا از ويكی بود

 : پريدم جا از دومتر صداش با که کردم می نگاه بهش تعجب با کشید

 ؟؟؟؟... امیده اين-

 روي عروسمو لباس بود دورگه بود کشیده سیگار ازبس وصداش بود عكس به نگاهش هنوز

 وبه رفتم سمتش به نشه باز که بود حوله به حواسم که حالی ودر گذاشتم ارايش میز صندلی

 بود کرده بغل پشت از منو امید...  امید پارتیه گودباي جشن توي بوديم امید منو کردم نگاه عكس

  لبخند وبا بودم چسبونده سرش به سرمو منو بود داده تكیه عريونم هاي شونه به وسرشون

 وبه...  کردم اکتفا اره گفتن به وفقط زدم تلخی لبخند روز اون ياد با کرديم می گاهن دوربین به

 : کرد متوقفم رائین که بیارم در لباس توش از تا رفتم کمد سمت

 ؟؟؟ بوديد صمیمی باهم خیلی-

 : پرسیدم ،متعجب کرد می نگاه عكس به هنوزم برگشتم سمتش به متعجب

 ؟؟؟ کی با-
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 : گفت پیشونیش ي رو ديديش اخم وبا جدي خیلی

 ؟؟؟ امید با-

 : وگفتم زدم عمیقی لبخند امید ياد با

 می فكر اوايل ديدم کنارم امید شناختم خودمو که وقتی از من بیشتر خیلی از...  اره...  معلومه-

 وبهشون کنه بازي اي ديگه دختر هیچ با من جز به ندارم دوست ديدم بعد ولی داداشمه کردم

 همه بچگی همون از طور همین اونم خواستم می خودم براي امیدو چیز همه من بزنه لبخند

 ...  بابا ولی همیم مال ما میدونستن

 به وبعد برداشتم ولباسمو رفتم کمدم سمت وبه شدم حرفم بقیه خیال وبی کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم حالتش خیال بی بود شده تر شديد اخماش کردم نگاه رائین

  ؟؟؟ کنی مین عوض لباستو-

 درو تا کنم عوض اونجا لباسمو که رفتم بهداشتی سرويس به باشم جوابش منتظر اينكه وبدونه

 فحش به رائینو دلم وتو پريدم ازجام ترس از که جوري شد بسته شدت به هم اتاق در بستم

 ردمک که کاري اولین برگشتم اتاق به ودوباره پوشیدم لباسمو!  داره مشكل روانش پسره کشیدم

 عكسارو دونه دونه هم بعد بشه خالی سیگار وبوي دود از اتاق تا کنم باز رو پنجره که بود اين

 گذاشتم هم رو وجعبه بچینمشون البوم تو دوباره نداشتم حال گذاشتم جعبه وتوي کردم جمع

 .... رفتم فرو عمیقی خواب به که نكشید ثانیه وبه کشیدم دراز تخت روي واروم تخت زير

 : کرد پر اتاقو رائین حراسون صداي که شدم جا جابه جام توي خونه در دايص با

 ... باال میان دارن ومامانت مامانم لعنتی پاشو د...  پاشو افتاب-

 ديشب وشلوار بلیز باهمون که رائین به شده گرد چشماي وبا نشستم جام سر سیخ رائین حرف با

 : وگفتم کردم گاهن بود اويزون گردنش به وکج شل وکرواتشم بود

 ؟؟؟ واقعنی-

 : گفت وعصبی هول رائین
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 !!! اره ؟؟ تو گی می چی-

 وصداش پايین پريدم تخت از دويد در سمت به هول رائین شد زده هم خونه در زنگ موقع همون

 : گفتم شدم می رد کنارش از که طور همین سمتم گشت بر کردم

 ... کنم می باز درو من کن عوض لباستو برو-

 : وگفت زد پیشونیش به ويكی کرد خودش به نگاهی ینرائ

 ... وايیییییییی-

 درو يا کمكش برم يا بخنده دونستم نمی...  زمین وافتاد خورد لیز پاش بدوه اتاق سمت به اومد تا

 : وگفت شد بلند عصبی رائین دروزدن زنگ دوباره!!  کنم باز

 ... ديگه کن باز درو-

 : گفتم خنده با دويد اتاق وبه

 .... چشمت تو نره پات شست باش مواظب-

 ... کردم باز درو خنده با ودروبست اورد در ادامو اتاق توي از رائین

 با مامان که کردم سالم داشتن لب به لبخند شون دوتا شدم رو روبه رائین ومامان مامان با که

 : گفت حرص وبا صورتش تو زد يكی من ديدن

 ... اي قیافه چه اين-

 : گفت لب به لبخند ائینر مامان

 ... عزيزم ماهت روي به سالم-

 : گفت مامان روبه وبعد

 .... بودن خواب که نداره ناراحتی جون زهره-

 : گفت من به لبخند با رائین مامان ؟؟؟ نداشتم خبر من که شدن صمیمی کی ؟؟؟ جون زهره



 
 

www.negahdl.com    165 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ؟؟؟ تو بیايم کنی نمی دعوتمو خانم عروس-

 : وگفتم رفتم ارکن در جلوي واز شدم هول

 ... تو بفرمايید کنم می خواهش..  چرا-

 دستم به کوچیكی وظرف تو اومد اول رائین مامان اخر در که کردن تعارف بهم رائین ومامان مامان

 : وگفت داد

 .... کردم درست کاچی برات عزيزم بیا-

 مامان رائین مامان از وبعد کردم تشكر ؟؟؟ حالن خوش انقدر چرا مادرا اين بود گرفته م خنده

 : گفت تشرواروم وبا تو اومد

 .... بكش سروصورتت به دستی يه برو ؟؟؟ ايه قیافه چه اين-

 موهام از کدوم هر گرفت ام خنده خورد خودم به نگاهم تا رفتم سالن بهداشتی سرويس به سريع

 رائین ايصد اومدم وبیرون شستم صورتمو دستو سريع بود کرده پف وچشمام بود رفته سمت يه

 با سفیدي ي دوبنده وتاپ کردم شونه موهامو رفتم اتاقم سمت به سريع میومد هال توي از

 با اومدم برون اتاق واز پوشیدم سفیدمو انگشتی وصندالي کردم پا طوسی کتون شلوارك

 : وگفتم رفتم سالن به شرمندگی

 ... خدا تورو ببخشید-

 : وگفت خنديد کامروا خانم

 توي رائین...  بخور بروصبحانتو توهم...  بزنیم سر بهتون اومديم فقط ما زيزمع کنم می خواهش-

 ... اس اشپزخونه

 اين چرا اين ،وا شد چايش خوردن ومشغول کرد اخم من ديدن با رائین شدم اشپزخونه وارد

 سفید گرمكن شلوار با بود پوشیده مشكی تیشرت يه کردم بهش سرسري نگاه ؟ کرد طوري

 گرفتم رائین مامان وجلوي رفتم هال وبه ريختم چاي دوتا رفتم ساز چاي سمت به...  مشكی

 : وگفتم
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 ... جون مادر بفرمايید-

 : وگفت کرد نگام محبت با جون مادر

 ... گلم عروس دستت قربون-

 به من ورود با بخورم صبحونمو تا رفتم اشپزخونه به وبعد کردم تعارف هم مامان به رو چاي

 باال هامو شونه خیال بی منم رفت بیرون اشپزخونه واز شد بلند جا از سريع رائین اشپزخونه

 فشار بهش خیلی ديشب ،حتما بود خورده رو ها کاچی ي همه رائین رفتم میز سمت وبه انداختم

 بعد ومامان جون مادر...  شدم صبحانه خوردن مشغول خنده با گرفت خندم خودم حرف از اومده

 ،اينم بیرون زد خونه از حرفی هیچ وبدون پوشید لباس رائین اونا از بعد رفتن ساعت يه از

 به کار ياد با کشیدم سرك خونه هاي سنبه سوراخ ي همه به رائین خیال بی!  داشت خوددرگیري

 گوشی توي غزل صداي بوق چند از بعد گرفتم و وغزل کامی ي خونه ي وشماره رفتم تلفن سمت

 : پیچید

 ... الو-

 ... افتابم ، غزل سالم-

 ....  خانم عروس سالم-

 ؟؟؟ بود طور چه زفاف شب-:گفت شیطنت با وبعد

 : وگفتم گرفت خندم گفتنش طرز از

 .... ! خونمون اومدن کاچی با ومادرجون مامان سرصبحی که دونی نمی...  يكی تو خفه-

 : وگفت کرد بلندي ي خنده غزل

 ؟؟؟ خوردي حاال!  داره خوردن کاچی اين-

 : وگفتم مخنديد

 .... خورد شو ته تا چون بود شده وارد فشار بهش خیلی اينكه مثل رائین ولی ، نه من-
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 : گفت خنده با غزل خنده زير زديم جفتمو حرفم اين با

 ؟؟؟ هست کجا ،حاال دختر نمیري-

 ... رفت اونم رفتن که مامانا ؟؟؟ رائین ؟؟؟ کی-

 ؟؟؟ بگی خودش جلو نداري جرئت گتم...  نیست پس-

 : وگفتم کردم کج دهنمو

 ... نیس عددي-

 اِ؟-

 ... ! اره-

 ..  پاره اجر ارهو -

 : وگفتم خنديدم

 ...داشتم زحمت يه براتون باز بگم که زدم زنگ غزل راستش-

 : وگفت شد جدي غزل

 ؟ شده چی ببینم بگو...  چیه حرفا اين-

  کنم کار خوام می همین براي باشم رائین محتاج مالی نظر از خواستم نمی راستش-

 : گفت متعجب غزل

 ؟؟؟ کار-

 ... نه يا کنه کمكم تونه می کامی ببینم گفتم...  اره-

 ... بزنه زنگ بهت گم می اومد که بیرون ، حمامه االن گم می بهش باشه-

 ...  خدا تورو ببخش ممنونم باشه-
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 ... خواهرمون مثل توهم چیه حرفا اين-

 ... تماستونم منتظر پس برم من بخو خیل...  داري لطف ممنونم-

  باش خودت مواظب گلم باشه-

 ... فظ خدا...  طور همین توهم-

 ... خدافظ-

 نگفت بهم که مامانمم بود عید امروز مثال ، کردم نگاه ديوار درو به حوصله وبی کردم قطع تماسو

 شدم عید بیخیال...  باشیم هم پیش بايد رائین ومنو اوله ساله میكنه فكر حتما...  خونشون برم

 چی عید از بعد!  بودم مملكت اين دانشجوي مثال بودم ننداخته کتابام به نگاه يه بود وقت خیلی

 کتابامو تا ودوسه رفتم بود توش کتابخونه که اتاقی طرف به بدم؟؟؟ استادارو جوابه خواستم می

 که کردم می خريد خودم براي میرفتم ،بايد بودم گرسنه خیلی برگشتم سالن سمت وبه برداشتم

 با چون بفرسته غذا برام تا گرفتم تماس رستوران وبا برداشتم تلفنو نزنم رائین خوراکیاي به دست

 سفارش وغذا خودمون ي خونه نزديك رستوران به زدم زنگ نبودم اشنا منتطقه اين رستوراناي

 کردم پهن سالن توي ووسايلم بخونم درس تونستم نمی اتاق توي که بچگی عادت طبق....  دادم

 کتابام روي از سرمو خونه زنگ صداي با....  کردم خوندن درس به وشروع نشستم زمین وروي

 گذشت می بودم داده سفارش غذا که اي موقع از ونیم ساعت يه کردم نگه ساعت وبه کردم بلند

 : وگفتم برداشتم ايفنو میدادم وقوس کش بدنم به که حالی ودر شدم بلند

 ؟؟؟ کیه-

 ... اوردم غذاتونو...  رستوران از-

 ....30 واحد 02 ي طبقه بیايد...  بله-

 انداختم باال شونه خیال بی کن تشكر وگفت کرد دعوام سري اون که افتادم رائین ياد لحظه يه

 کردم پیدا که پولمو کیف....  بردارم پولمو کیف تا رفتم اتاق سمت به و دادم فشار ايفنو ي ودکمه

 سرم هم ابیمو وشال انداختم دوشم روي مشكیمو عبايیه مانتو سريع شد فشرده هم در زنگ

 وبه گذاشتم اپن روي رو غذا بستم ودرو دادم پولو غذا گرفتن از بعد...  رفتم در سمت وبه کردم
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 خودم براي داشتم خوردم غذامو اشتها وبا رفتم اشپزخونه به وبعد اوردم در ولباسمو رفتم اتاق

 غزل ي خونه ي شماره رفتم تلفن سمت به دست به لیوان خورد زنگ تلفن که ريختم یم نوشابه

 : گفتم گشتم می بر اشپزخونه به که حالی ودر کردم وصل تماسو!  زدن زنگ زود چقدر بود

 .... سالم-

 ؟؟؟؟ مطوري طور چه... عروس طلوعه سالم-

 ؟ طوري چه تو خوبم مرسی-

 ؟ کاري دنبال شنیدم .... گذره می...  خوبم منم هی-

 ؟ کنی کمكم تونی می..  اره-

 ؟ باشه جوري چه خواي می-

 .... دارم دانشگاه که میدونی....  خوام می وقت نیمه کار يه-

 : گفت مكثی از بعد کامی

 .... نمیشه پیدا رشتت مطابق حسابی درست کار ، اوضاع اين توي افتاب ببین-

 : گفتم انداختم می سطل توي رو غذا مصرف بار يه ظرف که حالی ودر پريدم کامی حرف وسط

 .... باشه دراز رائین جلوي دستم وقت چند اين خوام نمی فقط نیست مهم اصال برام-

 : گفت بابهت کامی

 ؟؟؟ مطمئنی طلوع-

 .... وقت چند براي فقط..  خوام نمی که دائم کار جان کامی اره-

 ... نشی ناراحت موار امید کنم می پیشنهاد يه ببین..  باشه-

 ... بگو باش راحت نه-

 ... عصر خواستی اگه...  بیاد تونه می صبحا وفقط اومده پیش مشكلی براش شرکتم منشی من-
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 : گفتم خوشحالی با

 ... درسته محیطش هم خودتم پیش هم...  عالیه که اين-

 ؟؟؟ نشدي ناراحت-

 ؟؟؟ بش ناراحت چرا نه-

 :  وگفت شد هول کامی

 

 میزنیم حرف باهم اومدي که فروردين پنجم حقوقتم درمورد...  نیست مهم..  گفتم ريجو همین-

! 

 

 ... ممنونم باشه-

 ؟ نداري کاري... مبارك عیدت پیشاپیش جون طلوع خوب-

 : وگفتم خنديدم

 .. خدافظ...  برسون سالم غزل به...  ممنونم بازم....  جان کامیون مبارك توهم عید...  نه-

 .. خوب ردخت خدافظ-

 دوباره کاچی ياد با...  ؟ نیست!  هست که هیچ از بهتر کاچی کردم قطع تلفنو حالی خوش با

 ....  خنديدم

 جمع سالن وسط از کتابامو راحت باخیال بود شب نه ساعت تحويل وسال بود ونیم سه ساعت

 من...  ابیدمخو وتخت زدم بندمو وچشم خودم اتاق رفتم هم وبعد گذاشتم خونه کتاب وتوي کردم

 ...  خوبیه چیز کال ، بگذرم تونم نمی خواب از بگذرم چی هر از
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 پشت شخص پرفتوح امواح بار بودم بلد فحش وهرچی پريدم خواب از خونه تلفنه زنگ صداي با

 برداشتم کنار میز روي از رو وتلفن کردم دراز ودستو گذاشتم سرم روباالي بندم چشم کردم تلفن

 : گفتم يیخوابالو صداي وبا

 ... الووو-

 ... افتابی سالم-

 : گفتم حرص با.  میزد حرف اروم داشت که بود مهتاب

 ... بودم خواب ؟؟ اخه زدنه زنگ وقت چه...  سالم مرضو-

 ؟ کردي نگاه ساعتو ؟؟؟ اخه خوابه وقته االن...  خودت به مرض-

 دوباره و شدم جا جابه امج توي بود هشت به ربع يه کردم نگاه ساعت به باز نیمه چشماي با

 : وگفتم بستم چشمامو

 ... باشه خوب-

 ؟؟؟ کجاست رائین..  عیده ديگه ي خورده ساعتو يه ؟ چی يعنی-

 ... دونم نمی-

 ... بیارم برات نداري کسر کمو چیزي ببینم زدم زنگ بگو منو بده شفت خدا واي-

 : وگفتم خنديدم

 ... داري لطف تو کوچولو خواهر مرسی-

 ؟ نداري کار...  میكنه صدام مامان میرم ديگه من خوب خیل-

 ...  عزيزم نه-

 فعال-

 ... خدافظ-
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 کوچولو دوش يه تا حمام توي ورفتم کردم روشن اتاقو چراغ اومدم پايین تخت از خستگی با

!  خونه نیومده پس بود خاموش همه خونه چراغاي بیرون اومدم اتاق واز پوشیدم لباسامو...  بگیرم

 گذاشتم قدم خونه روشنی تاريك توي کنم روشن چراغ اينكه وبدونه بیرون کردم فوت مونفس

 به خوردم می سرش از که طور وهمین اوردم در يخچال توي از ابو ي شیشه رفتم اشپزخونه وبه

 گرفتم دست دو با رو اب سرد ي شیشه کردم دراز میز روي وپامو شدم ولو کاناپه روي رفتم هال

 چند از بعد...  جالب حس يه میداد دست بهم خوبی حس شیشه سردي از دادم هتكی مبل وبه

 تلوزيون وباهاش روبرداشتم کنترل رو روبه میز روي واز شدم دوال بودم حالت اون توي که دقیقه

...  عید دقیقه ده وسر بود نه به دقیقه ده ،ساعت داشت برنامه ها شبكه ي همه کردم روشن رو

...  تلوزيون به زدم زل...  روح بی روحه بی...  بود وسرد تاريك خونه کردم مبر دورو به نگاهی

 مامان منو خودمون ي خونه پارسال خیر به يادش! ....  اخه چه من به ؟؟؟ کجاست رائین االن يعنی

 اين توي...  تنهاست من مثل حسینم عمو االن حتما...  بوديم هم دور حسین عمو مهتابو با وبابا

...  پريدم جا از جت مثل حسین عمو ياد با...  بمونه تنها تحويل سال نذاشتم وقت هیچ سال سه

 سريع...  اون هم تنهام من هم االن که اينه مهم ولی نیستم کنارش تحويل سال لبه که درسته

 وتلوزيونو کشیدم حسرت پر اهی شد تحويل سال کنم خاموش تلوزيونو اومدم وتا شدم اماده

 واز برداشتم اينجا بود اورده برام بابا که ماشینمو وسوئیچ خونه کلید جاکیلیدي از و کردم خاموش

 گونا هاي ماشین از پر پارکینك...  زدم پارکینكو ي ودکمه شدم اسانسور سوار بیرون زدم خونه

...  افتادم وراه شدم ماشین سوار کنم پیدا ماشینمو توشون تونستم راحت خیلی ولی بود گون

 وپیاده کردم پارك ماشینو عمو ي خونه جلوي...  کردم می رانندگی سرعت اخرين با جاده توي

 کردم کارو اين باره وسه ،دوباره نداد جواب کسی ولی ايستادم ومنتظر دادم فشار ايفنو زنگ شدم

 بتونم بلكه تا گرفتم فاصله خونه در از خودش فامیالي پیش بود رفته هم عمو حتما نبود خبري اما

 هیچی که بود عقب وساختمون بود بلند خونه در انقدر...  دريغ اما ببینم رو خونه چراغاي ببینم

 و گلنار داشتم میسكال دوتا اوردم در کیفم از گوشیمو نشستم ماشین توي دوباره نبود معلوم

 گوش توي امید سروحال صداي بوق چند از بعد گرفتم امیدو ي شماره همه بیخیال...  مهتاب

 : پیچید

 .... مبارك نوت سال..  عشقم سالم-

 : وگفتم زدم رمقی بی لبخند
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 .... مبارك توهم نوي سال سالم-

 ؟ خوبی...  خانمم ممنونم-

 ؟ طوري چه تو..  خوبم من..  عزيزم مرسی-

 ... افتاده اتفاقی افتاب..  میده نشون رو ديگه چیز يه تو صداي ولی خوبم منم-

  ؟؟؟ گفتم می چی بهش کرد می خفم داشت بغض

 ... شده تنگ تو براي دلم فقط..  فقط خوبه چیز همه نه-

 : گفت مهربون امید..  بود تنگ واقعا دلم نگفتم دروغ

 دوسال فقط تو دوسال فقط برگشتم به نمونده چیزي افتابم..  بشم کوچیكت دل اون قربون من-

 .... کن صبر

 : وگفتم مگذاشت فرمون روي و سرمو ، کرد می سنگینی احساس سرم

 ... دوساله که دوسال..  برات کنم می صبر عمرم اخر تا شده-

 : گفت عشق با امید

 ... ماهی تو خانمم میدونم-

 : وگفتم زدم محوي لبخند

 ... میشم لوس رو حرفا اين نزن-

 ... قشنگه برام بودنتم لوس-

 ... امیددددددد-

 ... امید دل جان-

 سعی ولی ريخت صورتم روي اشكم...  خواست می امیدو نمهربو نگاه فقط االن دلم...  عزيزم

 ... نكنه شك امید که بزنم حرف محكم کردم



 
 

www.negahdl.com    174 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ...  نمیشم مزاحمت میرم ديگه من-

 .... گل خانم مراحمی شما-

 ... خدافظ...  باش خودت مواظب...  عزيزم ممنونم-

 ... خدافظ...  خانمم طور همین توهم-

 نگاهم گوشی زنگ با میدادم فشار دستم انگشتاي بین توانم ي همه با مبايلمو کردم قطع تماسو

 وماشینو کردم خاموش گوشیمو شد قطع که تماس موندم منتظر بود نیكی شد خشك بهش

 اونم تنها ،خیلی بودم ،تنها بود گرفته دلم..  میرفتم ولی میرم کجا دونستم نمی..  کردم روشن

 خونه برم خواست می دلم قدر چه خونمونم سرخیابونکنار ديدم اومدم که خودم به.....  عید شب

 سمت وبه انداختم راه ماشینو...  بود بد حالم..  دونستم نمی خودمم شد نمی چرا..  نمیشد ولی

 کردم باز پارکینگو در ريموت با بود اونجا من پناهگاه تنها فعال اينكه مثل رفتم رائین ي خونه

 چرخوندم در توي کیلیدو...  شدم اسانسور وسوار دمکر پارك قبلیش جاي ماشینو توش ورفتم

 حتما..  بودمش نذاشته روشن من...  بود روشن اشپزخونه چراغ فقط بود تاريك خونه شدم ووارد

 وبا جلوم اومد سراسیمه رائین در شدن بسته با بستم ودرو شدم وارد تفاوت بی برگشته رائین

 : گفت اخم

 ؟ بودي کجا-

 : وگفتم مکرد نگاهش حوصله بی

 ؟؟؟ بدم جواب بايد-

 : وگفت کرد نگاهم ناراحت

 .... من بدونه اينا مامانت ي خونه رفتی نكنه گفتم...  دونی می خودت دونم نمی-

 هیچ که درسته ؟؟؟ کرد می هم فرقی براش مگه...  کنم جدا تنش از سرشو خواست می دلم

 بود گذاشته تنها تحويل سال منو چرا !!! هستیم که دوست دوتا حد در ولی نداريم باهم نسبتی

 : گفتم حرص وبا پايین انداختم سرمو ؟؟؟



 
 

www.negahdl.com    175 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 حسین عمو ي خونه بودم رفته...  گم می من ولی نداره ربط بهت اصال اينكه با....  نبودم اونجا نه-

 ... نبود خونه اونم که

 : گفت یوقاطع جدي وبالحن زد زل چشمام به رائینم کردم نگاه وبهش گرفتم باال سرمو

 زندگی توي دخالت قصد من....  خودته خاطره به میگم چیزي من اگه!  نیمه يكو ساعت...  افتاب-

 ... ندارم تورو

 :کرد متوقفم رائین صداي که گرفتم پیش اتاقمو راه حرفی هیچ بدون!!!  ندارم منم

 .... ديدنی عید بريم بشی بیدار زود بايد فردا....  ندادم جواب تلفنا از کدوم هیچ به-

 : گفتم برگردم اينكه بدونه-

 .... بیدارم ده ساعت-

 از گوشیم بازنگ که بود دقیقه پنج چهلو و نه ساعت...  رفتم اتاقم وبه دادم ادامه راهمو ودوباره

 تخت واز گذاشتم میز وروي اوردم در بندمو وچشم دادم بدنم به قوسی کشو شدم بیدار خواب

 صورتمو حوله با که حالی در شستم صورتمو ودستو رفتم بهداشتی سرويس طرف وبه اومدم پايین

 بود صبحانه خوردن مشغول رائین...  رفتم شزخونه طرف وبه اومدم بیرون اتاق از کردم می خشك

 سكوت...  نشستم میز وپشت ريختم چاي خودم براي داد جوابمو خودم مثل اونم کردم سالم اروم

 : وگفتم کردم صاف صدامو میداد عذابم بدجوري

 ؟؟؟ شما ي خونه يا ما ي خونه ؟؟؟ میريم کجا اول-

 : گفت گرفت می لقمه خودش براي که حالی در رائین

  کرد دعوتمون شام براي منم مامان...  خونشون بريم ناهار وگفت زد زنگ مامانت...  شما ي خونه-

 : وگفت شد بلند میز شتپ از رائین شد تموم صبحونمونكه....  نگفتم وچیزي دادم تكون سرمو

 .... بريم که شو اماده سريع-
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 تكون سرمو کردم نمی جمع اگه بود نامردي پس بود چیده رو صبحانه میز رائین شدم بلند جام از

 : وگفتم دادم

 ... میشم اماده میرم کردم جمع که میزو-

 خوداگاه نا رفت يخچال سمت به بود دستش توي وکره صبحانه شكالت ظرف که حالی در رائین

 ولی باشن ذلیل زن اينكه نه میاد خوشم میكنن کمك که مردايی از کال زدم کوچیكی لبخند

 گذاشتم رو ظرفا صبحانه میز کردن جمع از بعد....  میشه مشترك زندگی يه اينجوري کنن کمك

 کوتاه وکت پوشیدم گردنی پشت سفید تاپ يه...  رفتم اتاقم طرف وبه ظرفشويی ماشین توي

 و پوشیدم اي سرمه تفنگی لوله شلوار گذاشتم کیفم وتو برداشتم روش براي هم کتونی اي مهسر

 و کردم محوي ارايش کردم پا هم مشكمو بلند پاشنه وکفش کردم سرم شال با ايمو سرمه مانتوي

 رو در رو رائین با که بیرون اومدم اتاق از برداشتمو وکیفمو کردم خالی خودم روي عطرو ي شیشه

 شلوار بايه بود پیدا گردنبندش که باز نسبتا اي ويقه ربع سه استین مشكی جذب بلیز يه مشد

 بود محشر..  هیچی ديگه که عطرشم بوي بود خوشتیپ بشر اين کال مشكی وکالج اي سرمه جین

 کردم می سعی که حالی در ؟؟ چرا دونم نمی بود گرفته م خنده بود من ارزيابی مشغول رائینم! ... 

 : گفتم باشم وجدي بخورم موخند

 ... بريم شد تموم زدنت ديد اگه-

 : وگفت رفت در سمت وبه کرد من به پشتشو سريع بود اومده خودش به که رائین

 ... يانه هست بدردبخوري چیز ببینم کنم امتحان منم گفتم زنی می ديد منو داري ديدم-

 : وگفتم افتادم راه پشتش بود لبم روي محوي لبخند

 ... بود بخور بددرد صدالبته که-

 : وگفت کرد نگاه چشمام تو وجدي برگشت سمتم به دفعه يه رائین

 ! هیچیش...  نبود بخور درد به خانم خیر-

 فشاردادم اسانسورو ي ودکمه رفتم اسانسور سمت وبه گذشتم کنارش از اخم وبا گرفت حرصم

 : وگفتم
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 ... نداري سلیقه-

 : گفت کرد می نگاه ها شماره به که حالی ودر يستادا کنارم بستواومد درو رائین

 ... نیستی اي تحفه تو ولی دارم چرا-

 : وگفتم م زد صداداري پوزخند

 ؟؟؟ هستی تو حاال-

 : گفت تعجب با رائین

 ؟ چی-

 ؟؟؟ تحفه-

 : وگفت کرد نگاه بهم غرور با

 ... خانم بله-

 : وگفتم شدم سوار شد باز اسانسور در

 .... نیستی چايم تفاله شما..  کنم عرض چه که تحفه جناب خیر-

 : وگفت فشارداد رو پارکینگ ي ودکمه واردشد رائینم

 ! نمیاي حساب به اصال توکه به داره ارزش چاي تفاله-

 : وگفتم کردم نگاه مغرورش چشماي به خشم با

 !!!! صفر يعنی وشعور ادب-

 : وگفت رفت بیرون اول رائین ايستاد اسانسور

 ... شد دير که بريم بیا شعوري وبا ادب با هک شما-

 : گفتم میدودم دنبالش تقريبا بلندم پاشنه کفشاي با که درحالی
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 ... شعورم با هم ادبم با هم درسته بله-

 : وگفت کرد نگاه بهم جدي خیلی رائین بوديم رسیده ماشین کنار

  ؟؟؟ کین باشعور بادبو شعوري وبا ادب با تو اگه-

 ماشینا از يكی دزدگیر صداي با بوديم باهم نبرد حال در چشم با وانگار بوديم خیره هم چشماي به

 به سكوت توي هردومون شديم ماشین وسوار کرد باز ماشینو در ريموت با رائین اومديم خودمو به

 چی داريوش صداي تو دونم نمی...  میداديم گوش داريوش سراب اهنگ وبه بوديم زده زل رو روبه

 داشت گرمايی يه بودم صداش عاشق...  خلصه توي برد ومی کرد می جدا زندگی از کال نوم که بود

 حسش کلمه به وکلمه وجود تمام با خوند می که اهنگی انگار نبود اي خواننده هیچ صداي توي که

 ... بود کرده

 : گفت که اومدم خودم به رائین صداي با

 ... رسیديم شو پیاده-

 تا موندم ومنتظر رفتم در سمت وبه شدم پیاده ماشن از اروم بوديم اينا مامان ي خونه در جلوي

 : پیچید ايفون توي مهتاب خوشحال صداي که دادم فشار درو زنگ اومد که رائین...  بیاد رائین

 ... افتابیییییییییی وايییییییی-

 بدونه اون ولی کردم نگاه بهش تعجب با گرفت دستمو رائین تو برم خواستم تا کرد باز درو وبعد

 : گفت کنه نگاه من به اينكه

  کنیم بازي بايد بعد به ازاينجا-

 چاکو سینه عاشقاي نقش کردن بازي ي حوصله اصال کشید داخل به خودش دنبال به منو وبعد

 جلوي پهنی بالبخند مهتاب...  روندم لبم رو لبخندي اجبار به ، بودم مجبور خوب ولی نداشتم

 انداخت من بغل توي خودشو مهتاب که رفتیم ال با ها پله از بود ايستاده ما منتظر ساختمون

 : وگفت
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 مخصوصا نچسبید بهمون اصال تو بدونه عید امسال که دونی نمی...  مبارك عیدت خواهري سالم-

 ... عمه وجود با

 : وگفتم دادم فشار بیشتر خودم به مهتابو

 ... عزيزم مبارك توهم عید-

 : وگفت داد دست رائین با مهتاب کردم اجد ازخودم مهتابو

 .... مبارك نوت سال-

 : وگفت خنديد رائین

 .... داغ زيرکباب نون مبارك توهم عید-

 : وگفت رائین ي شونه به زد مشت با مهتاب

 .... کبابم زير چرب نون عاشق گرم دمت-

  ؟؟؟؟ من جز بود خوب باهمه رائین چرا گرفت لجم

 ... سالم-

 : وگفتم رفتم سمتش به اروم!  بود شده تنگ براش دل چقدر...  بود بابا گشتیم بر رد سمت به همه

 ... مبارك نوتون سال بابا سالم-

 : وگفت بوسید وصورتمو کرد منوبغل بابا

 ... دخترم گل مبارك توهم عید-

 بعد گفتن تبريك نورو وسال کردن روبوسی ورائین بابا ايستادم وکنار بوسیدم بابارو صورت منم

 زدن دست به کردن شروع همه شديم که خونه وارد خونه توي بريم که کرد تعارف بهمون بابا هم

 ورو داديم دست باهم بودن ما ي خونه فخري عمه ي عالوه به مسعود ودايی زهرا خاله ي خانواده

 دلم...  کنم عوض لباسامو تا رفتم اتاقم وبه کردم خواهی عذر عید تبريك از وبعد کرديم بوسی

 تنه نیم کت کردم اويزون جالباسی به مانتومو زدم ديد اطرافمو که کمی بود شده تنگ اتاقم براي
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 کنار رائین...  رفتم بیرون اتاق از موهام کردن مرتب از وبعد پوشیدم تاپم روي ايمو سرمه ي

 : گفتم لبخند وبا نشستم مینا کنار میزدن حرف وداشتن بود نشسته مسعود دايی پسر سروش

 ؟؟؟ پرستار خانم خبر چه-

 : وگفت خنديد مینا-

 .... خانم عروس سالمتی-

 : گفت شیطنت وبا کرد اشاره رائین به وبعد

 ؟؟؟ نه يا شیرينه زندگی-

 : وگفتم خنديدم

 ... کرديم ازدواج که دوروزه تازه نیست معلوم که هنوز-

 : وگفت خنديد مینا

 ... شیرينه فعال پس-

!  که دونی نمی..  شیرينی چه اره گفتم دلم وتوي کردم نگاه بود زدن رفح مشغول که رائین به

 : وگفتم زدم کوچكی لبخند

 ؟؟؟ شیرينش ودختر مینو از خبر چه راستی...  شیرينه اره-

 : گفت مینا

 که هم داشته ماموريت مینو هم بیان تو عروسی براي نتونستن که کرد خواهی عذر مینو..  خوبن-

 ... شكسته دستش وروجك مهرسان اين اين

 : گفتم ناراحتی با

 ؟؟؟ چرا واي-

 : گفت ذوق وبا خندبد مینا
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 از مهرسان ؛ مینو قول به میره باال راست ديوار از شده شیطون چقدر که دونی نمی افتاب واي-

 ... بدتره صدتاپسر

 ... بود حريف پسرو صدتا ؟؟؟ بچگیمون نیست يادت...  رفته مینو خود به-

 : وگفت يدخند مینا

 ... واقعا اره-

 : وگفت شد اضافه جمعمون به هم محمد موقع همون

 ... جون عروس طوري چه-

 : وگفتم گرفتم متفكري ي قیافه

 ؟؟؟ جون دکتر نمیزنی امپولم بگم اگه-

 : وگفت گوشش تو زد يكی بازي مسخره با محمد

 .. هست مینا..  اصال نه...  شوهرت جلو..  بده مرگم خدا-

 : وگفتم مخنديد

 ؟؟؟ تو میشی ادم کی-

 : وگفت کرد بود مسعود دايی دختر صبا با زدن حرف مشغول که مهتاب به عاشقی نگاه محمد

 ... بدن زنم موقع هر-

 : وگفتم انداختم باال ابروهامو

 ... ! توبدتر از هم لیلیت میده شیر بوي هنوز دهنت جون مجنون-

 : وگفت خنديد محمد

 ... شم نمی ادم منم نشديم رگبز دومون هر تا پس-
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 : وگفت داد تكون سري تاسف با مینا

 ..  محمد رويی پر خیلی-

 : وگفت کرد وتعضیمی شد بلند محمد

 .... جون مینا خودتم شاگرد-

 بود پزشكی دوم وسال بود کوچكتر من از سال يه محمد...  رفت وداريوش رائین سمت به وبعد

 چه که میل بی نبود میل بی بهش مهتابم بود مهتاب خاطرخواه هم بچگی از زهرا اخرخاله ي وبچه

 سال امسال ومهتاب داشتن سنی تفاوت باهم سال سه مهتاب محمدو ، داشت دوستش کنم عرض

 ساعت کردم نگاه ساعت به وقتی نشستیم هم دور کمی ناهار خوردن از بعد...  بود رياضی سوم

 : وگفتم کردم رائین به رو نداشتن رفتن قصد همونام از کدوم وهیچ میداد نشون عصرو نیم و پنج

 ؟؟؟ میاي لحظه يه جان رائین-

 نگاه بهم تعجب با تو اومد ورائین شد باز سرم پشت بستم اتاقو در تا...  رفتم اتاقم سمت به وبعد

 : وگفت کرد

 ؟ داشتی کاري-

 : وگفتم انداختم تخت روي خودمو

 خستم خیلی هم...  دعوتیم شما ي خونه شب که ماهم برن خوان می کی نیست معلوم اينا...  اره-

  ؟؟؟ خونه بريم...  کنم عوض لباسامو خوام می هم

 : وگفت انداخت اتاق ساعت به نگاهی رائین

 ... منتظرم پايین من...  شو اماده...  بريم باشه-

 : وگفتم شدم بلند سريه

 ... باشه-
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 ديدنم با همه شدم که سالن وارد...  پوشیدن لباس به کردم شروع بیرون رفت اتاق از رائین تا

 :پرسید تعجب با مامان کردن تعجب

 ؟؟؟ جان افتاب کجا-

 ... دعوتیم مادرجون ي خونه شب...  خونه میريم داريم-

 : وگفت زد کوچكی لبخند مامان

 ... بگذره خوش-

 بیرون زديم خونه واز کرديم خداحافظی همه از عذرخواهی از بعد باهم وهردو شد بلند هم رائین

 : شكست رو سكوت رائین که بستم وچشمامو دادم تكیه صندلی پشتی به سرمو ماشین توي... 

 ؟؟؟ میاد خوابت-

 : وگفتم کشدم عمیقی نفس

 ... بخوابم عصرا اينكه به کردم عادت...  حسابی اره-

 باز چشمامو رائین يصدا با...  زدم کوتاهی چرت خونه به رسیدن تا ومن نگفت چیزي ديگه رائین

 : گفت میشد پیاده ماشین از که حالی در کردم

 ... رسیديم شو پیاده-

 يه شديم که خونه وارد....  اسانسور سمت به افتادم راه رائین ودنبال پايین پريدم ماشین از سريع

 زا خواب بلكه حموم توي پريدم برداشتمو وحولمو کندم تنم از لباسامو رفتم تاقم سمت به سره

 بودم موهام کردن خشك حال در اومدم بیرون حموم واز شستم تنمو سرد اب دوش زير بپره سرم

 ...  تو بیا وگفتم کردم خاموش رو سشوار شد زده اتاق در که

 پايین انداخت سرشو وسريع شد سرخ زد ديد منو که ثانیه چند از وبعد شد اتاق وارد اروم رائین

 : وگفت گرفت سمتم به وتلفنو

 ... زلهغ-



 
 

www.negahdl.com    184 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 زير سربه مردمو ي بچه کردن خورش چیز خونمون رفتیم کنم فكر ؟؟ کرد اينجوري چرا اين وا

 من به تلفن دادن از بعد ورائین گرفتم رائین تلفنواز بخورم تكون جام از اينكه بدونه....  شده

 : گفتم تفاوت بی شد خارج اتاق از سريع

 ؟؟؟ الو-

 ... خودم افتابیه سالم-

 ؟؟؟ خوبه کامی ؟؟ خوبی...  مبارك عیدت خودم جونه غزل به سالم-

 ... میرسونه سالم خوبه کامیم اره..  مبارك توهم عید عزيزم ممنونم-

 ؟؟ خبر چه...  باشه سالمت-

 ... سفر بريم بچینیم اي برنامه يه بیا...  بگم زدم زنگ راستش افتاب-

 ؟؟؟ کجا ؟؟؟ سفر-

 ؟؟ چیه تو نظر...  اصفهان .. بريم گفتیم کامی منو...  اره-

 ؟؟ بريم کی حاال...  ندارم حرفی من باشه-

 ؟؟ چیه اون نظر ؟ چی رائین-

 : گفتم بابهت

 ؟؟؟ بیاد قراره اونم مگه-

 : گفت تشر با غزل

 ! افتابببب-

 : وگفتم خنديدم

 ...  میكنه قبول زياد احتمال به میزنم حرف باهاش بابا خوب خیل-
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 باهات خواد می کامی افتاب...  گن می چی اونا ببینم میزنم زنگ هم اه بچه به پس خوب خیل-

 ... خدافظ من از بزنه حرف

 ... خدافظ عزيزم باشه-

 ...  مبارك عیدت خانم طلوع به سالم-

 ... مبارك توهم عید جان کامی سالم-

...  موند ابتث خودم روي نگاهم که بپرسم رائینو نظر بیرون برم خواستم کامی با زدن حرف از بعد

 بود بیرون ندارم دارو ي وهمه بود شده شل حولم کمربند...  کرد اينجوري رائین چرا بگو پس واي

 پا کمرنگی ابی گشاد پا ودم پاره جین شلوار با صورتی ي دکلته تاپ يه کردم عوض لباسمو سريع

 اتاق واز مپوشید سفیدمو عروسكی وکفش بستم ابشاري حالت کیلیپس با لختمم وموهاي کردم

 سمتش به بود اخبار ديدن ومشغول بود داده لم تلوزيون جلوي ي کاناپه روي رائین بیرون اومدم

 : زدم وصداش نشستم کناريش مبل وروي رفتم

 ؟؟؟ رائین-

 : گفتم قبلم ساعت نیم موقعیت به توجه وبی خونسرد خیلی کرد نگاه وبهم برگشت

 ؟ میاي..  بريم هاشون با همما گفتن اصفهان برن خوان می وغزل کامی-

 : وگفت کشید عمیقی نفس رائینم

 ... دارم مهمی قرار ديگه روز چند من چون بريم عید اخر ي هفته بايد فقط...  میام اره-

 ... بريم شو اماده توهم..  خبربدم غزل به میرم من پس باشه-

 غزلم بريم اخر ي هفته فتگ فقط میاد رائینم که دادم اس ام اس غزل وبه رفتم اتاقم سمت وبه

 پوشیدم کمرنگم ابی شال با سفیدمو مانتوي...  میچینیم هارو برنامه موقع اون تا باشه: که داد اس

 ايستاده در جلوي واماده حاضر هم رائین بیرون اومدم اتاق از عطر زدن از وبعد کردم کمی ارايش

 بود پوشیده ابی وکتونی رنگ مک جین با سفید بلیز کردم برسیش چشمش از دور سري اين بود
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 رفتیم پارکینگ تا حرفی هیچ بدون دفعه اين بود برداشته رو خونه همیشه مثل که عطرشم بوي

 : پرسیدم رائین از شديم که ماشین سوار

 ؟؟؟ خونتونه کی االن-

 : وگفت کرد بهم نگاهی نیم رائین

 .... هاش وبچه عموم با ومهراب ،رعنا وبابام مامانم-

 که خودش ببینم زودتر چه هر فرهادو دخترعمو داشتم دوست خیلی..  هست عموشم ردخت پس

 ...  دخترش ولی بود خوب خیلی

 که بود دومی ي دفعه ومن بود وبزرگ وياليی اينا رائین ي خونه.... خونه داخل برد ماشینو رائین

 بیاي خونه از خواست نمی دلت که طوري به بود وزيبا مدرن چیز همه خونه توي اينجا بودم اومده

 رائین وباباي مامان رفتیم ساختمون سمت به رائین دست تو ودست شدم پیاده ماشین از...  بیرون

 : وگفت اومد سمتم به رائین مامان کرديم سالم رائین منو بودن اومده پیشوازمون به

 ؟ اومدي خوش گلم عروس سالم-

 : وگفتم کردم بغل مادرجونو

 ... باركم عیدتون..  ممنونم-

 : وگفت بوسید گونمو مادرجون

 ... گلم عروس مبارك توهم عید-

 ....  گفتم تبريك رو نو وساله کردم روبوسی پدرجون با منم رفت رائین سمت به وبعد

 

 

 : گفت مهربونی با اومد در رائین اغوش از اينكه از بعد مادرجون

 .... ها بچه تو بفرمايید-
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 ديديم رو همه گذشتیم که راهرو از شديم ساختمون وارد زمان هم جلو دادن هل رائینو منو وبعد

 دختر ويه فرهاد عمو با وهمسرش رعنا بودن کردن صحبت ومشغول بودن نشسته ها مبل رو که

 دادم سالم منم کردن نگاه ما سمت به همه رائین سالم صداي با نمیشناختمشون که جون پسر

 : وگفت اومد سمتم به سريع رعنا شدن بلند لبخند با وهمه

 ...  خانم عروس سالم علیك-

 وباهاش رفتم مهراب سمت به وبعد گفتم تبريك رو نو وسال کرديم وروبوسی دادم دست رعنا با

 اغوش از کردم وروبوسی دادم دست وباهاش رفتم عمو طرف به هم بعد گفتم وتبريك دادم دست

 اي گونه و ودماغ سبز چشماي که رو زيونا نقش ريز ودختر اومد کنارم رعنا اومدم در که عمو

 : وگفت داد نشونم بود تنش سفید شلوارك وتاپو داشت برنز وارايش عملی

 .... عموم دختر فريال کنم می معرفی جان افتاب-

 ولی دماغم توي میزنه مشت با االن کردم احساس ؟؟؟ بود رائین عموي دختر اين ؟؟؟ نهههههههه

 : وگفت کرد دراز جلوم دستشو پهنی لبخند با فريال برعكس

 ...  جان افتاب خوشبختم-

 : وگفتم زدم متعجبی ولبخند دادم دست باهاش سريع

 ... مبارك نوتون سال...  طور همن منم-

 : گفت سريع فريال

 ... مبارك شمام عید...  نبود حواسم ببخشید واي-

 همین براي سابقم نامزد نامزدي منمیرفت بودم منم البته...  بودم نديده نامزدي مرسم توي فريالو

 : پرسیدم

 ؟؟ مانبودي نامزدي توي شما-

 ..  اومد پیش سفر برام متاسفانه نه-
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 : گفت خنده وبا زد چشمكی هم بعد

 ... نداد گوش باشم من بنداز عقب مراسمو گفتم نامرد رائین اين به هم چی هر-

 عموي دختر اين واقعا...  دادم تكون منگال مثل وسرمو خنديدم الكی منم!!!  اس خنده خوش چه

 رو بود فريال کنار که رو وپسري بیارم فشار مخم به اين از بیشتر نداد اجازه رعنا ؟؟؟ بود رائین

 :وگفت داد نشونم

 ... فرهاد عمو بزرگ وپسر فريال برادر فرشاد اينم-

 با...  بود عملی دماغش اونم بود فريال مثل صورتش اجزاي ولی بود رائین مثل هیكل نظر از فرشاد

 : وگفت کرد رعنا روبه مادرجون...  گفتم تبريك بهش نورو وسال دادم دست فرشاد

 ..... کنه عوض لباسشو کن راهنمايی افتابو جان رعنا-

 : وگفت زد رعنالبخندي

 ... حتما-

 : گفتم سريع

 ... برم خودم تا کجا بگو فقط نكش زحمت-

 : گفتو کشوند ها پله سمت به منو رعنا

 ... سربزنم اونم به میام خوابه باال باربد بعدشم...  چیه حرفا اين-

 : وگفت کرد باز برام رو اتاقی در رعنا رفتیم باال ها پله واز زدم لبخند باربد باياد

 ... باش راحت...  رائینه اتاق اينجا-

 خواب اونجا اربدب کنم فكر که رفت اي ديگه اتاق سمت به رعناهم شدم اتاق ووارد کردم تشكر

 از دوتا يعنی بود اي سرمه سفید اتاق دکوراسیون...  انداختم اطراف به نگاهی کنجكاوي با...  بود

 بود رائین رنگ اي سرمه بیزي تخت سفید ديوار سمت سفید ديگه دوتاي اي سرمه ديوارا

 به که اي سرمه کوچیك عسلی ويه بود سفید کوسناي روش که اي سرمه جیر ي کاناپه وکنارشم
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 اي سرمه کامال پشتش که رائین از بزرگ عكس ويه طرف روش سفید اباژر ويه بود چسبیده تخت

 سرمه ديوار کنار بود دوخته کنار به ونگاهشو بود تنش يخی ي پاره وجین سفید بلیز با ورائین بود

 خودش برعكس سفید رنگ به بازم بزرگ بادي صندلی يه با سفید تحرير ومیز سفید کمد هم اي

 مانتوم اوردن در به کردم شروع محوي لبخند وبا باالانداختم ابرومو تاي يه!  اومد خوشم اتاقش از

 بودن خنده مشغول دونفر مبل روي موند ثابت وفريال رائین روي نگاهم رفتم پايین ها پله از تا... 

 میومدن بهم خیلی بود رائین پاي رو دستش وفريالم بود انداخته فريال گردن دور دستشو رائین

 به دستشو من ديدن با جون مادر...  رفتم مبال سمت وبه زدم لبخندي خیال بی...  فريال حیف ولی

 : وگفت کرد دراز سمتم

 ... بشین اينجا عزيزم بیا-

 بود خونه خدمتكار که خانمی موقع همون زدم لبخند روش وبه نشستم مبل روي جون مادر کنار

 موند رائین پراخم نگاه به چشمم که گذاشتم میز روي تشكر وبی رداشتمب شربتو اورد شربت برام

 به نگاهمو اخمش به توجه بی!!!  من براي اخمش اس ديگه يكی براي اش خنده احمق مرتیكه... 

 : وگفت زد پهنی لبخند ديد که منو نگاه کرد می نگاهم لبخند با که دوختم فريال

 ؟؟؟ خونی می اي رشته چه جون افتاب-

 : وگفتم زدم لبخند جوابش در منم

 .... تی اي-

 ! فرشادي اي رشته هم پس...  واو-

 : وگفت ما سمت برگشت فرشاد موقع همون

 ؟؟...  کرد صدا منو کی-

 داشت االن ولی بود مهراب با زدن حرف مشغول پیش ثانیه چند تا کردم نگاه بهش تعجب با

 : گفت من به ورو داد تكون سري دفرشا براي تاسف با فريال داد می فريالو جواب

 ...  خانماس پیش گوشش ولی بزنه حرف هرکی با...  نكن تعجب جوريه همین من داداش اين-
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 : گفت خنده با فرشاد!!!  تمرکزي چه افرين..  کردم تعجب بیشتر

 غیبت چی داشتی حاال!  بفهمی تا بگیم بهت چیزي يه بايد بار سه که توام از بهتره باشم هرچی-

 ؟؟ کردي می منو

 ... اس رشته هم تو با گفتم می افتاب به داشتم هیچی...  فضولی تو برادرم-

 : وگفت کرد نگاه بهم وتعجب لبخند با فرشاد

 ؟؟؟ واقعا-

 ..  اره-

 ؟؟؟ داشتی عالقه رشته اين به اول از...  خوب چه-

 ؟ کاريد به مشغول االن شما...  اره-

 : وگفت زد کوچكی لبخند فرشاد

 ... کرديم تاسیس کوچولو شرکت يه بادوستم..  بله-

 : گفت فرشاد روبه جون پدر دادم تكون تفهمیم ي نشونه به سرمو

 ؟؟؟ کرد کار چی رضا راستی-

 : گفتم فريال به رو ومن برگشت جون پدر سمت به فرشاد

 ؟؟؟ خونی می چی تو-

 .... شده تموم درسم االنم...  خوندم ژنتیك من-

 : وگفتم زدم لبخند

 ... باشی موفق-

 : وگفت کرد ريزي ي خنده فريال
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 .... جون افتاب ممنونم-

 : وگفت جلو اومد خدمتكار موقع همون

 س اماده غذا میز سر بفرمايید-

 بودن نشسته من دوطرف جون وپدر رائین نشستیم میز ودور شديم بلند همه جون مادر تعارف با

 بودن پدرجون کنار هم وعمو جون مادر بودن نشسته ومر روبه هم وفريال وفرشاد ومهراب رعنا

 زبون خراك ، بادمجان ،کشك بختیاري وکباب پلو باقالی بود شده چیده ها غذا انواع میز روي

 : گفت رعنا بكشم برنج ذره يه خودم براي خواستم تا بود افتاده اب واقعا دهنم ساالد وکلی

 ... نداره دوست زعفرونی پلو رائین جون افتاب-

 : گفت خنده با فريال دفعه اين کردم نگاه رعنا وبه کردم بلند سرمو تعجب با

 .... کرده عوض نظرشو رائین شايد خوب-

 ؟؟؟ کشم می غذا رائین براي دارم من مگه ؟؟؟ گفتن می چی اينا چرخید فريال روي متعجبم نگاه

 و زدم ژکوندي لبخند سريع حال اين با گرفت حرصم خیلی...  کردن فكرو همین اينا شايد...  اهان

 : وگفت گذاشتم کنار رو کفگیر

 ... دونستم نمی بخشید واي-

 : گفتم حرص وبا رائین سمت برگشتم

 ؟ خوري می چی...  عزيزم-

 : گفت بگیره بلندشو ي خنده جلوي کرد می سعی که حالی در رائین

 .... خورم می زبون خراك اول-

 بشقاب توي زبون ودوتا زدم زوري لبخند چندشی حالت با!!!!  غذا اين از متنفرم...  زبون عققققق

 هنوز...  بكشم غذا خودم براي تا برداشتم رائینو وبشقاب...  گذاشتم رائین جلوي وبشقابو گذاشتم

 : گفت دوباره رعنا که بودم نرفته کفگیر سمت به
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 ؟؟؟ خوريد نمی بشقاب يه توي ها شما مگه ؟ وا-

 : گفت شیطنت با فرشاد ، رعنا به زدم وزل شد گرد چشمام دفعه اين

 ! بزنن الس بزرگترا جلو....  نیستن حیا بی تو مثل که همه جان رعنا-

 : گفت تشر با فرهاد عمو

 ...... فرشاد-

 : داد ادامه فرهاد عمو...  بود شده خشك ومهراب رعنا مشترك بشقاب روي نگاهم

 ....  منو دختر نكن اذيت-

 : فتگ خنده با رعنا

 ! فرشاد خوردي-

 .... شد بلند گوشم کنار از رائین اروم صداي

 ؟ نشی خیره مردم بشقاب به نداده يادت مامانت...  زشته-

 : گفتم واروم گرفتم ومهراب رعنا مشترك بشقاب از نگاهمو سريع

 .... بخورم غذا تو دهنی بشقاب تو نخواه من از-

 : وگفت کرد ريزي خنده رائین

 زنن می له له هم دهنی همین برا دخترا...  شهبا خدات از-

 : گفت جون مادر بگم چیزي خواستم تا

 .... باش راحت نكش خجالت عزيزم جان افتاب-

 : وگفت پرکرد قاشقشو خنده با رعنا

 .... اينجوري ببین میگه راست-
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 لوس اين از من بیارم باال جا همون خواستم می زد چشمك من وبه گذاشت دهنش توي وقاشقو

 شدم مجبور رائین ي سقلمه با....  بخورم غذا بشقاب يه توي امید با نبودم حاضر حتی بیزارم بازيا

 ديدن با...  داره هم بچه يه خوبه ؟؟؟ کشه نمی خجالت رعنا اين اه اه اه...  برگردم بشقاب سمت به

 با که حالی در رائین ؟؟؟ بدم جا دلم کجاي ديگه اينو ماسید دهنم تو حرف بشقاب توي غذاي

 : گفت اروم میزد لبخند بدجنسی

 ؟ بريزم بیشتر خواي می ؟ عالقته مورد غذاي کنم فكر-

 جور بد...  دهنش توي گذاش اولو وچنگال شد تر پهن لبخندش که دوختم بهش تندمو نگاه سريع

 اجبار با...  خورن می ادمو يه زبون انگار که کردم می فكر اين به همیشه کردم می تهوع احساس

 اين با برداره زمین رو از رائینو اين خدا کردم نزديك دهنم به دودلی ووبا کندم زبونو از اي تیكه

 افتاد رائین به نگاهم تازه....  دادم قورت سريع دهنم تو نكرده کامل چنگالو!!  عالقش مورد غذاي

 سمت برگشتم سريع مشغوال همه نه ديدم کردم نگاه بقیه به سريع میكنه نگاه بهم خنده با که

 : گفتم غیض وبا رائین

 .... مرگگگگگگگگ-

 توي ريخت بختیاري کباب وکمی کرد لطف حقم در رائین وبعد خوردم زبونو بدبختی کلی با

 تكه زور به فقط بخورم چیزي تونستم نمی ديگه بود بد زبون خوردن از حالم که انقدر....  بشقاب

 غذا بشقاب يه توي غريبه يه با دارم افتاد يادم تازه شد تموم که غذا.....  خوردم رو گوشت از اي

 .... میمردم بدي حال از داشتم...  گرفت م گريه خورم می

 بود بد خیلی حالم...  بود نشسته کنارم رائین بار اين برگشتیم مبال روي دوباره همه غذا از بعد

 اطرافم از هیچی بود کرده يخ بدنم داشتم هم وسرگیجه تهوع حالت شد می خاصی جور يه معدم

 هیچ حالم ولی داد دست بهم ارامش حس لختم وبازوي گردم روي چیزي گرمی با فهمیدم نمی

 : شد بلند رائین ونگران اروم صداي نبود خوب

 ؟ خوبه حالت...  عزيزم افتاب-
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 چیزي ناو فهمیدم تازه کردم نگاه بهش حرص با...  عزيزم افتاب و مرض...  عزيزم افتاب و مرگ

 رو سمتی ابرو با بشم جدا ازش خواستم تا شد سیخ بدنم ي نداشته موهاي بود رائین دست گرم

 : کرد تكرار اخم کمی وبا داد نشونم

 ؟ خوبی-

 : وگفتم زدم اجباري لبخند کردن می نگاهم نگرانی با همه شدم اطرافم متوجه تازه

 ... م خسته ، زياد نه-

 ؟؟؟ خونه بريم خواي می -رائین

 ... اره-

 : گفت تند جون مادر

 ؟ دکتر بزنم زنگ خواي می جان افتاب-

 .... میشم خوب کنم استراحت جون مادر نه-

 ؟ مطمئنی-

 : وگفتم کردم جدا رائین از خودمو سريع

 ... ممنونم بله-

 بغلم اي اجازه چه به رائین شد تر بد حالم رفتم ها پله سمت به همشون نگران چشماي مقابل در

 عوض سريع لباسمو...  ؟؟؟ جا اين ولی ، دادم اجازه بهش خودم کرد بغلم عروسی تو اگه ؟؟؟ کرد

 از بعد نكردم قبول ولی دکتر بزنن زنگ کردن می اصرار جون وپدر جون مادر رفتم وپايین کردم

 وراه نشست رل پشت سرعت به هم ورائین شدم ماشین سوار رائین کمك با همه با خداحافظی

  افتاد

 سرعت بود کم ها چوله چاله کشیدم فحش به رو وهمه میشد بدتر حالم هرلحظه مسیر ويت

 طاق طاقتم ديگ گذشت می همشون از دور ويه کرد نمی مردي نا رائینم بود شده اضافه گیراهم
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 وروي کردم باز سريع کمربدمو خورد می پیچ معدم حلقم توي بود اومده هم غذا ذره يه همون شد

 : گفتمو زدم داشپرت

 ... دار نگه-

 : گفت گنگ رائین

 ؟ چی-

 : کشیدم داد حالی بی با

  بده...  حالم....  دار نگه گم می-

 زدن عق به کردم شروع بزرگراه وکنار پايین پريدم ماشین از کشید کنار ماشینو سريع رائین

 اخر نسیم باو بود پوشونده رو بدنم تمام سردم عرق خیسی نداشتن بدنمو داشتن نگه قدرت پاهام

 اين حس با اوردم باال خوردم که رو غذايی مقدار همون کردم لرز تا دادن هم دست به دست شب

 : گفت رائین برگردم خواستم تا اومدم خودم به میده ماساژ کمرمو کسی که

 ...... بیاري باال رو چیز همه کن سعی...  باش راحت-

 خوردنم يكی بشقاب تو بودم حساس غذا به ،همیشه تهوع ،حالت سرگیجه لرز، داشتم بدي حس

 دست زير از رو جونم کم بدنه شدم خسته هم زدن عق از ديگه...  خوردم می بايد زبونم بود کم

 بی رسوندم ماشین به خودمو ، جون کم قدم دوسه وبا شدم بلند جا واز وبه کشیدم کنار رائین

 بعد بستم ودرو نشستم ماشین توي ختیس وبه دادم تكیه ماشین ي تنه به دستمو رائین به توجه

 : گفت کوتاهی مكث از بعد داد حرکت وماشینو شد سوار هم رائین ثانیه چند از

 ؟؟؟ بیمارستان بريم-

 : گفتم ارومی وصداي اجبار به ولی بزنم حرف خواست نمی دلم

 ...  خونه برم خوام می...  نه-

 : گفت وجدي پريد حرف وسط
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 ... نیست خوب حالت-

 : گفتم تند

 .... خونه برم خوام می...  فهمم می تو از بهتر خودمو حال خودم-

 : گفت ومغرور خونسرد رائین

 ! فهمی می بهتر خودت بله-

 دلم ولی گرفته سزا نا و فحش باد به منو دلش تو ورائین بدتره ديوارم گچ از رنگم االن دونستم می

 پارکینگ توي ماشینو...  میشد راه به رو قرص يه با حالمم ، باشم پسره اين منت زير خواست نمی

 محكم خودمو اون از تر پرو منم ، شد پیاده ماشین از من به گذاشتن محل بدون وباز کرد پارك

 نمیاوردم خودم روي به ولی رفت می سیاهی چشمام اينكه با شدم پیاده ماشین واز دادم نشون

...  اومد در حرکت به واسانسور داد فشار رو دکمه ورائینم شدم اسانسور سوار رائین سر پشت

 که بودم خدا گزار شكر دل ته از ومن بودم خاموش همه چراغا شدم خونه وارد رائین سر پشت

 درارم لباسامو اينكه بدون اتاق توي ورفتم دادم تكیه ديوار به دستمو بینه نمی ضعفمورائین

 انداختم اب وبدون اوردم در قرصمو ي بسته کیفم توي از سختی وبه انداختم تخت روي خودمو

 می جوري اين وقت هر بود گرفته ام گريه..  انداختم تخت وکنار اوردم در وشالمو مانتو...  باال

 تنهايی حس عجیب...  تنهايی حسه بديه حس...  االن ولی بودن سرم باال مامان يا مهتاب شدم

 بود امید....  االن ولی بود من براي دنیا ي همه انگار امید وجود با قبال...  روز چند اين کردم می

 برم بايد االن دونستم نمی اما خواستم می مو دنیا ي همه من....  نبود من براي دنیا ي همه ولی

 بود چی دنیام اصال...  بده پس بهم خوبمو حال...  بده پس بهم مو دنیا وبگم بچسبم رو کی ي يقه

 خوام می امییید...  خدااا...  خوام می مهربونمو امید فقط...  خواد می امید دلم...  امیدددددد ؟؟؟

 ... روز اون ياد با ريخت می پايین اشكم هاي قطره.... 

 ...  خوام می هم چه الو تازه خوام می ترشا لواشك اين از من ، فهمم نمی من-

 : وگفت کرد نگاهم مهربونی با امید

 ..  حساسه تمعد دونی می که خودت...  عزيزم جان افتاب-



 
 

www.negahdl.com    197 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 : گفتم لجبازي با

 ... سازه نمی بهش ندارم دوست که غذايی فقط نیست حساس نخیرم-

 : گفت خورد می بستنی ولع با که طور همون شد بلند کامی صداي زدم بهش وچشمكی

 ... خودش پاي شد مريض....  براش بخر برو خوب امید-

 : گفت حرص با گلنار

 .... میوفتیم گیر هم ام ي همه..  خودش پاي رو چی چی-

 : گفتم واروم کردم نگاه امید به ومظلوم رفتم گلنار به اي غره چشم

  امیدممممممم-

 : گفت خنده وبا بست چشماشو امید

 .... کم يه فقط ولی باشه...  کنیا خرم تونی می خوب-

 جاده رکنا فروش دست سمت وبه کشید لپمو خنده با امید پريدم وپايین وباال خنديدم ذوق با

 بود اورده رو ما ي وهمه بود برداشته رو عمو وماشین بود گرفته نامه گواهی تازه امید...  رفت

 امید...  دبیرستان اول میرفتیم تازه ما سال اون....  نور توي اينا کامی ويالي بريم بود قرار شمال

 :گفتم هیجان با برگشت لواشك کوچیك ي بسته يه با

  ؟؟؟ کو الوچه پس -

 : وگفت کرد نمكی با اخم یدام

 ....  شدم مجبور همینم-

 : گفتم گفتم ناز با بود غنیمت همینم کردم ريزي ي خنده

 ... امیدم مرسی-
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 اب که نیكی وگلنارو غزل وجلوي خوردم ملوچ ملچ با لواشكو زد بهم عمیقی لبخند امید

 می اينا مامان بود بچه چون مدنیو ما با مهتاب سال اون اوردم می در ادا بود افتاده راه دهنشون

 میشه بد حالم میوفتم بعدش ساعت ياد که هنوزم...  بوديم بزرگ خیلی ما که نه..  ترسیدن

 بود بیدار سرم باال صبح تا امید بیچاره بود شده خراب حسابی وحالم بود نساخته معدم به لواشكا

 نبات کشید می موهام تو حبتم با که دستی کرد می ارومم صدقه قربون کلی نوازشو نازو وبا

 هیچ که درس ويه بدم حال براي بودن مسكن همه...  لبخنداش کرد می درست برام که داغايی

 مراقب حسابی که بود اون از بعد حساسه معدم واقعا وبفهمم نخرم چیزي فروش دست از وقت

 پیشم ومهتاب مانما که گرفتم می درد معده دوباره چیزا همین خاطر به مواقع گاهی وفقط بودم

 کن نگام....  تنهام خدا...  تنهام واقعا...  ندارم کسو هیچ يعنی...  ندارم هم رو اونا االن ولی...  بودن

 ....  بزنم داد که بودم اون از تر حال بی...  تنهام...  ببین...  تنهام... 

 دلم پايین اومدم تتخ از اروم ، ديشب شدت به نه ولی بود بعد حالم هنوزم کردم باز چشمامو

 نشستم خالی وان وتوي کردم باز رو اب حمام توي ورفتم برداشتم مو حوله خواست می حمام

 کم کم داشت اب...  دادم تكیه پام به سرمو....  هیی...  بود تنگ براش دلم نداشتم امید از خبري

 حموم واز پیچیدم خودم دور حولمو کردم که حمام...  بود اومده در کرختی از بدنم کرد می پر وانو

 صدايی ببینم کردم تیز وگوشامو کردم باز کمی رو اتاق در نداشتم پوشیدن لباس حال بیرون زدم

 اشپزخونه سمت وبه بیرون اومدم اتاق واز کردم باز کامل درو شد راحت که خیالم...  يانه میاد

 صبحانه مريضه اين گه نمی بیشعور ي پسره...  بود خالی..  کردم نگاه میزو همه از اول رفتم

 اينجا روشنه يكی اين شكر خدارو خوب خورد ساز چاي به نگاهم...  که نداره شعور...  کنم درست

 ي نامه به نگاهم که بیارم بیرون رو صبحانه وسايل تا رفتم يخچال سمت به! ...  داشته شعور

 : خورد کوچكی

 

 " گردم یم بر کی شب نیست معلوم بیرون دوستام با میرم من"

 مغرور گه می من به هم بعد چیزي نه سالمی نه نمیده گوش کسی بیشعور گم می سرت تو بخوره

 در رو کره ظرف بیخیال ، شويی ظرف سینك توي کردم وپرت کردم مچاله رو برگه...  خودخواه... 

 يخچال به ظرفو زدم می گاز رو نون که طور همون و مالیدم تست نون روي وسرپايی اوردم
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 وبا دهم توي چپوندم رو نون ي بقیه رفتم تلفن سمت وبه ريختم چاي خودم وبراي برگردوندم

 سال براي ها بیچاره گرفتم گلنارو ي وشماره رفتم مبل سمت وبه برداشتم تلفنو ازادم دست

 بعد گوشم به چسبوندم تلفنو...  ندادم جواب که بود بد حالم انقدر من ولی زدن زنگ بهم تحويل

 :پیچید گوشی توي گلنار ي عشوه پر صداي بوق دچن از

 ... الوو-

 ي خنده...  پسرشه دوست کرد می فكر مطمئنن نداشت رو اينجا ي شماره بود گرفته م خنده

 : گفتم ناز وبا کردم عوض وصدامو کردم ريزي

 ... سالم-

 : گفت عادي صداي با لحظه چند از بعد خورده جا فهمیدم گلنار مكث از

 بفرمايید؟. .. سالم-

 : عملی دماغ اين کردن اذيت میداد حال ولی پكیدم می خنده از داشتم

 سبحانی؟ اقاي منزل-

 ؟ امرتون بله-

 ( گلنار باباي) داشتم کار اقا علی با-

 : گفت تندي گلنار

 ؟ شما-

 : وگفتم کردم مكث

 ... بديد بهشون رو گوشی لطفا کیم من میدونن خودشون...  نمیشناسید منو شما-

 : گفت عصبی گلنار

 ؟ شماااااااااا-
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 .... که گفتم-

 : وگفت پريد حرفم وسط گلنار

 ...  مسافرته بابا-

 ؟ بذاره تنها رو بچه اين منو اومد دلش طور چه نامرد علی اي!!!  دخترشی پس-

 : گفت ماند جیغ گلنار

 ؟ چیییییییییی-

 : گفت اومد خودش به وقتی ديدمخن می منم بود ساکت بود شده شوکه که گلنار خنده زير زدم

 ... حلقم توي اومد قلبم...  اه ، اه ؟؟ تويی...  افتاب بمیري-

 : گفتم خنده با

 ؟؟؟ بشه چی که شما ي خونه میزنه زنگ بابات زن ، خداداد خله اخه-

 : گفت بود گرفته خندش که گلنارم

 ...  بزنه زنگ شايد گفتم واال چمیدونم-

 : گفت عصبی بعد

 ! کردي نگرانم که تريلی زير بري الهی ؟ نمیدي جواب تلفن چرا ؟ بودي مرده روز ود اين-

 التی چه تو دارن خبر جانت از تر عزيز پسراي دوست اون بعدم ؟؟؟ گفتنته تبريك جاي به-

 ؟ هستی

 ... بابا بمیر-

 : گفتم خنده با

 ... بودم تو دستور منتظر!  چشم-



 
 

www.negahdl.com    211 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... نیاريا کم زبون از-

 ... گیرم می کمك ازت اوردم کم راحت تخیال نه-

 : وگفت خنديد گلنار

 عیدت...  بخشمت می بكنم تونم نمی کاري ديگه رفیقمی خوب ولی ناراحتم ازت کلی اينكه با-

 ... مبارك

 ... دوستم ممنونم-

 : گفت شیطنت با دفعه يه گلنار

 ؟ هست کجا ؟؟؟ خوبه ؟؟؟ مشترك زندگی از خبر چه راستی-

 دوستام با رفتم نوشته برام نبود شدم بلند خواب از...  ندارم خبر من که بودنو خوب...  خفه-

 ... بیرون

 ؟ تنهايی پس-

 ... اره-

 ... اينجا بیا-

  مثال عیده...  داريد مهمون کلی االن...  اونجا بیام پاشم کجا بابا نه-

 : وگفت کشید اهی حسرت پر گلنار

 ... اينجا میاد دايیم...  اره-

 ... میشه خراب سرتون رو مهمون کلی که برس خودت به برو سپ-

 : گفت گلنار ، بود بزرگ خیلی دايیش ي خانواده اخه خنده زير زد گلنارم خنديدم

 بزن تك يه رفت سر ات حوصله..  باش خودت مواظب..  میرم من خوب خیل... افتاب گفتی آي-

 .. بیرون بريم يا پیشت بیام
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 ...  خدافظ..  عزيزم باشه-

 

 ...  دوستی خدافظ -

 تازه بزنم زنگ اونم به بايد نیكی بود مونده خوردم کم کم سردمو چايی کرد قطع تلفنو که گلنار

 ...  هست امیدم

 موضوع ي درباره وخنديدن زدن حرف کمی از بعد زدم زنگ اونم وبه گرفتم رو نیكی ي شماره

 می دلم چقدر پارسال بخیر يادش..  اشتد مهمون هم نیكی کردم قطع تلفنو گلنار کردن اذيت

 اينكه خاطر به مامان بود شده تگ همونا براي دلم امسال ولی برم در مهمونیا اين زير از خواست

 بار..  نداد جواب اول بار گرفتم امیدو ي وشماره کشیدم اهی نمیزد زنگ بهم نشه ما مزاحم مثال

 رفتم اتاقم به بده جواب تونست نمی يا بود خواب يا حتما...  نداد جواب سوم بار...  نداد جواب دوم

 چیزي يه انداختم ديوار سر تا سر به نگاهی...  منه جديد ي خونه ي شماره اين دادم اس وبهش

 فكرمو خواستم می فقط نداشتم ماجرا غلطی و درستی به کاري موقع اون رفت می رژه مغزم توي

 کردم زيرورو رو وکمدا ها کشو ي وهمه کشیدم ونبیر تخت زير از عكسارو آ ي جعبه کنم عملی

 کردم وپايین باال رو دستگیره هرچی رائین اتاق سمت پريدم نكردم پیدا خواستم می که رو چیزي

 خونه اشپز سمت ورفتم شدم خیال بی ؟؟؟ دره کردن قفل وقت چه حاال بمیري...  شد باز در

 باشه فرستاده برام اونو مامان کردم می خدا داخ..  افتادم کیفم ياد کشیدم پايین که اولو کشوي

 بیرون کشیدم قفسه از کیفمو سريع شد اب دلم توي قند کیفم ديدن با کردم باز کمدمو در

 وبه اوردم در چسبو شد تر پهن لبخندم زد چشمك بهم توش نواري چسب کردم باز وزيپشو

 همش امیدمو داشتم دوست ممیزد اتاق ديوار درو به عشق با همشونو کردم حمله عكسا طرف

 تلفن دقیقه چند از بعد فرستاد بوس عكسا وبراي کردم مستانه اي خنده شد تموم که کارم ببینم

 شماره ديدن با رفتم تلفن سمت وبه انداختم باال اي شونه ؟ باشه تونه می کی يعنی زد زنگ خونه

 : گفتم شوق وبا زدم وصلو ي دکمه خنديدم ذوق با

 ... امیدم سالم-

  عزيزم سالم-
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 : وگفتم شد جمع لبخندم بود خسته خیلی صداش ولی بود مهربون اينكه با

 ؟ خوبی-

 ؟ خوبی تو خوبم خیلی عزيزم اره-

 ... نه-

 : گفت نگرانی با وباالفاصله خورد جا امید من قاطع ي نه با

 ؟؟ چرا-

 ؟ جوريه اين چرا صدات امید...  گفتی دروغ بهم چون-

 : نبود ولی اشهب شیطون کرد سعی

 ؟ جوريه چه-

 .... امییییید-

 : وگفت خنديد خسته

 ... نیست خوب دوستام از يكی حال...  بابا خوب خیل-

 : وگفتم شدم ناراحت

 ؟ شده چش اخی-

 ... مبارك جديد ي خونه راستی....  نكن نگران خودتو عزيزم نیست مهمی چیز-

 : وگفتم خنديدم

 ! کردم کار چی که دونی نمی امید واي...  ممنونم-

 : پرسید تعجب با امید

 ؟ کردي کار چی-
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 : گفتم میرفتم اتاقم سمت به که حالی در

 ... زدم ديوار سرتاسر به عكسامونو ي همه-

 : گفت خنده با

 ... کردم اول روز از من که کاري-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ هان-

 : وگفت شد تر بلند ش خنده

 کردم کارو همین اول ازروز من گم می...  هیچی-

 : وگفتم باال پريدم ذوق با

 ؟؟؟ واقعنی-

 : وگفت خنديد

 ... واقعنی اره-

 چیزي غلیظ امريكايی به داشت زن يه گوه بلند توي از بود معلوم که شد بلند صدايی موقع همون

 خطري زنگ با میكنه صدا دکترو يه داره بفهمم که بود انقدر ولی نبود خوب خیلی زبانم گفت می

 : گفتم نگران گوشم يتو

 ؟؟؟ امید بیمارستانی-

 : گفت ماليمی لحن با بعد شنیدم تلفن پشت از صداشو که کشید عمیقی نفس امید

 .. نیست خوب حالش دوستم که گفتم...  اره-

 : گفتم سريع

 .. برس دوستت به برو...  شدم مزاحم زدم حرف خیلی ببخش واي-
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 : گفت سريع امید

 ؟؟؟ شدي ناراحت...  یمراحم شما عزيزم نه-

 رو ديگه هم فقط جا اون ايرانیا و هست مشكالت اين غريب کشور يه توي دونستم می...  خنديدم

 : گفتم...  دارن

 از منم ، داره نیاز کمكت به االن پیشش بري بهتره...  دوستتم نگران ؟ چی براي ناراحت نه-

 ... کن خبر با حالش

 : گفت عاشقانه امید

 ؟ نداري کاري...  من بشم هربونتم دل قربون-

 ... خدافظ..  باش خودت مواظب...  ممنونم نه...  نكنه خدا-

 .. فظ خدا..  عزيزم طور همین توهم-

 خیلی حالم زندگی نبض بود شده برام امید صداي...  کشیدم عیقی نفس کردم قطع که تلفنو

 تا هزار از عاشق منه براي یدام صداي کنم پرواز تونستم می حتی حال اين با بود خوب خیلی

 لباسه سريع بود تنم حوله هنوز گرفت خندم خورد خودم به که نگاهم....  بود بهتر اکس قرص

 واز فرستادم بوس امید عكس براي اتاق از خروجم از قبل برداشتم هم وحولمو پوشیدم راحتی

 بود شده کثیف بودمش لیدهما جا همه به لباسشويی ماشی توي انداختم حولمو...  بیرون زدم اتاق

 کردنم صبر طاقت که بودم گرسنه انقدر...  زدم زنگ رستوران وبه برداشتم تلفنو هم بعد... 

 ...  نداشتم

 کثیف میداد حال کال!  بهم چسبید هم چقدر...  پريدم غذا به ها زده قحطی مثل اوردن که غذارو

 که غذام...  میذاشتم کالس بود واهرمخ که مهتاب جلوي حتی بودم مهرجو افتاب من ولی بخورم

 خاطر به روز چند اين موند خیره انگشتم روي نگاهم که انداختم سطل توي رو ظرفا شد تموم

 ا سمت به فكر همین با کنم دست امیدو وانگشتر بیارم در رفت ويادم بودم کرده دستم مهمونیا

 چشمك بهم...  افتاد راهرو گوشهِ  نگر اي قهوه پیانوي به چشمم موقع اون تازه کردم پرواز تاقم

 ياد رو پیانو خواست می دلم ولی رفت وامید نشد قسمت که ويولونم بودم بلد گیتاررو من ، میزد
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 خودم به دفعه يه...  رائین شد می کاش اي...  نبود ايران االن بود هم اگر نبود بلد امید اما..  بگیرم

 ديگه..  بخواي چیزي ايكبیري ي پسره اين از ريب که مونده همینت افتاب کن بس:  توپیدم

 حسرتی پر اه با رفتم سمتش به قدم وچند کردم نگاه پیانو به حسرت با ؟؟؟ اوکی..  نزن حرفشم

 دست وسايلش به خواست نمی دلم...  کشیدم عقب ازش دستمو تند ولی کشیدم دست روش

 میرم کنم می که کاري اولین بازي اين شدن تموم از بعد رفتم اتاقم سمت به حسرت با!  بزنم

 در رو انگشتر ي جعبه کردم باز رو ارايشم میز کشوي در رفتم اتاق سمت وبه......  پیانو کالس

 نگینش روي کوچولو بوس ويه کردم دستم امیدو وانگشتر گذاشتم توش رائینو انگشتر اوردم

 ....  کردم

 وقت يه تا رفتم اتاقم سمت به بیاد رائین نكهاي از قبل و کردم گرم تلوزيون با سرمو شب تا عصر

 کرد جلب نظرمو که چیزي اولین کردم باز چشم وقتی صبح!!  نزنم کهیر ديدنش با نكرده خدايی

 : وگفتم فرستادم بوس براش خوابیده طور همین بود امید خندون عكس

 .... عشقم بخیر صبح-

 سرو بازم بیرون رفتم اتاق از وصورتم تدس شستن از بعد...  بود پوشنده صورتمو عمیقی لبخند

 نچیده رو صبحانه میز بازم رفتم اشپزخونه سمت به خیال بی...  ديگه نبود حتما نمیومد صدايی

 لیوان يه!  نبود نگاري نامه از خبري دفعه اين رفتم يخچال سمت به حرص با...  ابله اي...  بود

 بیام اشپزخونه از خواستم تا خوردم کیك میک وبا ريختم ابمیوه خودم براي ذره ويه برداشتم

 می نگاه من به داشت اونم شد خوشك رائین ي ژولیده وموهاي خوابالو ي چهره روي نگاهم بیرون

 چرا دونم نمی ؟؟؟ نباشه وخونه سرکار بره بشر اين میشه تموم عید کی ؟؟؟ بود خونه اين اه..  کرد

 خواستم می جور يه االن ولی نداشتم حسو اين بهش نسبت قبال بود گرفته حرصم ازش ولی

...  میشم وپولدار میرسه ارث بهم کلی کنم اب زير سرشو اگه!  ها خوبیه فكر..  کنم اب زير سرشو

 اورد در فكر از منو رائین صداي که کرد خوش جا لبم روي خبیثی ولبخند رفت باال ابروم تاي يه

 : گفت لبش روي پوزخندِ با که

 ....  بزنی ولبخند بزنی زل بهم اينجوري نیست الزم وشگلمخ میدونم خودم-

 ؟؟؟ اس شیفته ادم يه لبخند شكل کجاش لبخند اين خدا خنگ اخه..  نه گید می ابله گم می
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 : وگفتم شدم رد کنارش از حرص با

 ... موها اين با مخصوصا که دونی نمی اره-

 : گفتم جنسی بد با بعد کردم مكث کمی

 .... يشد گودزيال شكل-

 : گفت میومد اشپزخونه از صداش و بود گرفته حرصش که رائینم خنده زير وزدم

 ... نمك با بابا...  هه هه-

 : وگفتم زدم بهش دراري لج لبخند کرد می نگاهم حرص با داشت سمتش برگشتم

 ... هستم اي وخوشمزه بانمك ادم چه من فهمیدي تازه که متاسفم برات-

 :وگفت اورد در ادامو رائین

 ... میزنی تلخی به دم شوري از تو ديدم من که اونجا تا واال..  خوشمزه بابا نه-

 : گفتم رفتم می عقب عقب که حالی در جوابی حاضر با

 ...  بزن دکتر به سر يه...  داري چشايی مشكل حتما-

 ...  روانی البته...  داري تو مشكلو نه-

..  مبل روي بودم افتاده پشت از شده چی بفهمم تا دمش ته سرو دفعه يه..  بدم جوابشو رفتم تا

 : وگفت شد بلند رائین ي خنده صداي

 ... گرفتی نمی عقب دنده که نداشتی مشكل اگه...  گفتم ديدي-

 : کرد اضافه مسخرگی با رائین...  کامل بودم شده ضايع

 ...  کنم می رزرو اتاق تیمارستان توي برات حتما-

 : پرسیدم شم با خونسرد کردم می سعی که حالی ودر شدم لندب مبل روي از حرص با
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 اتاق توي بگو حتما..  نمیرم نشناسم رو کسی که جايی من میدونی اخه ؟؟ خودت تخت بغل اهان-

 ..  باشه خودت

 : وگفت کرد اي قروچه دندون رائین

 .... نمک می رزرو امیدو بغلی تخت تو براي...  دارم آلرژي تو به من...  عزيزم خیر-

 : گفتم وجیغ حرص با

 ... گیرم می حالتو وگرنه نكش وسط امیدو پاي-

 : گفت وخونسرد داد تكیه اپن به رائین

 از...  ذاشت نمی محل روانی توي به که نبود ديوانه اگه اس ديونه خوب...  ترسیدم خدا ترو نگو-

 ... ايد خوشش ببیند ديوانه چو ديوانه میگن قديم

 با بود مبل روي کوسن خورد که چیزي تنها به نگاهم ديدم که اطرافمو کنم شله خواست می دلم

 : گفتم وتند کردم پرت سمتش وبه برداشتم کوسنو حرص

 ...  باشااااا نداشته کاري من امید با-

 : گفت وخونسرد خنده با رائین که پايین افتاد رائین به رسیدن از قبل کوسن

 خیلی حق حرف زدن هم ديگه مثل يه قديما همون از ضمن در..  صفره که گیريتم هدف نچ نچ نچ

 .... تلخه

 : وگفتم شدم روانی واقعا ديگه

 ... تو وامثال تو مثل تا صد به ارزه می گنديدش موي يه گی می که امیدي همون جناب ببین-

 عصبی رائین از اينكه از بیشتر نكردم بارش بیشتري چیز چرا دونم نمی رفتم اتاقم سمت وبه

 با بازي خاله براي هم ساله چهار ي بچه يه امروز...  انتخابم اين با بودم عصبی خودم از باشم

 از تر احمق کامی حرف به احمق منه ولی نه يا خوره می درد به ببینه کنه می مصاحبه همبازيش

 من میدا به کرد جرئت طور چه بیشعور رائین...  کوبیدم هم به محكم اتاقو در...  کردم گوش خودم
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 بدم ازش خیلی اومد بدم ازش...  بگه امید به نبايد...  نه...  امید ولی بگه خودم به ؟؟ روانی بگه

 کردم نگاه امید عكس به شدن سرازير اشكام...  بیشعورِ  کودن..  بگیرم اساسی حالشو بايد اومد

 : گفتم وشرمنده

 ... ببخش..  دهنش توي نزدم که ببخش.. ببخش...  امید-

 تكیه بهش که بود پسري تنها زندگیم توي بود خاص چیز يه من براي امید شد تر شديد ام يهگر

 تونه نمی کس هیچ...  خاص خیلی بود خاص امید...  کنم تكیه بهش داشتم واجازه بودم کرده

 ...  دارم ودوستش مهمه برام چقدر بفهمه

 

 ؟؟؟ خواست می رو لیلی خوام یم امیدو من که اينطوري مجنونم میگم خودم پیش اوقات گاهی

 فقط نبوده فرهاد عاشق وقت هیچ شیرين من نظر به کشیدم آهی فرهاد ياد با ؟؟؟ طور چه فرهاد

 ولی بوده خسرو عاشق شیرين زياده خیلی شیرين براي فرهاد وعشق میومده خوشش فرهاد از

 من...  کرد ازدواج شیرين اب اخر تا گرفت زن چندتا خسرو همینم براي...  بودن لجباز دوتاشون هر

 پايانش عشقا اين ي همه چون باشه اي اسطوره عاشقاي اين مثل عشقم خواستم نمی وقت هیچ

 ولی واقعی داستان يه وبشیم...  باشه خوب پايانش عشقم که کردم خطر همه اين من ولی تلخ

 ...  خوب

 بودم خورده وکیك ابمیوه فقط هم صبحانه بود دوظهر ساعت اومدم خودم به شكمم سروصداي با

 گرفتم تماش فود فست با معمول طبق همین براي بگذرم خوردن غذا خیر از تونستم نمی

..  چه من به بكنه خواست غلطی هر رائین...  بیارن برام بودم ومنتظر دادم تند پپرونی يه وسفارش

 يا میده جواب کسی ببینم که کردم باز درو الي اومد در صدا به در زنگ ساعت نیم از بعد.. ...  واال

 : وگفت برداشت ايفنو رائین ديدم که نه

 ؟؟؟ کیه-

..... 

 ... ندادم سفارش من ولی کنم می خواهش سالم-
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 :کرد متوقفم صداش بیرون برم خوستم تا نكنه جوابش احمق اين شدم هول

 ... 02 ي طبقه...  باال بفرمايید گرفتن تماش خانومم حتما...  بله اهان-

 ثانیه چند...  پايین کنم می پرت ساختمون همین باالي از خودمو که باشم تو خانم اگه من ايش

 اي دقیقه انداختم باال هامو شونه خیال بی ؟؟؟ بود کی يعنی اين شد بلند ايفون زنگ دوباره بعد

 گوش فهمه می االن گفتم ولی بیرون برم خواستم می..  شد بلند واحدمون زنگ صداي هم بعد

 نكرد صدا گذشت دودقیقه ، نكرد صدا ، گذشت دقیقه يه...  کنه می صدام خودش حتما ستادمواي

 يه شد رفته رفته هم دقیقه بیست و دقیقه بیست شد دقیقه ده ، دقیقه ده شد دقیقه پنج ،

 کشیدم سرك اول بیرون زدم اتاق واز شدم کردن صدا خیال بی مرده داشتم حتم ديگه...  ساعت

 خالیه مصرفه بار يه ظرف و پیتزام ظرف ديدن با رفتم خونه اشپز به راحت خیال با نبود کسی

 می لحظه اون واقعا گرفت رو چشم جلوي خون چیزي ديدن با...  ديگه بود چی اين رفتم وا جلوم

 مردك دربیاد جونش که بیارممم فشار وانقددددددد بگیرمممممم گلوشو توانم ي همه با خواشتم

 فحش رفتم تا ، عوضی ، ابله ، بیشعور ، کودن...  بود کشیده دراز زبون كلكش من براي احمق

 واقعا میشد کاش اي ولی ، جون ومادر رعنا بیچاره گرفتم گاز لبمو حرص با بدم مادر خواهر

 ... بكشمش

 گشتم رو اشپزخونه جاي همه باشه شوخی ممكنه اينكه فكر با ؟؟؟ خورده رو ها غذا دوتا يعنی

 ،چقدر مرد بترکی کردم می ضعف گشنگی از داشتم نبود که نبود گشتم اشغالم طلس توي حتی

 فشارم که اوردم در کابینت از بیسكويیت تیكه يه نداشتم کردنم درست غذا حال ؟ مگه جاداري

 شكلك در جلوي حرص با وبعد کردم صبر لحظه يه رائین اتاق دم رفتم اتاقم به بدبختی وبا نیوفته

 خوشحال گرفته حرصم فهمید می اونوقت شدم پشیمون ولی در به بزن پا با تمخواس اوردم در

 رائین بشی نصف يعنی...  کردم پرت تخت روي وخودمو اتاقم وبرگشتم شدم لگد خیال بی میشد

!!! 

 باشه مامان يا بابا شايد گفتم ولی نذارم محل خواستم اول کردم باز چشمامو گوشیم زنگ صداي با

 .... جوابدادم وتماس همین براي

 ؟ الو-
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 ؟؟؟ بابايی طوري چه....  خودم طلوع به به-

 : گفتم حرص با!  بود سرخوش کامیه

 ... میرقصم بندري دارم پختی برام جنابعالی که اشی با-

 : گفت خنده با کامی

 ؟؟؟ اشی چه-

 ... ديگه ايكبیري ي پسره اين-

 : وگفت شد بلند کامی ي خنده صداي-

 ؟ کرده ديونه طلوعو.. .. کرده چه مگه-

 تكون سر تاسف با دارم که نوبري دوستاي همچین با خودم براي..  خوند می شعر برام سرخوش

 : وگفتم دادم

 ؟ کجاست ؟ خوبه غزل ؟ کردي من از ي ياد عجب چه...  بگذريم هیچی-

 قرار زدم زنگ راستش ، دعوتیم ما ي خونه امشب میشه اماده داره...  میرسونه سالم خوبه اره-

 ... کنم اوري ياد رو فردا

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ فردا قراره-

 ...  ديگه کارت براي...  دختر نبودي ايكیو که تو طلوع -کامی

 : گفتم سريع

 ؟ ساعتی چه فردا باشه..  میذاره اعصاب برام مگه اين ببخش واي-

 ... بزنیم حرفامونو تا باش اونجا ده-

 ... ممنونم بازم..  حتما باشه-
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 ... کرديم عادت بازيات پرو به کنی تعارف انقدر نمیاد خوشم-

 : گفتم جیغ با

 ؟؟؟ کامیییی-

 : وگفت خنديد کامی

 ؟ نداري کاري...  بینمت می فردا پس...  ببخش باشه..  باشه-

 ... برسون سالم غزل به ممنونم نه-

  فظ خدا عزيزم باشه-

 .... خدافظ-

 بیكاريد امشب دادم اس وگلنار نیكی به سريع افتادم ام گرسنه شكم ياد تازه کردم قطع تماسو

 رستوران بريم نه ساعت شد قرار دادن مثبت جواب دو هر نكشیده سه به اونام بیرون بريم شام

 حتما االن که اونم ؟؟؟ کردم می کار چی داشتم وقت ساعت سه بود عصر شش ساعت همیشگی

 تماس باهاش سريع مريضش ودوست امید ياد با...  نبیرو اتاق از برم تونم نمی پس اس خونه

 راه که االن به نه میزد زنگ اون بايد حتما که قبال به نه میومد تومن خدا حتما مبايلم قبض گرفتم

 : پیچید گوشی توي امید صداي بوق تا دوسه از بعد...  میزنم زنگش من راه به

  خودم عزيز خانم سالم-

 ؟ خوبی ، سالم-

 ؟ طوري چه تو...  دلمعزيز خوبم-

  ؟ شد خوب حالش ؟ خبر چه دوستت از...  سپاس بسیار-

 

 

 : گفت مهربون امید
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 ... بهتره عزيزم اره-

 ؟؟؟ بیمارستانه هنوز-

 : وگفت کرد کوتاهی مكث امید

 .... گلم خونه اوردمش نه-

 : گفتم ماليمت با بفهمم من خواد نمی که دونستم می ولی میباريد خستگی صداش از

 ... باش مريضت دوست و خودت مواظب پس-

 ... باش خودت مواظب توهم خانمی حتما-

 ؟ من با نداري کاري-

 ... دارم دوستت...  چرا-

 : وگفتم کردم کوتاهی ي خنده بودم شده مرگ ذوق کردن می اب قند کیلو کیلو دلم توي

 ... خدافظ...  بیشتر من-

 .... خانمم خدافظ-

 وحسابی درست دوش يه تا حموم توي وپريدم برداشتم لباسامو...  کردم قطع تلفنو لبخند با

 می اينا مامان اگه ولی بیرون بريم بیاد بگم مهتابم به خواست می دلم بیرون برم بعد بگیرم

 تا جونشون به افتادم مو اتو با هم بعد کردم خشك موهامو حمام از بعد...  شد می ضايع فهمیدن

 تفنگی لوله شلوار بزنه ذوق توي که زياد خیلی نه البته کردم ياديز نسبتا ارايش بشن صاف

 موهامو اينكه وبدون کردم ست طوسیم عروسكی کفش با رو سفیدم کوتاه مانتوي با طوسیمو

 زدم شل ي وگره کردم سرم وطوسیمو سفید ساتن روسري بود ريخته دورم که طور همون ببندم

 انداختم کیفم ماشینموتوي سويچ...  کشید می طول ها بچه دنبال برم تا بود ربع و هشت ساعت

 : کرد متوقفم رائین صداي که افتادم راه در سمت به حرفی هیچ بدون بیرون زدم اتاق واز

 .. سالمتی به کجا-
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 تكیه ديوار به پوزخند با ديدم که برگشتم سمتش به خونسرد و بیرون کردم فوت حرص با نفسمو

 : گفتم دراري حرص لبخند با کنه می نگاه من به سینه به ودست داده

 ؟؟؟ نه...  باشه مربوط بهت نكنم فكر ولی...  باشی سالمت-

 : وگفت برداشت ديوار از شو تكیه کرد گم پاشو دستو لحظه يه رائین

 ؟؟ کجاست بگم گرفت سراغتو اگه بزنه زنگ شايد مامانت..  اينكه منظورم...  خوب-

 : وگفتم کردم باز ودرو برگشتم در سمت به خونسرد طور همون

 ... بیرون دوستاش با رفته بگو-

 منو غذاي حاال...  باشه حقش رفتم اسانسور سمت وبه بسم درو باشم جوابش منتظر اينكه وبدونه

 خودش شد مجبور حساب به بزن نگفتم شكر رو خدا...  کنه گیر گلوش تو ايشااهلل ؟؟؟ خوره می

 پارك جاي سمت وبه بیرون اومدم اسانسور از...  سوختم می ابیحس موقع اون وگرنه بده پولشو

 اين به کردم برسی ذهنم توي مسیرهارو اول بیرون زدم در واز شدم سوار سريع رفتم ماشینم

 اخی.....  همیشگی رستوران بیريم بعدشم نیكی هم بعد گلنار دنبال بر اول که رسیدم نتیجه

 بابا از همیشه دوران اون ياد با...  بود دورانی چه..  میرفتیم اون با همیشه بود که امید بخیر يادش

 کامل اعتماد بهش که بود امید حضور بخاطر اين البته بود داده کامل ازادي بهم چون بود ممنون

 زده شو راي که بود نشسته بابا پاي زير کی بود شده چی اخر ماه چند اين دونم نمی ولی داشت

 وبا شد ماشین سوار سوت سه سر اونم زدم تك وبهش ايستادم اينا لنارگ ي خونه جلوي.... ؟ بود

 : گفت لوندي

 عزيزممممممم هاي-

 : وگفتم کشیدم هم توي چهرمو

 .... میارم باال االن...  عقققققققق-

 : گفت حرص وبا سرم به زد سنگینشو کیف گلنار

 .... بقچه نداري قت لیا-
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 : گفتم میدادم گاز که طور نهمی کردم روشن ماشینو خنديدم حرصش از

 ... میوفته دماغت نیار فشار خودت به زياد گلنار-

 که طور وهمین گرفت دماغش به دستشو سريع گلنار کردم نگاهش چشمی زير جنسی بد وبا

 : گفت کرد می نازش

 ... ببینی منو خوشگله دماغ نداري چشم حسود-

 ؟ تو ي رفته تیغ زير دماغ اون به است نیاز چه منو عملی دماغ اخه-

 : گفتم خبیثی لحن با بعد

 ؟؟؟ کنی دماغت توي دوستتو تونی نمی ديگه گلنار راستی-

 : گفت داد با شد بلند من ي خنده با گلنار جیغ صداي

 ... خورد بهم حالم اه...  افتاب نكبتی خیلی-

 ... دارم الزم ماشینمو من بیار باال کیفت توي زحمت بی نكنه درد دستت-

 از بیشتر دوستام توي خنديدم می ريز ريز منم گردند بر پنجره سمت به وروشو گفت ايشی رگلنا

 : گفتم گلنار به رو شديم نزديك که اينا نیكی ي خونه به...  چسبید می گلنار کردن اذيت همه

 ... پايین بیاد بگو نیكی به بزن زنگ گلی-

 ورو شد ماشین سوار باال بلند سالمی با نیكی...  گرفت تماس نیكی وبا اورد در گوشیشو گلنارم

 :وگفت گلنار به کرد

 ؟ عملی دماغ طوري چه-

 : گفت عصبی گلنار خنده زير زدم من

 .... دوتاس شما از بهتر کامی اون نمیام جايی احمق دوتا شما با ديگه کنم می داغ دستمو پشت-

 : گفت تعجب با نیكی
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 ؟؟؟ کنی می شورش چرا کردم شوخی ؟ گلنار چته-

 : وگفت داد نشون منو گلنار

 ... بپرس اين از-

 : گفتم جدي منم

 ؟؟؟ دماغت توي دستتوبكنی تونی نمی ديگه پرسیدم ازش فقط من بگو بهش چیزي يه تو نیكی-

 : وگفت سرم تو زد دست با نیكی

 ... شد بد حالم...  نشدي ادم ولی شدي عروس-

  الكیه...  نشدم وسعر که واقعی من..  دارم نكته االن اين اهان-

 :  گفت الكی ي گريه با گلنار

 ؟ شی ادم تو که میاد امید شازده اين کی پس-

 : گفتم کوچولويی لبخند وبا کردم فكر کمی ، پیچیدم نظرم مورد بريدگی توي

 ... ديگه ماه ويه دوسال دقیقا-

 : گفت نیكی ايندفعه

 ؟ ... بشی جدا رائین از خواي می کی...  کی...  افتاب-

 : وگفتم انداختم باال ابروهامو ؟؟ رائین

 شايد ديگه سال يه بخوره امید اومدن به خوام نمی چون مطمئنا ولی بودم نكرده فكر راجبش-

 ... شم می جدا ازش حدودا همین توي ولی بشه ور واون ور اين ماه چند

 : وگفت کشید حسرتی پر اه گلنار

 ؟؟؟ کنن شوهر دوتا زنا نمیشه چرا-
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 : گفت که زديم زل بهش تعجب با نیكی منو

 ... رائین با هم کرد می ازدواج امید با هم افتاب االن شد می اگه ديگه گم می راست-

 : وگفتم زدم کجی لبخند

 کهیر میاد که رائین اسم خوام می امیدو فقط من ولی بخواد دوطرفو که کسیه براي تو حرف اين-

 ... میزنم

 در سمت به ها بچه وبا کردم پارك پارکینگ توي ماشینمو يمبود رسیده رستوران به ديگه

 : گفت نیكی دفعه يه که رفتیم رستوران

 ؟؟؟ نیومد مهتاب!  افتاب-

 : گرفت خندم

 ...  نیستم رائین با که فهمیدن می اينا مامان میومد اگه نگفتم بهش نه...  افتاد يادت زود چه-

 : گفت لنارگ که داد تكون تايید ي نشونه به سري نیكی

 ... خالیه جاش ولی-

 خیلی شديم ومغرور جدي ادماي همون دوباره ماهم کرد باز برامون ودرو شد خم کمر تا گارسن

 نگاها اين از چقدر...  نشستیم مخصوصمون میز روي دوروبرمون نگاهاي به توجه بدونه خانمانه

 کرديم انتخاب نظرمونو مورد يوغذا برداشتیم رو منو رومون نگاهاي به توجه بی...  میومد بدم

 : گفت محترمانه خیلی کردو وسالم جلو اومد دقیقه چند از بعد گارسون

 ؟ داريد میل چی خانما...  اومديد خوش-

 : گفت مون همه طرف از نیكی

 ... مخلفات با 33و 02،01-

 يممیزد حرف دري هر از شديم زدن حرف مشغول هم وما رفت کردن داشت ياد از بعد گارسون

 که غذارو...  وغیره!!!  گلنار بیشتر البته وگلنار نیكی پسر ،دوست ،رائین ،امید ،دبیرستان دانشگاه
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 خیلی مجبوري بود گرفته ام گريه شد نمی ولی کنم حمله ها نخورده مثل خواست می دلم اوردن

 : وگفت کرد کج سرشو مظلومیت با گلنار شد تموم که غذامون...  خوردم رو شامم شیك

 ... خوام می بستنی من-

 : وگفت کرد ساعتش به نگاهی نیكی

 هاا 00/5 ساعت گلنار-

 : وگفت کرد جمع لباشو گلنار

 توروخدااااااااا-

 : گفتم نیكی به رو سوخت براش دلم

 ... کنم صدا سونو گار بذار...  فقط ساعته نیم ندار عیب-

 : گفت تندي گلنار

 ... خوام می........  بستنیاي من..  نه-

 : گفت بهت با نیكی کرديم می نگاه بهش شده گرد چشماي با نیكی منو

 ؟؟ برگرديم شهر سر اون بريم ؟ شب موقع اين االن ؟ گی می چی فهمی می گلنار-

 : وگفت کرد اخم گلنار

  ؟؟؟ شهره سر اون کجا-

 : وگفت کرد نگاه بهم مظلومیت با بعد

 ... مهربونی که تو..  جونمم افتاب-

 : وگفتم زدم بهش چشمكی کردم نیكی به ورو خنديم

 .... داره گناه نیكی-
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 : دادم ادامه بدجنسی با منم زد پلك عشوه با سرهم پشت گلنار

 .... میوفته دماغش کرده خرج پول همه اين-

 بین از ولی ارومی صداي با گرد می نگاهمون حرص با گلنار ولی خنديديم می ريز ريز نیكی منو

 : غريد دندوناش

 ؟؟؟؟ کنم خفتون يا میشید خفه-

 نیكی زديم بیرون رستوران از ها غذا کردن حساب از بعد شد بیشتر خندمون شدت هم نیكی منو

 هواي به البته دادن اجازه اوناهم خونه میرن دير وگفتن گرفتن تماس وباباشون مامان با وگلنار

 يه ازدواج اين حداقل زادا دولت هفت از که منم هست هم کامی گفتن چاخان به چون کامی

 از بود پر خیابون التاس سرشب بعد به دوازده از میگن که راسته خداوکیلی...  داشت هم خوبیايی

 جاي از بستنی خريدن از بعد میشد پیدا هم خانواده بینشون حداقل خوبه رنگووارنگ جوناي

 تا چند مسیر توي خونه سمت برگشتیم خورديم می بستنی که طور همون..  گلنار مخصوص

 سگ ما ولی بذاريم کورس باهاشون کنن کاري کردن می وسعی کردن اسكرتمون پسر پر ماشین

 مواقع اين توي گفت می بهم همیشه امید رفتن کم کم شدن ضايع که اونام کرديم محلشون

 هرچی اهل نا کی اهله کی فهمن می خودشون اينجوري نكن نگاه بهشون واصال باش خونسرد

 خونه به رو نیكی که دوبود به ربع يه ساعت....  کارايی اين ي پايه خودتم کنن می فكر بدي جواب

 نیم دو ساعت شلوغ نسبتا وخیابون بود عید شكر خدارو رسوندم گلنارو رفتم هم بعد رسوندم

 رو 02 ي ودکمه شدم اسانسور وسوار کردم پارك پارکینگ توي ماشینو رسیدم خونه به که بود

 کرد پر دماغمو سیگار تند بوي که شدم خونه ووارد چرخوندم در توي اروم کیلیدمو... . دادم فشار

 اين به خونه که کشیده سیگار چقدر نی معلوم گرفتم خودمو جلوي ولی کنم سلفه بود نزديك

 اباژور به توجه بی بود سالن توي که اباژوري جز به بود خاموش چراغا ي همه..  گرفته بو بزرگی

 : کرد متوقفم اي دورگه و خشن صداي که رفتم می اتاقم سمت به اروم ، اروم روشن

 ....  همونجا موندي می هم ديگه ساعت چند يه اومدي زود خیلی...  خانم بخیر رسیدن...  به به-
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 فقط نبود معلوم رائین ي چهره ولی بود روشن اونطرف درسته کردم نگاه سرم پشت به تعجب با

 تعجب با میشد پخش اباژور نور جلوي که سیگارش ودود ببینم نشونشست استايل میتونستم

 : وگفتم انداختم مچیم ساعت به ديگه نگاهی

 ؟؟؟ هنوز بیداري-

 : گفت تمسخر با رائین...  بیداره که معلومه خنديدم خودم ي احمقانه سئوال به خودمم

 ... الال ، بوس ، جیش بگه بهم که نبود مامانم-

 : وگفتم برگشتم راهرو سمت وبه کردم ريزي ي خنده

 !؟ کنی جیش نمیتونی مامانت بدون.....  اي بچه میدونی خودتم خوبه-

 : پريد باال ابروهام بود شده گرد چشمام شدم میخ جام توي رائین فرياد صداي با

 ؟؟؟ حاال تا بودي گوري کدوم-

 پا پارو خونسردي اب بابام جلوي که منی ترسیدم ولی چرا دونم نمی میزد هزار روي قلبم

 روح قبض ترس از داشتم...  اينجا..  االن کردم می سوهان ناخونم تازه اوقات گاهی مینداختم

 از اينجا ولی گیره می بابامو جلوي مامانم بودم مطمئن اونجا نداره تعجب جاي البته....  میشدم

 .... نبودم مطمئن هیچی

 ؟ بودي قبرستونی کدوم گفتم...  اللی مگه-

 چشماي بود تاريك خونه شكر رو خدا...  بود وايستاده جلوم حاال واقعی معناي به کردم گكوبسن

 گفتم محكم نلرزه وصدام باشم خونسرد کردم سعی کشیدم عمیقی نفس ديد نمی منو اي هندونه

: 

 ... بدم قبر يه سفارش برات بودم رفته..  شماست خانوادگی ي مقبره که جايی همون-

 : گفت داد وبا شد دوال صورتم توي

 ... ! شب نصفه سه ساعته بخر قبر خودت براي برو-
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 : گفتم حرص با

 .... دقیقه پنج بیستو دو ساعت-

 ... خدا به پرويی خیلی-

 : وگفتم کردم نگاش ذره يه

 ... !!! میگه همیشه بابامم-

 : زد داد ودوباره شد عصبانی رائین

 ؟ بودي گوري کدوم...  نكن وعوض بحث-

 : گفتم باال بود رفته صدام ولوم منم که حالی ودر رصح با

 يا گور کن معلوم خودت با تكلیفتو ثانیا...  زشته میشنون ها همسايه پايین بیار صداتو اوال-

 ..... بودم قبرستونی چه يا گور چه من که نیست مربوط هیچ تو به ثالثا...  قبرستون

 : وگفت پريد حرفم بین عصبی رائین

 ... دارم ابرو من خانم ردخت ببین-

 : وگفتم حرفش وسط پريدم منم

 تو که کنه نمی دخالت من توکار انقد امید ضمن در...  دارم بابا خودم من ؟ چه من به تو ابروي-

 ... کنی می دخالت

 : وگفت رفت باال صداش دوباره رائین

 گم می اگه..  باشی ولو ابونخی تو شب وقت اين تا بده اجازه بابات اگه عمرا ؟ چه تو به من ابروي-

 روم تو تف خوام نمی...  بخورم غیرتی بی انگ خوام نمی ابرومه براي خونه بیا کن گم گورتو زود

 تا...  نیستم دونستنشم ومشتاق نیست مربوط بهم امیدت توو کاراي...  زنت اين با وبگن بكنن

...  ندارم رو همسايه درو وراجی ي حوصله میاي ساعت سر میري ساعت سر اي خونه اين توي

 می بهت بار يه فقط دارم...  باشم تو مثل کسی نگران اگه عمرا..  نگرانتم بگم که نیستم عاشقتم



 
 

www.negahdl.com    222 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 فردا پس!  بخوري تونی می بخواي گهی هر اينجا اومدي نكن فكر کن فرو گوشت تو خوب گم

 هر شديم جدا قتیو...  جون بچه باشه کارت به حواست پس میشه شاخ من براي امیدتم همین

 .. نداره ربطی من به....  شو هرزه برو واصال برو خواي می قبرستونی

 ي همه ولی شد چی دونم نمی ؟؟؟ گفت چی من به اين...  شد سیخ تنم موهاي هرزه شنیدن با

 ولی مردم می داشتم خودم دست درد از که زدم بهش سیلی کردم خالی رائین صورت روي توانمو

 : وگفتم کردم توف رائین ي زده بهت صورت يتو حال اين با

 .... اشغال کثافت...  همینه لیاقتت-

 کردم وقفلش بستم محكم درو میريختن پايین سرعت با اشكام رفتم اتاقم سمت به سرعت وبه

 به که طور همین نداشتم وزنمو تحمل قدرت بود رفته جونم انگار حرف اين با کردم تكیه وبهش

...  بلند صداي با کردم وگريه کردم جمع دلم توي پاهامو نشستم زمینم روي بودم داده تكیه در

...  غرورم بود زده بهم حرفی بد زدم ضجه ، ريختم اشك ؟؟؟ اس گريه اي خنده هر از بعد چرا

 به چشمام...  نیستی...  خالی...  تهی...  کردم می پوچی احساس که انقدر...  بود شده خورد

 گريه وبا کردم نگاه نبود معلوم هیچیش تاريكی توي که امید عكس به ودب کرده عادت تاريكی

 : گفتم

..  امید..  میوفتم پشت از کنم تكیه بهت خوام می وقتی چرا ؟ باشی نبايد چرا ؟؟؟ ها نیستی چرا-

 رها...  ه...  ز..  ر..  ه..  حرفی چهار ي کلمه يه با...  شكست غرورم..  شكستم...  ببین منو..  ببین

 خفه وبگی دهنش توي بزنی که نبودي چرا ؟ نبودي چرا پس نیستم اگه...  ؟؟؟ ام هرزه من امید

 امید ؟؟؟ نیستی چرا ؟؟ چرا...  نیستی امید نیستی..  بزن حرف درست من افتاب با بگی...  شو

 .. نرو امیدم..  نرو وبگم بیوفتم پات به تا بود پیش سال چهار االن کنم می ارزو

 امید خواستم می فقط خواست نمی امید جز به کسو هیچ دلم رفتم گیتارم سمت به پا تودس چها

 دستم توي گیتارمو... کنه نازم مهربونی با واونم بريزم واشك پاش رو سرموبذارم تا بود اينجا

 دادم حرکت تارا روي دستمو وبغض اشك وبا کشیدم اه حسرت وبا ام سینه به چسبوندمش گرفتم

 : کرد می ارومم که کاري تنها خوندن به کردم روعش ناله وبا

 ندارم تحمل میكنم دق دارم
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 میارم کم دارم شدم خسته ديگه

 ندارم نا ديگه و شده تنگ دلم

 قرارم بی همش توام فكر همش

 بخوام که نمونده برام اشكی ديگه

 چشام تو فداي کنم گريه برات

 میزنه پر پر تو واسه داره دلم

 منه با التخی وهنوز رفتی تو

 بشینم کی کنار برم کجا تو بدون

  ببینم توش را خودم شم خیره کی چشماي تو

 نبنده روم را چشاش بگم کی به نیستی که تو

 نخنده بهم که کنه نازم يكم بگم کی به

 جونم به دردت بزنم حرف کی با تو بدون

 بمونم کی شوق به کی عشق به دنیا اين تو

 سیرم ندگیز اين تموم از چشمات جون به

 بمیرم میكنم آرزو همش نیستی که تو

 دونم نمی...  بود شده کرخت کرخته تنم شدم بلند زمین روي از سختی به موبايلم زنگ صداي با

 حالی بی با ندم محلش کردم سعی ولی کردم بغض دوباره ديشب ياد با..  بودم زمین روي چرا

 بود وربع ده کرد نگاه ساعت به قرارم ياد با دبو کامی ي شماره..  بیرون کشیدم کیفم از رو گوشی

 : گفتم وشرمنده کردم وصل تماسو حال اين با داشتم بدي حاله حسو

 ؟ کامی الو-
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 ؟؟؟ تو کجايی بابا..  اخالق خوش طلوع سالم-

 : وگفتم دادم تكیه دستم به سرمو

 .... بعدا من داري کاري اگه...  موندم خواب همین براي نبود خوب زياد حالم ببخش-

 : گفت ونگران سريع کامی

 ؟؟؟ رفتی دکتر ؟؟؟ طلوع شده چت-

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس ؟؟؟ هست دکتري مگه هم شكسته غرور براي زدم پوزخندي

 ..  نیست الزم نه-

 ؟ شرکت میاي امروز-

 : گفتم سوخت می خیلی دادم فشار هم روي چشمامو

 ؟ هستی ؟ نداري کاري-

 ... ازاده ديگه روزاي از بیشتر وقتم..  هستم ولی دارم که کارو-

  شرکتم ديگه ساعت يه تا من پس باشه-

 .... منتظرم..  باشه-

 ... فعال-

 ... خدافظ-

 ولی بود سخت پاهام روي وايستادن...  شدم وبلند دادم تكیه تخت به دستمو کردم قطع تلفنو

 توي ارايشم ي همه بود وسرخ بود هکرد ورم چشمام...  رفتم دستشويی سمت به اوردم دوم بازم

 اب شیر زير بردم سرمو میديدم ايینه توي خودمو کردم می وحشت کال بود شده پخش صورتم

 اومد جا حالم کم کم ولی اومد بند اب سردي از نفسم اي ثانیه اب سردي اين به داشتم ،نیاز سرد

 بودم مطمئن تمیزيش به یدمپیچ سرم دور رو شويی دست ي حوله بیرون کشیدم اب زير از سرمو

 صورتمو سريع برداشتم صورتمو مخصوص صابون کردم می استفاده جا اين از فقط من چون
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 فوق ولی ساده لباس سريع بود تنم هنوز ديشب شلوار مانتو بیرون زدم دستشويی واز شستم

 ويه برداشتم کیفمو نباشه معلوم صورتم حالی بی که کردم کمی ارايش پوشدم شیكی العاده

 داشپرت توي شكر خدارو اوردم درش پارك واز نشستم ماشین توي...  بیرون زدم خونه از راست

 خوردم نده بو دهنم اينكه براي ولی نداشتم واشتها نبود خوب حالم اينكه با داشتم ويفر ماشین

 ايبر بود تجاري ي منطقه يه توي شرکتشون...  افتادم راه کامی شرکت خیابون سمت به هم بعد

 فیش گرفتن از وبعد بردم عمومی هاي پارکینگ از يكی توي ماشینو بود شلوغ خیلی همین

 شون کارخونه به مربوط اينا کامی شرکت کردم حرکت ساختمون سمت وبه کردم پارك ماشینو

 ابزارو واون....  نمايندگی شرکت يه بود کامی نظر زير اينا ي همه بود پسر تك کامی وچون بود

 ودکمه شدم اسانسور سوار بود سوم واحد دوم ي طبقه شرکتشون کردن می تولید ونهخ کار توي

 رسیدم که دوم ي طبقه به میزد ماليم اهنگ يه حرکت عین در اسانسورم دادم فشار دومو ي

 سه واحد بود واحد دوتا طبقه هر اومدم بیرون اسانسور از شد باز اسانسور ودر کرد اعالم خانمی

 زنگ بود بهنورد اينا کامی فامیلی "بهنورد شرکت "بود نوشته رنگی طاليی كکوچی تابلوي روي

 : وگفت کرد باز برام درو برخوردي خوش مرد پیر لحظه چند از بعد اوردم در صدا به درو

 ؟ بفرمايید-

 ... قرارداشتم-

 ... تو بفرمايید:  وگفت کرد اشاره داخل به

 دوتا واون بود ابدارخونه يكیش که در تا سه هم دبع منشی میز بود بزرگی جاي شدم شرکت وارد

 دور تا دور که کالسی وبا مشكی چرم ومبالي بود توش در تا چند که راهرو ويه بود بسته هم در

 عامل مدير تابلوي ديدن با ؟ نداشت منشی ،اينجا کشدم سرك راهرو به بود شده چیده سالن

 : گفت لوندي صداي مزد در به ظربه چند رفتم سمت اون به راهرو توي

 ... بفرمايید-

 شدم اتاق ووارد کردم باز درو..  کرد نمی رو بود اونا از هم کامی...  خانم غزل روشن چشمت به به

 نسبتا ومیز بود شده چیده سفیدي چرم مبالي اونجا که بود ديگه سالن يه من تصور برعكس
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...  داشت ارايش هم چقدر اوه اوه...  بود نشسته پشتش اي میزه وريزه الغر دختر که بزرگی

 : وگفتم رفتم جلو خونسرد

 ... داشتم کار بهنورد اقاي با...  خانم سالم-

 : گفت شدم می خر منم که اي عشوه با دخترم

 ؟؟؟ کوچیك يا بزرگ بهنورد اقاي با...  ممنونم سالم-

  ؟؟؟ دارم چیكار باباش با من احمق اخه ، گفت می وخودشو کامی باباي

 ... کوچیك بهنورد اقاي با-

 : گفت بود کرده نازك برام چشم پشت که حالی ودر کرد ريزي اخم دختر

 ؟ اسمتون...  براشون باشم گذاشته قرار کسی با ساعت اين توي نمیاد يادم-

 : وگفتم کردم اخم خودش مثل منم

 ... مهرجو افتاب..  افتاب-

 : وگفت انداخت مقابلش دفتر به سرسري نگاه دختر

 ؟ نداشتن قراري همچین متاسفم-

 .. دونن می خودشون اومدم من بگید بهشون گفتم عصبانیت با مردم می حرص از داشتم ديگه

 : وگفت غريد من سمت به دخترم

 ... نشید مزاحم خانم..  دارن جلسه-

 به گرفتم رو کامی ي شماره ازحرصش داره؟ جلسه که دهنش تو مشتموبكوبم خواست می دلم

 برداشت نكشیده اول بوق

 دختر؟؟؟ تو کجايی افتاب الو-

 : وگفتم رفتم منشی به اي غره چشم
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 ... داري جلسه اگه ؟ داري جلسه گه می تو بیام ده نمی اجازه منشیت ولی دفترت در دم-

 به پوزخندي بود شده گرد ازتعجب منشی چشماي شد باز در که بود نشده تموم حرفم هنوز

 : گفتم کامی روبه لبخند وبا زدم منشی

 ! داري جلسه بودي نگفته...  سالم-

 : گفت من روبه و کرد منشی به بدي اخم کامی

 ؟؟؟ دارم جلسه ديوار درو با من ياوري خانم...  کردم می قبول رو تو باز داشتم هم جلسه اگه-

 : گفت خشم وبا اورد باال سكوت ي نشونه به دستشو کامی که بده جواب خواست من من با منشی

 . نمیزنی حرف منم جاي ، میدي خبر من به اومد کس هر بعد به اين از-

!!!  کردم خیس خودمو نگاهش طرز از منشی جاي من! ؟ داشت خشنا رو اين از هم کامی بابا نه

 : گفت همیشگی ومهربون شوخ لحن وهمون لبخند وبا کرد اشاره داخل به کامی

  ؟ طوره چه من طلوع ببینم تو بیا-

 دادن دست از بعد شدم دفترش ووارد کردم نازك منشی براي چشمی وپشت زدم بهش لبخندي

 سوخته اي قهوه رنگ به بزرگ میز داشت قشنگی اتاق کردم نگاه اطرافو کنجكاوي با کامی با

 تا وچند بود راست سمت هم بزرگی ي خونه کتاب بود میز روي هم کامی شخصی ولپتاپ کامپیوتر

 شیك خیلی رنگ کرم مبل دست يه هم میز جلوي بود کرده خوش جا توش وپرونده قطور کتاب

 : وگفت داد نشون بهم رو مبلی کامی ، مخصوصش میز با بود

 ... مهندس خانم بشینید اينجا بفرمايید-

 : وگفت نشست روم به رو هم کامی نشستم مبل وروي زدم جون کم لبخند

 ؟ اي گرفته ؟ خانم طلوع چیه-

 بايد کردم می احساس کنم تكرار باز زدو رائین که حرفی خواستم نمی یچه زدم کوچیكی لبخند

 : وگفتم کردم عوض بحثو همین براي...  کنم چال قلبم توي اونو غرورم بقاي براي
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 !!! نگفتم غزل به اگه ؟؟ خورد بهم حالم ؟ گرفتی منشیه چه اين کامی اه-

 ازش نگاهمو سريع خاص نگاه يه ، کرد نگاهم بود لبش روي کوچكی لبخند که حالی در کمی

 : وگفت خنديد کامی بعد کمی کنه نفوذ ذهنم توي تونم می کردم فكر چرا دونم نمی گرفتم

 ...  نیستی وارد بحث کردن عوض توي زياد-

 : وگفت شد شیطون کامی همون دوباره وبعد

 منشی يه بیا بابا جحا...  میگم حاجی به هرچیم هاش ادا اين با اورده در پدرمو طلوع گفتی آي-

 اين با دعوا فص يه اينجا میاد وقت هر غزلم ؟ چشه اين مگه نه میگه بگیريم درمون درست

 به کارم هیچ من بابا گم می بهش چیم هر میشه خراب بدبخت من سر رو بعد کنه می منشیه

 ...  نمیره گوشش

 : وگفتم خنديدم

 ؟؟؟ شده بلند حاجی سر زير پس-

 : تگف جدي کامال کامی

 . کنم می فكرو همین منم-

 گفتم متعجب جور همون بود شده خیره من به جدي اونم کردم نگاه کامی به شده گرد چشماي با

: 

 ... بدم تشخیص جديت از شوخیتو تونم نمی وقت هیچ کامی-

 : گفت جدي طور همون کامی

 ... گن می همینو همه-

 باال ابرومو تاي ويه خنديدم منم کنه می شوخی داره فهمیدم ريخت می شرارت چشماش از

 : وگفتم انداختم

 ... خانم حاج پیش برم سر يه بايد من پس-
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 : وگفت خنديد کامیم

 شرکت اين صاحاب منم کشه می بابامو مامانم وقت اون میشم همدستت منم نیست بدي فكر-

 ....  میشم

 : وگفت دادم تكون براش تاسف با سرمو

 که خوبه بشم همكارام باهاش قراره تازه...  نیومد خوشم منشیت از هیچ شوخی از جداي کامی-

 ..  بیاد نمیتونه عصرا ديگه

 : وگفت خنديد کامی

 ؟؟؟ نمیاد عصرا گفته کی-

 : گفتم تعجب با

 ! جاش بیا تو بیاد عصرا نمیتونه منشیم گفتی...  ديگه گفتی خودت-

 :وگفت انداخت باال ابروشو کامی

 ؟ بشی منشی مخوا می کردي فكر واقعا-

 : وگفتم شد گرد چشمام

 ؟؟؟؟ میشم کاره چی نمیشم منشی اگه-

 : گفت خبیثی با کامی

 ؟ چی ابدار-

 : گفتم جیغ با

 ؟؟؟ چی-

 ؟ پیچی پیچ-

 ؟ چرا-
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 : گفت خنده با کامی

 ؟؟؟ پیچی پیچ چرا-

 : وگفتم شدم عصبی

 ؟ گفتی دروغ بهم چرا...  نه-

 : وگفت خنديد کامی

 ... کردم یشوخ نگفتم دروغ-

 : وگفتم کردم فوت نفسمو

 ؟ منشیم پس..  کردم سكته پسر نمیري-

 : گفت خنديد بدجنسی وبا انداخت باال ابرو کامی

 ! نه-

 ! کنم می داغونت میزنم...  ندارما حسابی درست عصاب من کامی-

 ... میشه عقط ماهت يه حقوق بكنی هم اشاره من به... خواما نمی عصاب بی کارمند من..  اوه اوه-

 :  گفتم حرص با

 !!! کامیییی-

 : گفت خنده وبا برد باال تسلیم ي نشونه به دستاشو

 که هم تو اورديم کم کارمند افزار سخت بخش براي اينكه حقیقتش..  تسلیم..  باشه باشه-

 اينجايی که االنم خوري می دردمون به بازم ولی نگرفتی مدرك هنوز درسته...  تیی اي دانشجوي

 .... کنم می استخدامت شرکت مهندس عنوان به

 : گفتم ذوق با مردم می خوشحالی از داشتم

 ؟؟ گی می راست-
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 : گفت جدي کامی

 ! نه-

 : گفتم عصبانیت با

 .. ! ونگمه نه-

 : وگفت خنديد

 می چی خودت حاال....  تومنه پنجاه چهارصدو بهت ما پیشناهادي حقوقه...  گم می راست اره-

 ؟ گی

 اس ساده اينكه با تنم لباس همین که منی براي ؟؟ نبود کم من براي ؟؟ تومن پنجاهچهارصدو

 ؟؟؟ کنم سر حقوق اين با تونستم می جوري چه ؟؟؟ بود خورده اب هشتاد هفتاد دويست کلش

 ؟ بدم خودم خراکمم خرج خواستم می که منی

 : اومدم خودم به کامی صداي با

 بهت بخواي توهرچقدر ولی....  ماست پیشنهادي حقوق ناي اما... کمه برات دونم می طلوع-

 ... میديم

...  " هرزه " خورد زنگ گوشم توي رائین حرف...  تحقیر حس...  داد دست بهم بدي حس

 محبتاي جواب اين ولی ، ازاونجا برم بذارم خواست می دلم نداشتم کشیدن نفس براي اکسیژن

 بود معروف هم کامی رفاقت ولی...  بود معروف مهرجو بافتا غرور ؟؟ چی غرورم پس...  نبود کامی

 سر...  کنه می ترحم داره کامی نكنه کرد می تر بد بدمو حس که...  میرفت رژه ذهنم توي فكري.. 

 عشقت...  بزرگه مهرجوي بابات..  نداري ترحم به نیازي تو..  افتااااب..  زدم داد خودم

 نیست ترحم براي چیزي..  ست کامروا رائین صوري شوهر همون اره...  شوهرتم....  امیدشكوهیه

 ...  شكنن می دونه دونه منو دارن همه ولی...  بزرگی هنوزم تو..... 

 : دوختم بهش گنگمو نگاه کامی نگران صداي با

  ؟؟ پريده رنگت چرا ؟؟؟ خوبه حالت طلوع-
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 ولی! ؟ نگفت بهم چیزي هک اون...  نمیشناسم هم رو کامی کردم احساس کرد می خفم داشت بغض

 خفه اي دقیقه چند براي بغضمو کردم سعی ؟؟؟ گفته بهم چیزو بدترين کردم می احساس چرا

 شدم می بلند جا از که حالی در میزد موج توش غرور ولی میومد در چاه ته از که صدايی با کنم

 : گفتم

 

 مطمئنا درضمن...  میخوام اطمینان يبرا اينو دارم پول کافی ي اندازه به...  خوبه همین نه!  خوبم-

 ؟ بیام بايد کی از..  مهمونتم کوتاهی مدت

 ... صبح فردا يا کنی شروع امروز از تونی می-

 وگفتم کردم نگاه داشت ترحم رنگ من براي لحظه اون که کامی ونگران مهربون چشماي به مغرور

: 

 ...  میام فردا-

 : وگفت کرد دراز سمتم به دستشو لبخند با بود ايستاده جلوم که هم کامی

 ... بینمت می فردا پس-

 : وگفتم رفتم در سمت به کامی ي شده دراز دست به توجه وبی دادم تكون سري

 ... خدافظ...  بله-

 به امیزي تحقیر ونگاه کردم خالی منشی سر مو عقده ي همه چرا دونم نمی اومدم بیرون اتاق واز

 ماشین توي کردم پرت وخودمو کردم باز ماشینو در...  بیرون زدم دفتر واز انداختم پاش سرتا

 چه ؟ خستم بگم بهت جوري چه....  اا خدااااااااااااااااااااااا...  شديد کردم گريه...  کردم ازاد بغضمو

 گفت بهم ديشب رائین چرا ؟؟؟ کنن می جوري اين دارن همه چرا ؟؟؟ میارم کم دارم بگم جوري

 که منم اين...  زنه نمی زنگ بهم امید ديگه چرا ؟؟؟ میزنه سرم تو پولشو امروز کامی چرا ؟؟؟ هرزه

 زنگ بهش خودش روز هر امید که مغرور افتاب اون کو پس ؟؟ زنم می زنگ بهش راه به راه دارم

 چرا گه می راست بابا ؟؟ رسیدم نمی اينجا به من بود امید اگه ؟؟؟ امیده تقصیر همش ؟؟؟ میزد

 اين ؟؟؟ نشم خرد همه اين من که من قسم رو نذاشت پا چرا ؟؟ وايستاد عقب چرا ؟؟ نیومد امید
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 نگفته گفت می بهم بود کی ؟؟؟ نیستی واقعا االن نیستی امید ؟؟؟ باهاتم همیشه که قولش بود

 زمینو اشكش قطره يه با که افتابی ؟؟؟ کجايی تو میرم، می درد تو دارم امید ؟؟؟ دونم می دردتو

 تو خاطر وبه تو از وجدايی بابا شرط براي اول اشكه خوراکش وقته چند چسبوندي می ناسمو به

 هیچ...  نیستی وتو میشه دريا داره ها قطره اين ديگه که کجايی...  اش شكسته غرور براي حاالم

 خدا..  نیستن میزدن رو من به عالقه از دم که بابايی مامان اون حتی ؟؟؟ کس هیچ...  نیست کس

 بینی نمی منو توهم...  تنهام من تو، ادماي اين بین...  تو زمین اين بین...  نیست کس هیچ نگاه

 از سرمو مبايلم زنگ با....  ؟؟؟ مرئیم نا يا ؟؟ میام چشم به اصال ؟؟؟ نیستم ديدنی توهم براي ؟؟؟

 فهمید می منمیداد جواب اگه...  بود کامی...  اوردم در کیفم از وگوشیمو کردم بلند فرمون روي

 گفتم محكم نلرزه صدام اينكه براي کردم وصل وتماسو کشیدم عمیق نفس تا چند ، چیه دردم

 ؟؟؟ الو:

 : پیچید گوشی توي کامی نگران صداي

 ؟؟ کردم ناراحتت گفتم چیزي من ؟؟؟ نگرانتم کجايی ؟؟؟ خوبی ؟ طلوع الو-

 صداي وبا کردم خفه گلوم توي مووبغض جنگیدم خودم با غرورم حفظ براي ولی کردم بغض دوباره

 : گفتم اي گرفته

 کارت به برو توهم..  نیست خوب حالم وقته چند..  ماشینم تو..  نباش نگران..  نیست مهمی چیز-

 ... برس

 : کرد پر رو گوشی کامی غمگین صداي

 لوعط من...  ندارم دوست رو غريبگی اين من ولی..  برات شدم غريبه چی وبراي چرا دونم نمی-

...  شده تنگ خودم طلوع براي دلم...  بودم من دلش دردو همدم که خوام می خودمو کوچولوي

 خیلی...  شدي غريبه کردي ازدواج رائین با وقتی از طلوع شدي غريبه خیلی روز چند اين توي

...  بده اين...  نشی عوضی رفاقتمون توي باشه هواست ولی شدي عوض طلوع...  شدي غريبه هم

 نكن عوضیمون...  تكمون تك شدن عوضی يعنی رفاقتمون درمورد کردن ناجور فكر...  بده یمخیل

 اگه..  عزيزي برام...  خودم مثل حتی..  خواهرم مثل دارم دوستت...  پاتم همیشه بدون اينو... 

.. . نباشی چه باشی امید با چه...  بشی دور ازم نمیذارم...  دارم هواتو دورادور نخواهی خودتم
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...  بدون اينو امیدِ از بیشتر برام تو ارزش ولی شدم دوست باهات امید طريق از من درسته

 .... خدافظ...  شم نمی مزاحمت

 ... کرد قطع باشه من جواب منتظر اينكه بدون کامی

 ويراژ خیابونا توي...  دادم فشار گاز روي وپامو کردم روشن ماشینو شد بیشتر منم اشكاي شدت

 درست داشتم گنگی ي اينده..  برسم قراره کجا به شتاب اين با دونستم نمی خودمم.. . میدادم

 بشه طوري اين نبود قرار ؟؟؟ کنه توهین من به میرسه راه از کی هر قراره روم پیش مسیر مثل

 زمانش تا....  بكنم کاريش تونم نمی رو گذشته...  شد ولی بشه اينجوري افتاب نبود قرار شد ولی

 باال بكشم دوباره افتابو تونم می ولی ، ولی کنم روشن رو بازي اين تكلیف تونم نمی هم برسه

 شم دهن هم کسی هر با تونم نمی من....  همون میشم دوباره..  رو دنده ويك مغرور افتاب همون

 چندبار دستمو حرص با...  نیست من شان در رائین اره...  اما نیست من شان در کسی هر چون

 من از رائین اره...  تره باال من از رائین...  بزنم گول تونم نمی که خودمو کوبیدم فرمون هب محكم

 ازم بازم برم راست برم چپ خوام نمی رو تري بر اين من..  خوام نمی اينو من ولی ،برتر تره باال

 چیزي يه ولی هترهب من از اخالقشم احمق...  اخالقی...  کاري...  درسی...  خانوادگی نظر از...  برتره

 نظر به ولی باشیم سطح هم شايد...  باشه تر بر من از عمرا شكلی نظر از مطمئنم بهش کامال رو

...  اخالقی...  کاري...  خانوادگی بود من مثل چیز همه توي اون...  ،اون امید اما...  کمتره اون من

 لیسانسم هنوز من خونه می داره وقف االن اون نیارم حساب به االنو اگه البته..  درسی و خوشگلی

 نبايد کسی ، باشه من از بهتر نبايد کسی ؟؟؟ کنم نابود رو همه خواست می دلم چرا....  نگرفتم

 پاهام به بايد همه نخوام کسو هیچ من ولی...  بخوان منو بايد همه...  باشه من از تر خوشگل

 !  رجومه...  مهرجوام افتاب من...  ترم باال من...  بیوفتن

 زمانی يه امید با که اي خونه همون...  مونم قديمی خونه در جلوي ديدم اومدم که خودم به

 خاطر به بود چسبیده بهم هامون خونه قديمی ولی شیك خیلی باغ خونه يه بوديم همسايه

 وقت هر بود همیشه امید داشتیم وامد رفت باهم ماهمیشه ومامانامون باهم باباهامون دوستی

 مامانش مراسم توي شد تنگ امید براي دلم که بار اولین يادمه بود امید کردم می نگاه مواطراف

 همش نبود امید موقع اون ولی بودم امید دست تو دست همیشه که بودم کوچولو دختر يه من بود

 دلتنگ...  دلتنگم فهمیدم که بود موقع اون بود کرده زندونی اتاقش توي وخودشو کرد می گريه
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 کرد می شكايت چیز همه واز میزد غر همیشه گیره می خندم غراش غر ياد با....  غرو غر امید

 بچگی همون از..  حسین عمو نداره دارو شد مامانشم مرگ از بعد مادر وعزيز بود دونه يه يكی

 امید اخر در کردم می صدا امیدو فقط گريه با هم ها مدرسه اول روز حتی امید به شدم وابسطه

 مهربون همیشه امید...  مدرسه اومد من وبا گذشت خودش مهر اول روز از من خاطر به مهربونم

 منو اين بود من مال همه گرمش دستاي ،صداش نگاهش بود مهربون من با چرا يعنی...  نبود

 می رفتار نوکرش عین بقیه با نزديكش ودوستاي اش خانواده از غیر به امید بود کرده خوادخواه

 شد خشك رنگمون اي قهوه ي خونه در به نگاهم...  کرد می پرخاش بهشون نديت لحن با کرد

...  موندم ساکت چرا که بخشم نمی خودمو وقت هیچ...  نمیره يادم وقت هیچ روز اون خاطرات

 ديگه باهاش که بود کرده پاره عروسكمو اخه بودم کرده قهر امید با عروسكم وسر بود سالم پنج

 عاشق ولی داشتم ديگه عروسك کلی اينكه با...  منی همبازي فقط تو تگف می بهم نكنم بازي

 خانم يه بار دو اي هفته بودم قهر امید با عروسكم خاطر به...  بودم عروسكم اين طوسی چشماي

 خودش با اوقات گاهی که داشت من سن هم کوچیك دختر يه کرد می تمیز مارو ي خونه میومد

 سمتش اصال يعنی کردم نمی بازي باهاش وقت هیچ من بود یفیوضع میزه ريزه دختره میاوردش

 نشسته ختمون سا جلوي هاي پله وروي بودم تنها روز اون...  ذاشت نمی امید چون رفتم نمی

 کوچیك لبخند دختربود همون کردم نگاه بهش تعجب با نشست ازم فاصله با کسی ديدم که بودم

 : وگفت زد بهم نمكی وبا

  سالم-

 وگفت کرد نگاهم کنجكاو کردم وسالم زدم لبخند منم کرد باز باهاش منو اشنايی باب مسال همین

: 

  ؟؟؟ نیس همبازيت-

 : وگفتم کردم اخم

 ... قهرم باهاش-

 : وگفت کرد کوتاهی ي خنده دختر

 ... باشه دوست همه با بايد خوب دختر يه...  نیست خوبی کار قهر گه می همیشه مامانم-
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 : وگفتم خنديدم انداخت می مامان ياد منو که بزرگونش لحن به

 ؟ چیه اسمت...  میزنی حرف مامانم مث-

 : وگفت زد بهم مهربونی لبخند

 ؟؟؟ نه مگه افتابی هم تو...  مريم-

 : وگفتم دادم تكون بار چند سرمو

 .. اره-

 : وگفت کرد نگاه بهم ناراحتی با مريم

 توِ؟؟؟ باباي مهربونه اقا اين-

 : گفتم خوشحالی با کرد اشاره کرد می صحبت باغبون با داشت هک بابام وبه

 .... خودمه مهربونه باباي اره-

 : وگفت شد جمع اشك مهربونش اي قهوه چشماي توي

 ... حالت به خوش-

 : وگفتم شدم ناراحت

 ؟؟؟ نیست مهربون تو باباي مگه-

 : وگفت اومد پايین چشمش از اشك قطره چند

 ... ها رشتهف پیش رفته من باباي-

 مريمو گريون چشماي نداشتم دوست...  من بزرگ ومادر پدربزرگ مث درست کردم بغض منم

 : وگفتم وايستادم جلوش رفتم بغض با ببینم

 ؟؟؟ کنی ي بازي من با-
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 اين به..  خونه صاحب دختر ومن اس خونه خدمتكار دختر مريم کردم نمی فكر اين به زمان اون

 مادر که کردم نمی فكر اين به...  کجا خونمون ومن کجاست خونشون مريم که کردم نمی فكر

 من....  میگذرونه ارايشگاه توي وقتشو من مامان ولی کنه می کار سگ بوق تا زود صبح از مريم

 دوستش ومن ريخت می معصومیت چشماش از که خودم مثل بچه دختر ،يه میديم ادم يه فقط

 با مريم....  کنم بازي باهاش خواستم ومی داشتم وستشد ، موقعیت به کردن فكر بدون داشتم

 که بود من نوبت کنیم بازي دوچرخه نوبتی باغ توي بود قرار کرد قبول منو خواست در خوشحالی

 : وگفت کشید مريم سر به دستی سراغمون اومد مهربونی با بابا

 ؟؟ کوچولو مريم طوري چه-

 : گفتو کرد من به رو بابا کرد تشكر خجالتی مريم

 خیس ها اينجا باغ توي کنه باز ابو خواد می حیدر مش کن بازي کوچه توي مريم با برو افتاب-

 ...  خوب دختراي افرين...  خوريد می لیز میشه

 مشغول خلوت ها وکوچه بود شهر باال خونمون اين زمان اون شديم کوچه وارد سريع مريم منو

 : وگفت کرد نگاه من به ناراحتی اب شد پیدا امیدم ي کله سرو که بوديم بازي

 ؟؟؟ شدي دوست کلفتتون ي بابچه-

 : وگفتم کردم نگاه بود شده جمع چشماش توي اشك که مريم به بهت با

 .... دارم دوست مريمو من ، خوبیه دختره...  مريمه اسمش اره-

 : گفت داد وبا کشید سرشو وموهاي رفت مريم سمت به عصبانیت با امید

...  بدبختی..  کلفته مامانت...  افتاب سراغ بیاي کردي جرئت طور چه..  هستی دبختیب دختره تو-

 ...  تودزدي نداري بابا...  نداري پول

 گريه با منم کرد می گريه ومريمم میزد مريمو طور همین امید نمیاد يادم که ديگه چیز وکلی

 خسته وقتی امید... جلو میرفتمن که بودن بسته زمین به پامو دستو انگار کردم می نگاه بهشون

 : گفت عصبانیت با بست ودرو کشید باغشون سمت وبه گرفت دستمو شد
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 لیاقت حتی...  بدبختن اونا ؟؟؟ شدي دوست خونتون کلفت با چرا..  هستی بدي دختر تو افتاب-

  ندارن سالمم جواب

 : گفتم گريه با

 ... گه می مامانم ولی-

 بابات با بابام حرفاي از من ؟؟؟ کجاست خونشون دونی می...  سوزه می اينا براي دلش هم مامانت-

 کجا از دزدن هاشون همسايه..  کنن می زندگی تهرون ي نقطه بدترين توي خرابه توي فهمیدم

 ... بزنی حرف دزدا با نبايد تو ، ودزد بدبختن ادما اين ي همه نباشن اينا معلوم

 : گفتم گريه با

 ... مريم ولی-

 : وگفت دزددا امید

 ... کنیم بازي باهم بیا حاالم کنی گريه اينا براي نبايد تو.......  دزده اونم-

 : وگفتم کردم اخم

 ... کردي خراب منو عروسك تو...  نمیام-

 : وگفت شد مهربون دوباره امید

 ؟؟ دوستیم حاال..  بخره برات بگم بابام به خوشگلترشو يه میدم قول-

 دعوام کلی وبابا مامان خونه برگشتم وقتی رفت يادم از مريم کل وبه ردمک قبول خوشحالی با منم

 : گفتم منم بود شده شكلی اين مريم چرا که کردن

 ... دزده اون...  بود حقش زدش امید-

 درمون دوا خرج تا کرد می کار بابدبختی مامانش بود مريض مريم...  نبود حقش فهمیدم بعده ولی

 ريشو از تیكه يه بايد بازم حال اين با ولی بود تنگ ريش يعنی داشت سیتنف مشكل بیاره در اونو

 شده وکوچیك تنگ خیلی ريش اينكه خاطر به مريم ولی داد ريشو عمل خرج بابام میداشتن بر
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 کار من براي که ادمايی ي همه موند من روي هم اخالق واين مرد عمل وزير بیاره دوم نتونست بود

 ....  سراغم اومد برتري اين از غروري هوي وبدبختن دزد کنن می

 اينجوري تورو ما وگرنه کرده اون مثل تورو امید با وبرخواست نشست گفت می بهم همیشه بابا

 امید منو اخالق...  کردم می تكذيب همش ولی راسته دونستم می اينكه با...  نكرديم تربیت

 می نگاه گدا عین مردم ي بقیه به لیو ومهربون دوستیم اطرافیانمون با مونه می هم مثل درست

 از خودمو هاش با تونستم می که بود صالحی تنها چون داشتم دوست غرورمو من...  کنیم

 وحرکت انداختم راه کردموماشینو قديممون ي خونه به ديگه نگاهی...  کنم حفظ مردم توهیناي

 ترم سر اون از من ولی باشه برتر چیزايش يه شايد کنه خورد منو رائین میذاشتم نبايد من کردم

 رفتم رستوران وداخل کردم پارك رستوران پارکینگ توي ماشینو!!!  ترباشم سر اون از بايد... 

 توي ماشینمو کردم حرکت خونه سمت به شد تموم که غذام...  دادم سفارش عالقمو مورد غذاي

 ولی ببینم رائینو ماشین تا کردم برسی دورمو تا دور ناخوداگاه شدم وپیاده کردم پارك پارکینگ

 با رو درخونه...  باال ورفتم شدم اسانسور سوار نبود پارکینگ توي ماشینش شكر خدارو خوب

 اينجا فعال حمام توي وپريدم اواردم در لباسامو رفتم اتاقم سمت به راست ويه کردم باز کیلید

 .... گرفتم می ارامش که بود جايی تنها

********* 

 به هم ومن کنیم حرکت اصفهان سمت به ها بچه با بود قرار فردا کشیدم بیرون کمد توي از ساکمو

 قراره دونستن نمی که هم ها بیچاره اون عسل ماه میريم داريم گفتم جون ومادر مامان به چاخان

 بشه همراه باما تا شیراز میره ونیكی گلنار با بود گفته اينا مامان به مهتابم...  بیريم ادم ايل يه با

 وسرساعت شب هشت تا عصر چهار ساعت از بودم کار به مشغول شرکت توي که بود روز چهار.... 

 سه کردم کارمی که بخشی بود ديگه چیزاي سري ويه کامپیوتري ريزي برنامه کارم بودم خونه نه

 ومیرفتم میومدم حرفی هیچ بدون نمیشدم کالم هم کدوم هیچ با من ولی مرد ودوتا بودن زن تا

 از کدوم هیچ به وديگه ساده پرسی واحوال سالم يه فقط سنگینم سر کامی با االن تا روز ازاون

 طلوع اون طلوع اين خودش قول به که فهمیده خودشم نمیدم وجوابشو خندم نمی شوخیاش

 جوابش در منم پرسیده دلیلشو ازم بار وچند شده من سرسنگینی اين متوجه غزلم ، نیست سابق

 خودش اون حاال زنم نمی زنگ امید به ديگه...  نیست خوب حالتون ها شما سابقم مثل من گفتم
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 بهش کامی دونم می پرسیده اينجا اوضاع ي درباره بارم وچند میپرسه وحالمو میزنه زنگ بهم

 من ولی چیه من رفتارسرد اين دلیل بفهمه داره سعی وامید شدم سرسنگین باهاش من که گفته

!!!!  اخالق سگ مهتاب قول به يا شدم سابق مغرور افتاب همون دوباره من ... پیچونمش می همش

 که بگید بهش نیست الز گفتم غزل وبه نديدم رو پسره اين ديگه نحس شب اون از شكر خدارو

 همین براي میشه ضايع ببیندش اشنا يه وقت يه بیاد عسل ماه هواي به بايد گفت غزل ولی بیاد

 کردن جمع مشغول برگشتم شرکت از که وقتی از منم کردن هماهنگ باهاش رو برنامه خودشون

 قبال گرفته خندم کنه می رد مرخصی برام که فرستاده پیغام غزل طريق از کامی شدم وسايلم

 قرار بودم کرده هماهنگ دخترا با...  غزل طريق از کامی االن میفرستاد پیغام کامی طريق از غزل

 صبح بود ،قرار میارن تشريف جديدشون اف بی با که گلنار جز به بیان من ماشین با همه بود

 دوش تا کردم کوك شش ساعت روي ساعتمو بشیم جمع اينا کامی ي خونه دم هشت ساعت

 .... اينا کامی ي خونه در بريم وباهم ونیكی مهتاب دنبال وبرم بگیرم

 موهامو هم دبع گرفتم ودوش حمام توي پريدم سريع شدم بیدار خواب از شش ساعت صبح

 انداختم سرم روي پوشیدموشالمم اديداس شلوار با کوتاهی مانتوي کشیدم واتو کردم خشك

 وساکمو کیف...  بشینم فرمون پشت ساعت هشت بود قرار نباشه هرچی بود راحت خیلی لباسام

 سلفه صداي سرم پشت که بردم می ساکمو کشون کشون طور همین بیرون زدم اتاق واز برداشتم

 : کرد متوقفم صداش که دادم ادامه راهم به توجه بی دمشنی

 ؟ میاي...  من با-

 : گفتم محكمی لحن با!!  بیام تو با من که بشین..  نشست لبم روي پوزخندي

 ...  نه-

 سوارش ومن اومد باال دقیقه چند از بعد اسانسور زدم اسانسورو ي ودکمه شدم خارج در از وبعد

 ساکمو...  اسانسور توي نیومد من با که کردم شكر خدارو دادم ارفش پارکینگو ي ودکمه شدم

 رفته ديشب مهتاب افتادم وراه زدم مو دودي عینك نشستم ماشین وتوي گذاشتم عقب صندق

 پارك ماشینمو اينا نیكی ي خونه در جلوي...  دنبالشون اونجا میرفتم بايد ومن نیكی ي خونه بود

 گذاشتم دوديمو عینك میان دارن که فهمیدم کرد قطع تماسو نماو گرفتم مهتابو ي وشماره کردم

 می فكر اين وبه کردم می اجرا رو تندي وريتم بودم گرفته ضرب فرمون روي وبادستم سرم روي
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 يه توي درسته ؟ بود چی ديگه مرتیكه اين با رفتنم مسافرت بود کم ابم بود کم نونم که کردم

 .... ببینم نحسشو ي قیافه بايد همش ولی نیستیم ماشین

 ... پخخخخخخخخخخخخخ-

 بلند نیكی مهتابو ي خنده صداي میزد هزار رو که گذاشتم قلبم روي ودستمو پريدم جا از متر يه

 : وگفت نشست جلو خنده با نیكی کردم می نگاه بهشون حرص با منم بود شده

 ... تو تروسوندن میده حالی چه دونی نمی افتاب...  شد خنك دلم که آي-

 : گفت خنده با بود نشسته عقب ه مهتابمك

 .... بود شده هندونه ي اندازه چشمات افتاب بود داري خنده ي صحنه چه خدا واي-

 : گفتم عصبانیت با

  ؟؟؟ کردنتونه سالم جاي..  نمكا بی بخنديد اب رو هه هه-

 : دادم وادامه افتادم ورا کردم روشن ماشینو

 ... میومديد گلنار با بهتر همون شماها نبالد اومدم خره منه تقصیر اصال-

 : وگفت جلو اورد صندلیا بین از سرشو مهتاب

 ... دفعه اين کرده تور جیگري پسر چه دونی نمی افتاب گفتی اخ-

 : گفت هیجان با نیكیم

 ... اوناس از معلومه ولی افتاب گه می راست-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ کدوما از-

 : گفت شیطنت با مهتاب

 ... شیطونا اوووون از-
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 : وگفتم رفت باال تعجب از ابروهام گرفتم منظورشونو حاال

 ؟؟؟ نیاره سرش مال بال وقت يه ؟؟ شده دوست باهاش طوري چه گلنار ؟؟؟ واقعا-

 : گفت ريلكس خیلی نیكی

 می خیس لبشونو چشمه دم میبردشون تشنه...  کنه تا طور چه ادما اينجور با بلده خوب گلنار-

 ....  بكنه سیرابشون عمرا ولی هکن

 ودوباره برداشتم سرم روي از دوديمو عینك...  بود شیطونی دختر...  شناختم می گلنارو خوب

 : شد بلند مهتاب صداي که گذاشتم چشمم روي

 .... کن روشن ماشینو ضبط افتاب-

 : گفت حرص با مهتاب...  داريوش غمگین صداي از شد پر ماشین و کردم روشن ضبطو

 ... ريختیم اهنگ خودمون شد خوب نیكی...  کردنت انتخاب اهنگ اين با افتاب بمیري-

 : وگفت نیكی دست داد فلششو بعدهم

 ... کنیم حال توش بذار

 : گفتم کنجكاو

 .... اهنگیه چه-

 : وگفت زد مرموزي لبخند نیكی

 .... گلچینه-

 : شد منفجر نصرتی ارمین يصدا از ماشین دفعه يه رفتن ور ضبط ريموت با کرد وشروع

  باال دستا..  باال دستا ، باال دستا باال، دستا باال، دستا

 : وگفت دستم رو زد نیكی کنم کم پخشو رفتم تا شد گرد وزغ مثل چشمام

 ..... تو با دونم می من کنی کم-
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  کردم می نگاه بهشون حرص با منم خوردن وول خنده زير زدن مهتاب وخودشو

 پروداکشن نصرتی ارمین

  يه اوه..  باال..  باال بره همه دستا

  خوشگل خانماي....  ياال دستا حاال باال بره

  يه اوه...  باال...  باال بره همه دستا

 خوشگل خانماي...  ياال دستا حاال باال بره

 ... ياال دستا حاال باال بره

 شده خوشگله باريكو کمر وخوب فیس با تیك تاك مدل واسم رقصی می شیك استايلو با قدبلندو

 ... رمانتیك امشب

 ... يه اوه...  باال...  باال بره همه دستا

  خوشگل خانماي....  ياال دستا حاال باال بره

  يه اوه...  باال...  باال بره همه دستا

 خوشگل خانماي...  ياال دستا حاال باال بره

  اوه اوه اوه...  اوه اوه اوه

  اليا دستا حاال باال بره

  اوه اوه اوه...  اوه اوه اوه

 .... ژستو اين با...  پايین بیا باال ،برو ما با حاال خوشگل همه ، کار بی نی کس هیچ ، اينجا میرم دارم

 : گفت جیغ با نیكی کردم قطع وپخشو شد تموم تحملم ديگه

 ؟ کردي قطع چرا-
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 مردم جاده تو بريم کنید صبر حداقل ؟؟؟ اهنگاتون اين با ؟؟؟ میاريد در چیه بازيا خز اين اه اه-

  کنن می نگامون دارن

 : گفتم سريع بگه چیزي رفت تا نیكی

 وقت اون..  کنیدا گوش درپیتو اهنگاي اين هم جاده تو ذارم نمی بزنید اي ديگه حرف اگه

  ؟؟؟ موافقید قمیشی با نه يا...  کنید گوش فريدون فرهادو داريوشو ساعت هشت مجبوريد

 در جلوي همه اينا کامی ي کوچه تو پیچیدم موقع همون...  کردن نگاه بهم حرص با دوتاشون

 ... شديم پیاده تامون سه وهر کردم پارك ماشینی کنار دوبل ماشینو بودن ما منتظر خونه

 کنار برد ومنو کنم معرفیت امین به بیا وگفت گرفت منو دست گلنار کردم سالم وگلنار غزل به

 خوبی چیز خدايی کردم نگاه پسر به رائین به توجه بی بود ايستاده رائین کنار که بلندي قد پسر

 موهاي با تمیزمشكی اما وبلند پهن ابروهاي عسلی ي کشیده چشماي ورزشكاري هیكل بود

 : وگفت کرد بود زدن حرف مشغول که پسر به رو گلنار مارك ولباساي برنز پوست با مشكی

 رائین همسر مهتابو وخواهر من جونی جون دوست..  بودم زده بهت حرفشو که افتابی اينم امین-

.... 

 گلنار از نگاهمو امین صداي با ؟؟ رائین همسر گفت چرا کردم نگاه گلنار به شده گرد چشماي با

 : گفت شطنت با امین دوختم چشم اون وبه گرفتم

 .... جاساين افتاب نگو شد تر روشن هوا يهو چرا گفتم..  جان افتاب خوشبختم-

 با دوستی لیاقت بودکه ادما دسته اون توي اومد خوشم ازش خنديدم شیطونش لحن به

 : گفتم دادم دست باهاش! منوداشت

 ... نزنه چشمتو نورم امیدوارم البته...  خوشبختم من-

 : وگفت زد چشمكی

 ... گیرم می سايه پشتش هست گلنار نترس-

 ... کنن می تكیه پسرا به دخترا اصوال-
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 ... کنن تكیه دخترا به پسراهم الزمه اوقات گاهی-

 زمین وبه بود پايین سرش که خورد رائین به نگاهم شد تر عمیق لبخندم اومد خوشم جوابش از

 تكیه رائین ماشین به که کردم نگاه کامی وبه گرفتم تفاوتش بی ي چهره از نگاهمو بود شده خیره

 : وگفتم زدم کوچكی لبخند روش به کرد می نگاه ومنو بود داده

 .... رئیس سالم-

 ؟ طوري چه خودم طلوع سالم-

 : گفتم تفاوت بی

 ...  ممنونم-

 : وگفتم غزل سمت کردم رو بعد

 ؟؟؟ بريم-

 ... اره-

 : گفت کامی

 تو میرم منم...  باشن باهم خوان می که گلنار امینو بريم تا سه با ماشین تا چهار جاي به بهتره-

 .. اينا افتاب با يا میاي ما با وت غزل رائین ماشین

 : گفت خوشحالی با غزل

 ... عشقه مجرديو-

 .... بريم بشینید پس خوب خیل...  نامردي خیلی-

 تازه نشستن ماشین عقب ومهتابم نیكی نشست جلو غزل دفعه اين نشستیم ماشین توي همه

 نوك پرادوي يه هم امین ماشین....  بود شده مشكی آزراي يه سوار خورد رائین ماشین به نگاهم

 تهران از داشتیم تازه...  ورائین کامی ما سر پشت من هم بعد افتاد راه امین همه از اول بود مدادي

 : گفت مهتاب دفعه يه که بود سكوت ماشین توي شديم می خارج
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  ؟؟؟ بود گرفته انقدر چرا کامی غزل-

 : گفت طوالنی نسبتا كثم از بعد غزل...  کردم حس خودم روي غزلو نگاه سنگینی

 .... دونم نمی-

 : گفتم نیكی به رو باشم امان در غزل نگاهاي زير واز کنم عوض رو جو اينكه خاطر به

 !!! قشنگتو اهنگاي اين بذار شديم خارج شهر از ؟؟ کردي کار چی پخشو ريموت-

 کردن شروع ها بچه....  علیشمس صداي از بود پرشده ماشین حاال کرد روشن پخشو ذوق با نیكی

 گرفتم سبقت امین از جلوم وامین بود پشتم رائین هنوزم کردم زياد ماشینو سرعت منم رقصیدن

 من به تا ، کردن زياد سرعتشونو ورائینم امین کردم می رانندگی 3 الين توي 031 سرعت وبا

 دوباره من موقع اون زدن رد ازم سرعت با هم اونا دوم الين ورفتم کردم کم سرعتمو رسیدن

 وازشون دادم فشار گاز روي بیشتر پامو کمه سرعتشون اونا ديدم وقتی کردم زياد سرعتمو

 سرعت عاشق!!!  کجا من ومال کجا اونا ماشین سرعت میدونستم خوب که اين با گرفتم سبقت

 همش بودن خرذوق کال که دخترام بود خوب فرمونم دست شكر خدارو بودم جاده توي

 گوش بیاريد در بازي ضايع کم میگفتم بهشون هرچیم میمردم داشتم جالتخ از منم میرقصیدن

 پخشو پايین بكشم رو شیشه داد عالمت گلنار اورد من ماشین موازات ماشینشو امین...  نمیدادن

 : گفت داد با پايین کشید رو شیشه گلنارم دادم پايین رو شیشه کردم کم

 ...  میگیرنتون االن الهی بمیريد-

 کردن شروع ودوباره کردم زياد دوباره پخشو غزلم دادم ال با رو شیشه دادم تكون سري خنده با

 : وگفتم غزل سمت کردم رو بود شده م گشنه منم

 .... گرسنمه ؟؟ نداريم چیزي ماشین تو-

 :گفت غزل جاي به نیكی

 ؟؟؟ بیسكويت يا خوري می میوه میدم بهت االن داريم چرا -

 ... بیسكويت-
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 : گفتم حرص با...  کنار بزنید داد عالمت بهمون پلیس که بوديم دنخور مشغول

 !!! سیاس سقش گلنار اين قدر چه-

 : گفت ترس با نیكی

 ؟؟؟ ماشینو نخوابونن-

 : گفتم اخم با

  ؟؟؟ خودشونه دست مگه کنن می غلط-

 زدم کنار ماشینو

 : گفت خنده با مهتاب

 .... جاداره ئینورا امین ماشین..  خوابونن می ماشینو فوقش-

 : گفت تصنعی اخم با غزل

 ....  مهتاب فروشی ادم خیلی-

 بود مجاز که سرعتمون!  بودن داده عالمت اونم به حتما کشید کنار ماشینشو رائین منم سر پشت

 رو شیشه بشم پیاده ماشین از اينكه بدونه...  بود فرمون پشت خوردن چیزي خاطر به حتما!!! 

 افسر میان من ماشین سمت به ودارن شدن پیاده وکامی رائین ديدم بغل هايین از پايین دادم

 : وگفت اورد تو پنجره از سرشو پلیس

 .... ماشین وکارت نامه گواهی...  سالم-

 :شندم رائینو صداي که گشتم می مدارکم دنبال داشپرت توي و شدم دوال

 ؟؟؟ اومده پیش مشكلی...  نباشید خسته سالم-

 : گفت افسره میداد دست افسره با داشت رائین اوردم در پرتداش از مدارکو

 ؟؟؟ داريد نسبتی باهم-
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 : گفت کامی دفعه اين

 ... سالم..  هستن شون خانم بله-

 : وگفت کرد سالم افسرم

 ... بخوابونیم ماشینو بايد-

 : گفت هم نیكی زد زنگ نیكی گوشی موقع همون

 ... الو...  گلناره-

 : گفتم عصبانیت با

 ؟؟؟ چرا اخه-

 : گفت مهربونی با کامی

 .... باش اروم دقیقه يه شما جان طلوع-

 نیكی ي خنده صداي شد زدن حرف ومشغول تر طرف اون کمی وبرد گرفت افسررو دست رائین

 :گفت خنده با شد بلند

 ... گرفتن تر جلو متر چند امینم گلنارو ها بچه-

 : وگفت کرد اي خنده مهتابم

 ... هبگیري بگیر چه-

 : گفت نگرانی با دفعه اين نیكی

 ... ندارن نسبتی باهم اينكه خاطر به کالنتري ببرنشون هم بعد بخوابونن شینشونو ما خوان می-

 : گفت گلنار به ورو گرفت نیكی از رو گوشی کامی

 باهاشون بگو امین به..  میايم زود...  نه نه..  اره...  اونجا برسیم ما تا بديد لفتش ذره يه گلنار الو-

 ... برخوردکنه نرم



 
 

www.negahdl.com    249 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 به هم بعد داد رائین دست وبه کند اي جريمه ي برگه افسره گشتن بر وافسرم رائین موقع همون

 : گفت من

 ... ببنده بندشو کمر بايد هم راننده کمك...  نخوريد چیزي فرمون پشت بعد به اين از-

 ماشین سمت وبه دادن دست سرهاف با وکامیم رائین بست بندشو کمر سريع غزل حرف اين با

 با نیكی بودن ما پشت اينا کامی باز افتاديم وراه کردم روشن ماشینمو سريع منم رفتم خودشون

 : گفت خنده

 ... میان سرما پشت اينجا تا تهرون از دارن مارو هواي قدر چه دوتا اين-

 : گفت ابمهت میداد ادم به اطمینان حس يه اومد خوشم واقعا کارشون اين از منم

 ؟؟؟ جريمتوگرفتی ي برگه افتاب-

 : گفتم بهت با

 ؟؟؟ هست کجا اصال...  نه..  اخ-

 : گفت خونسردي با غزل

 ... رائینه دسته نباش نگران-

 : گفت خنده با نیكی

 ... میده رو جريمه حتما خوب چه ا-

 سريع کرد می یخودنماي امین ماشین بعد کیلومتر چند!!!  باش خیال همین به:  گفتم خودم پیش

 : گفت خنده با نیكی رفتن افسرا سمت به باز کامی و ورائین کرديم پارك جاده کنار ماشینامونو

 .... بوديم پلیسا گیر همش که راهش توي...  مسافرت اين بشه مسافرتی چه-

 شدن ماشین سوار امینم گلنارو شدن ماشین وسوار گشتن بر خندون ورائین کامی ربع يه از بعد

 ... کردن می حرکت ما پشت هنوزم اينا رائین کرديم می رانندگی ادم مثل مون همه سري اين

 : وگفت کرد کم اهنگو خورد زنگ غزل گوشی
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 ... جانم-

.... 

  ؟؟؟ کجا-

.... 

 .. باشه ، باشه-

  نه -

 ... 

  میايم پشتتون ما جلو بريد ها شما پس ببین-

 ... 

 راحت خیالت نه-

 ... 

 ... باشه-

 : گفت غزل زد جلو ما ماشین از رائین موقع همون کرد قطع شووگوشی

 راه دوباره بعد بخوريم ناهار و بزنیم بنزين ها شهر اين از يكی توي بريم گن می اينا کامی-

 .... کنیم در خستگی ذره يه اينجوري بیوفتیم

 صف به همه ودب بنزين پمپ شهر اول. شديم..... شهر وارد وامین رائین ماشین وپشت کردم قبول

 بعد بزنه بنزين برام اونجا مسئول تا دادم بنزينو کارت شد که من نوبت بنزين پمپ توي شديم

 وسئوالی ايستادن می کناري گاهی چند از هر وکامی رائین افتاديم راه وباز کردم حساب پولشو

 درختاي خاطر هب باغ اون ولی بود گرمی شهر کرديم پارك ماشینامونو باغ يه توي...  پرسیدن می

 گارسون نشستیم هم به چسبیده تخت دوتا روي همه بود کرده بهتر هوارو هاش وفواره بلندش

 : گفت منو به نگاه بدون نیكی بگیره غذا سفارش تا اومد
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 ...  خورم می استخون بی جوجه من-

 از بعد نداد سفارش برگ کباب امینورائین و غزل اما کرديم تايید هم کامی وگلنارو مهتاب منو

 : وگفتم شدم بلند تخت روي از گارسن رفتن

 .... بشورم صورتمو دستو میرم من-

 : گفت حالی بی با مهتاب

 ...  تو داري حالی چه-

 : وگفت شد بلند ازجا غزل اما کردن تايید وگلنارم نیكی

 ... میام باهات منم-

 زدم صورتم به اب مشت وچند گرفتم اب زير دستامو رفتیم بهداشتی سرويس سمت به غزل منو

 اين از کنم فكر بهداشتی سرويس توي اومد دختري بود اب ضد بود راحت خیالم ارايشم نظر از

 بی باديواري دري با نگفتم منم کرد نازك من براي چشمی پشت بود ها رسیده دوران به تازه

 همون یرونب زد دستشويی واز کرد تجديد ارايششو اونم شدم شالم کردن درست مشغول تفاوت

 وسطاي رفتیم بیرون سمت به باهم دستاش شستن از بعد اومد بیرون دستشويی از غزلم موقع

 عشوه وبا بود ايستاده رائین کنار که بود دختره همون...  شد خشك جفتمون نگاه که بوديم راه

 : وگفت کرد دسته دماغشو غزل میداد شماره بهش خرکی

 ....  بازه نیششم چه نگاه... میدن شماره پسرا به خودشون که دخترايی از متنفرم اه-

 می نگاهش اخم با داشت رائین ولی بود باز گوشاش کنار تا دهنش واقعا کنم فكر میگفت راست

 : گفت سريع خورد من به نگاهش رائین که رفتیم سمت اون به تفاوت بی غزل منو کرد

 ؟؟؟ اومدي عزيزم افتاب-

 رائین ديدم که کردم نگاه بهش تعجب با ؟؟؟ عزيزم چی چی کردن رد بدنم از فاز سه برق انگاري

 دونستم می نبودم خر ولی نیشتو ببند بگم بهش خواست می دلم قدر چه شده خیره بهم لبخند با
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 که دختره به تفاوتمو بی نگاه شد تفاوت بی دوباره نگاهم کنه می جوري اين دختره اين جلوي

 : موگفتمانداخت کرد می نگاه من به متعجب

 ؟؟ کیه ديگه اين-

 می نشون خطو براش چشمام با که درحالی رائین به کردم رو باشم جوابش منتظر اينكه وبدونه

 : گفتم کشیدم

 ...  منتظرتم بیا زود ها بچه پیش میريم داريم ما عزيزم-

 : وگفت خنديد غزل کرديم حرکت ها بچه سمت به غزل وبا

 می کچل رو دختره بودم جات اگه من...  احساس بی یمونیم اهنیا ادم مثل دختر خدانكشتت-

 ... کردم

 : گفتم تفاوتی بی همون با

 ... من براي رائین-

 : گفت سريع غزل

 دختري هر يعنی حساسم رائینم به حتی من جان افتاب ولی صوريه ازدواجتون که دونم می-

 ... میشه حساس خوداگاه نا باشه

 ... باشه دختري با من جز به نداره حق اون حساسم امید به فقط من-

 ... کردي می کچل امیدو کشتی می دختررو بود رائین جاي امید اگه البته صد که اون - غزل

 می نگاهم داشت جدي خیلی خورد رائین به نگاهم بیارم در کفشمو برگشتم تا رسیديم تخت به

 يه براي فقط بد حس اين ؟؟ شنیده مارو حرفاي يعنی داد دست بهم بدي حس لحظه يه..  کرد

 دوباره منم...  گورسیاه به بشنوه خوب:  گفت وجودم از اي ديگه طرف بد ي لحظه چون بود لحظه

 گوشیم که میزدم حرف امین موضوع سر گلنار با داشتم...  تخت روي ونشستم شدم تفاوت بی

 : دادم وجواب زدم لبخندي...  بود امید خورد زنگ
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  سالم-

 : پیچید گوشی توي یدام مهربون صداي

 ؟؟؟ من بی گذره می خوش ؟؟ طوري چه...  خودم خوشگل خانم سالم-

 ... جورم چه اره...  اومممم...  کنم فكر بذار ؟؟ خوبی تو ممنونم-

 : وگفت خنديد خستگی با

 ... نامردي خیلی-

 : وگفتم خنديدم منم

 !!! اس خسته صدات ؟ بودي سرکار...  مرسی-

 : گفت مهربون امید

 ... عزيزم نیست مهم...  کم يه اره-

 : گفت کامی موقع همون

 ؟؟؟ امیده ، طلوع-

 ...  اره-

 ... رگ تو بزنیم کباب اومديم خالی جات بگو بهش -کامی

 : گفت خنده با بود شنیده رو کامی صداي که امید

 ؟؟؟ داري دوست غزلو داري دوست کبابو که انقدر تو بگو بهش-

 : گفتم کامی به ورو خنديدم

 ؟؟؟ داري دوست رو غزل داري دوست کبابو که اونقدر تو گه می امید-

 : وگفت شد بلند غزل جیغ صداي
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 ... ترش لواشك گه می امید يا ترش لواشك بگن بهش که افتابه اين بگو امید به نخیرم-

 : گفت محبت با امید

 ؟؟؟ افتابم اره-

 : وگفتم خنديدم

  ... اس شايعه همش اينا بابا نه-

 : گفت شنید می امیدو وحرفاي بود چسبونده گوشی به سرشو که گلنار

 ... نداره ضرري امتحانش...  گه می دروغ امید-

 : وگفت خنديد امید

  ؟؟؟ نذاشتی کنار فوضولیتو هنوز تو گلنار-

 : گفت حرص با گلنار

 !!! فوضولی خودت-

 : وگفت خنديد بلند امید

  ؟؟؟ خبر چه جديد پسر دوست از راستی خوردنتم حرص عاشق-

 نشسته ام ديگه کنار که مهتاب شد بلند امید ي خنده که شد ساکت امید ي تیكه با کامال گلنار

 : گفت بلند بود

 ... میشه گرون مسواك نخند انقدر امید-

 : گفت ذوق با امید

 ؟؟؟ کنه نمی اذيتت که کامی ؟؟؟ طوري چه...  خودم کوچولوي مهتاب سالم-

 : گفت اي بچگونه نلح با مهتاب
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 ... میرسم حسابشو خودم داداشتی نه-

 : گفت لذت با امید

 ... قربونت به داداشی-

 : گفتم محبت با

 ... نكنه خدا-

 : وگفت خنديد نیكی

 افتاب به هی يا بخونی درس اونجا رفتی تو بگو امید به ؟؟؟ دادنه قلوه دلو جاي چه وسط اين-

 ؟؟؟ بزنی زنگ

 : گفت محبت با امیدم گفتم امید براي رو نیكی حرفاي

 ؟؟ کنم کار چی میشه تنگ دلم خوب-

 از رو گوشی کرد حمله گوشی سمت به کامی شد تبديل پهنی پتو لبخند به لبخندم ناخوداگاه

 : وگفت کشید بیرون دستم

 ...  خوبه نكنه غش ذوق از مردم دختر گفت چی ناکس نی معلوم-

 : وگفت چسبوند گوشش به ور گوشی لودگی با خودشم خنديدن همه

 برار؟؟؟ امید طور چه-

 با بود نشسته کنارش که امینم بود انداخته پايین سرشو کرده اخم خورد رائین به نگاهم تازه

 گفت میزد حرف امید با که طور همین کامی اوردن رو غذا موقع همون کرد می نگاه ماها به تعجب

: 

 ساختس کارش برسه بهش امین دست....  رفط اين بفرست رو سینی زحمت بی جان رائین-

 : گفت دفعه يه کامی
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 متاهله نباش نگران بابا نه....  منه دوست اون اهان...  ؟؟؟ رائین...  اره..  گلناره پسر دوست امین-

 .... 

 : گفت سريع هم کامی کرديم می نگاه بود شده هول که کامی به شده گرد چشماي با همه

 ... خورن می منو سهم اينا االن..  افتاب به میدم رو گوشی امید-

 : چسبوندم گوشم به رو گوشی کردم نگاهش حرص با طرفم کرد پرت رو گوشی وبعد

 ؟ امید الو-

 ؟ بود مرگش چه کامی اين افتاب ؟ جانم-

 .... سرش به زده ديده غذا بابا هیچی-

 ... بگذره خوش...  عزيزم شم نمی مزاحمت برو هم تو پس خوب-

 ؟ نداري کاري...  مراحمی شما...  نمممنو-

 ... فظ خدا دارم دوستت...  باش خودت مواظب بشم قربونت نه-

  خدافظ طور همین منم-

 وبه کرديم استراحت کمی ناهار خوردن از بعد...  کردم نگاه کامی به حرص وبا کردم قطع تماسو

 : وگفت کشید بااليی بلند اه نشست ماشین توي تا غزل افتاديم راه

 ؟؟ بود گرفته کم يه رائین کرديد دقت ها بچه-

 : وگفت اورد جلو ها صندلی بین از سرشو نیكی

 !!! کنه می غريبی ما با کنم فكر-

 : وگفتم پیشونیش توي زدم دست پشت با

 ... میشه پرت حواسم عقب گمشو-

 : گفتم میزدم استارت که حالی ودر
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 ؟؟؟ کنه غريبی که اس بچه مگه-

 : گفت متفكري بالحن مهتاب

 ... میكشه خجالت شايد-

 : وگفتم کردم حرکت رائین سر وپشت انداختم راه ماشینو

 ؟ چرا گه نمی کسی نديد نظر فیلسوف دوتا شما-

 : گفت خنده با نیكی

 ؟؟ معلوم ازکجا-

 : گفت غزل بار اين

 ... کنم می تضمین من-

 : وگفت کرد من به رو هم بعد

 ؟؟ افتاب نه مگه-

 : وگفتم کردم جا جابه چشمم وير عینكمو

 ؟؟؟ کنی می تضمین تو که ؟؟ چی-

 ... گم می رائینو...  بابا نه-

 : وگفتم انداختم باال هامو شونه خیال بی

 .... نكردم دقت نمیدونم-

 ... بود خوب صبح ولی بود گرفته خیلی سرناهار فهمیدم منم شوخی بی ولی – نیكی

 : گفتم خنده با

 ... نبوده لشمی باب غذا شايد-
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 .. نیست اصولی ادا رائین ، نه – غزل

 : گفتم تفاوتی بی با

 ؟! مردمیم فضول ما مگه...  ناراحت يا باشه حال خوش خواد می چه ما به هرچی حاال-

 ورائین زد جلو امین دوباره شديم که اتوبان وارد کردم بیشتر وسرعتمو کردم زياد اهنگو هم بعد

 .... ما پشت هم

 : گفت ناله با مهتاب گذشتیم که اصفهان یعوارض از

 ... ديگه میرفتیم هواپیما با...  نكنه کارتون چی بگم خدا-

 : وگفت انداخت مهتاب به اي اندرسفیه عاقل نگاه غزل

 غر جا همون هم تو خود....  میرفتیم اژانس با بايد بیرون بريم خواستیم می موقع هر وقت اون-

 ... نیومديم خودمون ماشین با چرا میزدي

 : پرسیدم میزدم ديد رو جلو که طور همین

...  نمیومد جمع توي پسراش دوست با وقت هیچ که گلنار بپرسم رفت يادم من راستی ها بچه-

 ؟؟؟ شده گیر جو دفعه اين طور چه

 : وگفت خنديد غزل

 گلنارم کرده معرفی اکیپش به گلنارو امین اينكه مثل نگیره جو ولی بگیره برق ادمو گفتی خوب-

 ...  بريم ما با بیا گفته کنه جبران خواسته

 ... غلطا چه اوه-

 : گفت خندون نیكی

 .... واقعا-

 : گفت نیكی روبه غزل دفعه اين
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 ....  شده اشنا جوري چه يكی اين با نفهمیدم من-

 : گفت ريلكس هم نیكی

 .... خیابون تو-

 : گفتیم زمان هم غزل منو

 ؟؟؟ خیابون-

 ... ديگه هار – نیكی

 نیستا بدم همچین ولی بد دوستیا اين کردم می فكر همش من ها توپه خیلی افتاب ولی -مهتاب

... 

 : گفتم غیظ با

 ...  نكردي کردي غلطا اين از ببند دهنتو مهتاب-

 : گفت سرتقی با مهتاب

 من براي ولی دارن پسر دوست هم نیكی گلنارو ، دوستی امید با خودت...  افتاب داري رو خیلی-

 ؟؟؟ جیزه

 : گفتم حرص با

...  خورده خر مغز که گلنارم...  بود امید شناختم خودمو که اول از من نكن يكی من با خودتو-

 .... میدونه خودشم حد نمیشه دوست خیابونیا با وقت هیچ نیكیم

 : گفت باز مهتاب

 ... میدونم منم-

 : گرفت اوج کمی وصدام کردم کم ضبطو صداي عصبانیت با
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 و بابا ، مامان گی می خونه میاي شده بزرگ شیكم با ديگه دوروز کنم ولت اگه فقط میدونی اره-

 . تون نوه...  بشید اشنا خونه اين جديد عضو با عزيز افتاب

 شد خفه اونم انداختم چپ بهش ايینه توي از من که کرد بلندي ي خنده زدم ازطرزحرف نیكی

 : گفت عصبی هم مهتاب

 ... همسايه براي ولی خوبه مرگ اره-

 فردا پس ولی...  چه من به بزن اتو برو میكنم پیادت جا همین اصال ، گی می راست تو مهتاب اره-

 ندارم کارت به کاري ديگه گم می ونیكی غزل جلوي االن ازهمین..  خوردما گه افتاب بگی نیاي

 .... دور بريزي کوچیكت مغز از بايد محمدم فكر که بدون اينو ولی

 : گفت زده بهت مهتاب

 ؟؟ محمد-

 خواهري باشه...  بشه قبول پزشكی زد اتیش ابو به خودشو تو خاطر به که همونی....  محمد اره-

 .... ديگه نداشتم دوست محمدو من گی می فوقش ازادي

 غزل وگوشی گرفت سبقت ازم هم رائین کنار کشیدم ماشینو زد چراغ برام رائین موقع همون

 : زد زنگ

 ؟ جانم-

 ... میايم پشتتون...  باشه-

 : گفت که کردم نگاه بهش متعجب کردم وقطع

 ... هتل سمت میرن دارن-

 نمی دخالت ديگه هم دعواي توي داشتن که خوبی يه من دوستاي بوديم ساکت همه هتل خود تا

 در ولی صمیمی خواهر دوتا...  مهتاب منو هاي دعوا به داشتن عادت بود طور همین االنم کردن

 خودش قول به من هرچی بود متواضع مهتاب بودم مغرور من هرچی ، متفاوت افكاري با حال عین

 هم ديگه تفاوت يه ولی بود ساده اون بودم موزي من هرچی بود مهربون اون ولی بودم اخالق سگ
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 مه چیزارو بدترين میديد خودش خوب ديد از چیزو همه نداشت اون ولی داشتم عقل من داشتیم

 اين با اي جامعه وهمچین مهتاب سن توي دختر يه براي واين....  کرد می معنی چیزا بهترين

 ! نیست خوب اصال فرهنگ

 به چمدونامون وبا کرديم پارك مخصوص پارکینگ توي ماشینامونو رسیديم که عباسی هتل به

 .. رفتیم هتل البی سمت

 سه با کامی که منتظرايستاديم همونجا ماهم رفت پذيرش سمت وبه هامونوگرفت شناسنامه کامی

 : وگفت برگشت کلید تا

 ... کردم جور بازي پارتی با همینم شلوغه خیلی عیده چون خوابه چهار ويه خوابه دو اتاق دوتا-

 : وگفت کرد نگاه وامین رائین به شرمنده بعد

 يه توي پوکم کله اتاچه شما...  جداس کال بحثمون که خانمم منو...  همین ريش بیخ که دوتا شما-

 . اتاقید

 : وگفت زد رائین کمر به دستشو امین

 ... شد حالش به خوش کامی فقط اينجا که رفیق بريم بیا-

 تخت روي لباسم همون با که من بود، هم از فاصله با ولی طبقه يه توي که رفتیم اتاقامون به همه

 : وگفت انداخت من روي خودش گلنارم شدم ولو

  میكنه درد کمرم واي...  شدم هخست خدا اخ-

 : وگفتم زدم کنارش خودم روي از حرص با

 .... بودي فرمون پشت اينجا تا تهران از که بمیرم...  گرفت نفسم کنار بكش-

 : وگفت کرد نازك چشمی پشت گلنار

 ... ها کرده رانندگی يه حاال-

 ... بكنی تونی نمی توهمونم-
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 :  گفت گلنار به بروا چشمو وبا پريد حرفمون وسط نیكی

 ؟؟؟ بزنی سر امین به خواي نمی تو-

 : وگفت پريد جا از وسريع کرد مكث کمی گلنار

  میرم دارم من...  چرا چرا-

 تخت روي غمگین که میداد نشون مهتابو چشم با که حالی در نیكیم بیرون زد اتاق از وسريع

 : گفت بود نشسته

 ... بگیرم دوش میرم منم-

 من مهربون کوچولوي خواهر بود زده زل زمین به ناراحت که کردم نگاه مهتاب به محما توي ورفت

 !!!کنم ناراحتت خواستم نمی ،من

 ناراحتی با ونرمش کوچولو دستاي روي گذاشتم دستمو نشستم تخت روي کنارش رفتم اروم

 : گفتم واروم کردم صاف صدامو انداخت پايین سرشو سريع وبعد کرد نگاه بهم اي لحظه

 به گم می هرچی من کنم ناراحتت خواستم نمی که قسم خدا به ؟؟؟ ناراحتی ازمن خواهري-

  عزيزي خیلی من توبراي..  برم نمی حرفا اين از سودي هیچ من خودته خاطر

 : گفت بغض با مهتاب

 ! دونستم نمی-

 : وگفتم کردم ريزي اخم کردم نگاهش گنگی با

 .... ندارم رو کسی تو جز که من خواهرمیا مثال ؟؟؟ عزيزي من براي دونستی نمی يعنی -

 : گفت لرزونی صداي با و پريد حرفم وسط مهتاب

 ؟! داره دوستم دونستم نمی...  گم می محمدو-

 : وگفتم شدم خیره بهش وزغی چشماي با
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 ... منه حرفاي براي کردم فكر بگو منو ؟؟؟ ناراحتی محمد خاطر به-

 : دادم امهاد دوباره کوتاهی مكث از بعد

 ... دونی می خودت کردم می فكر من-

 : وگفت چكید چشمش از قطره چند مهتاب

 ... بودم نفهیمیده نه-

 : وگفتم کردم بغلش محبت با

 ؟؟؟ اخه کنی می گريه چرا...  عزيزکم-

 : گفت هق هق با مهتاب

 ... من...  من-

 : گفتم محبت وبا دمکر پاك اشكشو خودم سمت برشگردوندم بگه چی خواد می دونستم می

 ... داري دوست محمدو توهم دونم می خودم بگی خواد نمی..  اشكات اون قربون-

 : وگفت گرفت شدت اش گريه مهتاب

 ... نه-

 مهتاب صداي...  چرا من...  پس ؟؟ نداشت دوستش يعنی ؟؟؟ نه...  کردم نگاه بهش وتعجب بهت با

 : کرد خارج بهت از منو

 ... عاشقشم-

 : وگفتم کردم بغلش محكم کردم کوچولويی ي خنده

 ... باشی شاد بايد...  نداره گريه که اين...  خوشگله خانم تبريك-

 : گفتم بودم کرده ريز چشمامو که ودرحالی کردم دورش خودم از چیزي باياد بعد
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 ؟؟؟ خوام می پسر دوست گی می بعد محمدي عاشق تو-

 : گفت جانب به حق مهتاب

 زندگیم توي بیاد اي ديگه کس اگه شايد گفتم...  داره دوست منو اونم دونستم نمی که من خوب-

  کنم فراموش محمدو

 : وگفتم خنديدم بهش

 .... کنه نمی عشقش جايگزين رو ديگه کس وقت هیچ باشه عاشق واقعا اگه ادم-

 : وگفت کرد پاك اشكاشو تند مهتاب

 ... گی می راست اره-

 : وگفت زد پلك هم پشت بار دوچن کرد نگاهم ملوس کمی بعد

 ؟؟؟ بخوابیم هم با کنی می بغلم-

 : وگفتم شدم بلند جام از وسريع کردم لوچ براش چشمامو

 ... نكنا لوس خودتو ديگه-

 : وگفت تخت توي پريدم شلوار باهمون وشالم مانتو اوردن در کردم شروع بعد

  میمرم می خستگی از دارم خدا واي-

 باز چشممو الي شدم بیدار شیرينم ازخواب دستی تكوناي با...  برد ابمخو کی نفهمیدم هم بعد

 دستم با کرد می تكرار اسممو ارومی صداي وبا بود چشمام توي دقیقا گلنار عملی دماغ کردم

 : گفتم وخوابالود کنار دادم هولش

 ... میبینم کابوس....  فیلو خرتوم اون کنار بكش-

 زدم زل سرخش صورت به شده گرد چشماي با شدم سیخ امج توي قشنگ که کشید جیغی گلنار

 : گفت داد با که... 
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 !!! که خوابش نیومديم گردش اومديم شده شب...  شو بلند هم حاال ، نده گیر من دماغ به انقد-

 : گفتم بودم که حالتی همون توي

 ؟؟ هستی خري چه تو میدونه امین-

 : وگفت کرد نازك چشمی پشت گلنار

 ... گلیم چه من میدونه امین...  خودتی خر-

 : گفتم افسوس وبا اوردم در زدنو اوق اداي

 ... نشم لوچ روز چند اين خوام می خدا از فقط-

 مهتابی نور با واتاق بود تاريك کامال هواهم نیكی نه بود مهتاب نه انداختم اطرافم به نگاهی تازه

 : وگفتم گلنار به کردم رو...  بود روشن

 ؟؟؟ کجان كینی مهتابو-

 : گفت شست می ارايش میز جلوي که حالی در گلنار

  بشیم اماده زودي بايد بیرون بريم خوايم می...  اينا غزل اتاق رفتن-

 کشیدم شونه کنم خشك موهامو اينكه بدون بیرون واومدم کردم حمام شدم بلند جام از سريع

 پر رژمو داشتم کردم ارايش و دمپوشی لباسمو کشیدم اتو موهامو جلوي فقط بستم کیلیش وبا

 : گفت گلنار که کردم می رنگ

 ؟ اي اماده-

 : وگفتم برداشتم کیفمو انداختم دستیم کیف توي هم واونو گذاشتم ارايشم کیف توي رژمو

 ... بريم اره-

 کرد باز درو کامی زد درو گلنار تا اينا غزل اتاق در جلوي ورفتیم بیرون زديم اتاق از گلنار با

 : توگف
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 .... اومديد عجب چه به به-

 : وگفت من به کرد رو هم بعد

 .... خواب ساعت-

 : گفت بازي مسخره با گلنار شد جمع لبخندش کردم نگاه کامی به تفاوت بی

  ؟؟ االن تا بودي بیدار خودت که نه-

 : گفت بلند صداي وبا اتاق توي رفت هم بعد

 ؟؟؟ نمیايد چرا-

 : کرد متوقفم کامی ي گرفته صداي که مشد می اتاق وارد داشتم منم

 ؟؟ کنی می اينجوري باهام چرا بدونم نبايد من-

 : وگفتم دادم نشون متعجب خودمو

 ؟ منی با-

 : وگفت کرد نگاه بهم ناراحت کامی

 بار هزار خدا به طلوع ؟؟ کنی می رفتار اينجوري باهام شرکت توي روز اون از بعد چرا...  اره-

 .... باشم گفته بهت بدي چیز که نمیاد يادم ولی مکرد مرور اونروزو

 تو پول به محتاج من...  شكستی منو غرور حرفت اون با ولی نبود بد خودت نظر به معلومه هه

 ...  کامی اقا نیستم

 : وگفتم زدم الكی لبخند

 ... نیست خوب حالت کامی-

 : گفت باز که تو برم وخواستم
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 اينو من طلوع...  میشیم عوضی داريم من هم تو هم کنم می حس دارم چون..  نیست خوب نه-

 ...  زياد خیلی عزيزي من توبراي...  خوام نمی

 خیلی من به کامی خواست می بغلشو دلم کردم نگاه کامی ي گرفته ي قیافه به سمتش برگشتم

 اما میداد نفس به اعتماد بهم حضور وهمین بود زندگیم توي همیشه حضورش بود کرده محبت

 گفتم کردم نگاه بهش خونسرد...  کرد می دوستی ادعاي که کسی شكست منو غرور حضور همین

: 

 شدم عوض من...  نشه عوضی کنه سعی بايد تو قول به ولی بشه عوض که داره جا هرادمی کامی-

 ... میشه عوض هم هاشون رابطه ادما شدن عوض با ، همینه مهم طور همین توهم

 : وگفت کرد نگاهم گرفته کامی

 خواي نمی منو االن اينكه با...  نشم عوض که کنم می و کردم سعی من ولی گی می راست اره-

 کامی همون شدم برات موقع هر کردي اعتماد بهم وقت هر...  مونم می برادرت همیشه بدون ولی

 .... پیشم بیاي تونی می بدون

 : وگفت بیرون پريد اتاق از نیكی بگم چیزي خواستم تا

 ... ديگه شد دير بريم بیايد ؟؟؟ بانو افتاب طوري چه-

 کردن سالم از بعد روشديم به رو وامین رائین با البی توي...  بیرون اومدن هم وگلنار ومهتاب غزل

 : وگفت ها بچه به کرد رو امین پذيرش به ها کارت ودادن

 ؟؟؟ بريم کجا-

 : گفت تند نیكی

 ... قشنگه اونجا شبهاي...  پل وسه سی بريم-

 : وگفت ها بچه به کرد رو رائین کردن تايید غزلم گلنارو

 بخوريم چیزي اطراف اون جايی يه بیرون بريم يا بیرون بريم بعد بخوريد اينجا شامو خوايید می-

 ؟؟؟
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 : گفت غزل

 ؟؟ گی می چی تو کامی بیرون بريم من نظر به-

 : گفت حوصله بی کامی

 ... نداره فرقی من براي-

 ؟؟ اي گرفته چرا ؟؟؟ شده چیزي یکام – نیكی

 : وگفت زد تلخی لبخند کامی

 ... کنه می درد سرم نیست مهم-

 : گفت کنجكاوي با مهتاب

 ؟؟؟ گرفتی درد سر شده چی حاال خوردي می سرمارو داشتی پیش دقیقه دو تا که تو-

 : وگفت زد بهم مهتابو موهاي مهربونی با کامی

 ... وکوچول شدم جوري اين اي دفعه يه-

 اين واقعا کرد می نگاه بهم تلخی لبخند با که خورد غزل به نگاهم کامی بازوي به زد مشتی مهتاب

 غزل از نگاهمو شد باعث گلنار صداي...  کند می جا از سرطرفو بود جاش هرکی بود خانم دختر

 : بگیرم

 ... بريم فردا بعد بخوريم شام جا همین بريم...  رفتن بیرون خیال بی پس-

 : گفت سريع کامی

 ...  خوره می هم هوايی سرم تازه بیرون بیام من نريزيد بهم تونو برنامه من خاطر به-

 شديم ماشینا سوار همه... پل وسه سی بريم هم بعد بخوريم شام بیرون بیريم اول شد قرار خالصه

 .  افتاديم راه میشناخت کامی که سنتی رستوران طرف وبه
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 معروف بريونی اتفاق به همه نشستیم وروش کرديم پیدا بزرگ تخت يه ودب شلوغی واقعا رستوران

 به بود چسبید دودستی گلنارم بوديم نشسته سمت يه نیكی مهتابو منو...  داديم سفارش اصفهانو

 صحبت باهم اروم وکامی رائین بود نشسته کامی کنار وغزلم بودن هم کنار هم کامی رائینو امین

 جك وبرامون بود گرفته دست گوشیشو هم نیكی میداد گوش حرفاشون به اروم غزلم کردن می

 رفت رائین خورديم که غذارو اوردن غذارو که بود خودش کار مشغول کس هر خالصه خوند می

 هرجاي هرکس نبود پارك جاي چون رفتیم پل سه سیو سمت به مون همه هم بعد کرد حساب

 رفتیم پل سه سیو سمت به ماشین پارك از بعد.. . کرد می پارك اونجا میرفت سريع میديد خالی

 يه احساس با که میزديم وحرف میرفتیم راه همه خودموپشت براي داشتیم اروم اروم نیكی منو

 بود گذاشته دستشو سرمن پشت که بود موتوري يه گشتم بر عقب به چسبیده پشتم به که چیزي

 کامال ولی چرا نمیدونم اومدم خودم به نیكی غجی با که کردم می نگاه بهش داشتم بهت با......  به

 ...  میكردم فكر مرد عمل وبه بودم ايستاده سرجام سیخ...  بودم کرده هنگ

 خودش براي متورش بود جالبی ي صحنه...  چسبید لباسشو ي يقه رائین کنه فرار خواست تا يارو

 دورمون همه میزدنش رگم دم تا داشتن ورائین کامی شد پهن زمین روي هم يرو اين رفت می

 به خیابون داشت جرئتی چه واقعا بودم بهت تو هنوز من ولی میزدن جیغ دخترا بودن شده جمع

 مردِ زدن از دست کامی حاال اومدم خودم به گلنار بلند جیغ صداي با ؟؟؟ کارا اين واز شلوغی اين

 که مردمم داشت منو باباي سن خدايی کنن جدا مردِ از رائینو کردن می سعی امین وبا بود کشیده

 تا چند بود خونی پاش سرتا مردِ...  شدن موفق وکامی امین اخر در کردن می نگاه بودن وايستاده

 گفتن می بیراه بدو بهش خودشونم که طور همین کردن بلند زمین روي از رو اون اومدن مردم از

 : وگفت سمتم اومد بابغض مهتب...  کردن دورش رائین از

 ؟؟ خوبی-

 : وگفتم کردم نگاهش کم يه بودم گیج مقداري هنوزم

 ... بود اشغال خیلی-

 وسط دعواهاي از میومد بدم چقدر بود گرفته صداشون بودن کشیده جیغ بس از گلنار و نیكی

 : وگفت اومد سمتم به سريع کامی!!!  نمیاد بدم هیچم کنم می دقت که االن ولی خیابون
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 ؟؟؟ خوبی-

 : گفت باز که دادم تكون سرمو

 ؟؟ مطمئنی-

 : وگفتم دادم قورت دهنمو اب

  اره-

 ازش اينكه با کرد می پاك لبشو ي گوشه خون کاغذي دستما با داشت که افتاد رائین به نگاهم

 وبی معمولی نگاه يه خورد گره نگاهم توي رائین نگاه...  بودم ممنون حمايتش از ولی میومد بدم

 : گفت همه به کرد رو امین گرفتم زشا ونگاهمو کردم اخم سريع تفاوت

 ... ايستاديم خیابون وسط بیوفتیم راه بهتر-

 : وگفت داد تكون سري هم کامی

 ... میايم پشتتون ما بريد جلو شما دخترا...  گه می راست اره-

 : گفت گرفته صداي با گلنار سرمون پشت واوناهم افتاديم راه جلو ما دفعه اين

 ... شد اضافه مون کارنامه به اونم که نداشتیم کتكاري...  شبام شده شبی عجب خدايی-

 : گفت شده گرد شماي با هم نیكی

 ؟؟؟ کنه می کارو اين ادم همه اين جلوي کشه نمی خجالت...  بودا نوح سن مرتیك يعنی-

 : وگفت کشید اهی مهتاب

 ...  ترسم نمی جونا از ترسم می مسنا ادم اين از که انقدي من-

 : وگفت داد تكون سرشو رصح با غزل

 ... پیر کفتار-

 : گفتم واروم کردم مانتوم به نگاهی
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 ... نیست تنگ زياد که مانتوم-

 : وگفت انداخت مانتوم به نگاهی نیكی

 ... نیست گشادم همچین-

 ؟؟؟ میاد گیرشون چی لباس روي از فهمم نمی واقعا من-

 تونم نمی وقت هیچ...  عجیبین موجودات مردا اين خدايی ولی هس منم سئوال اين واقعا – غزل

 ... کنم درکشون

 : وگفت زد پوزخندي نیكی

 ... نیستن خوب همچین دختراهم-

 : گفت اعتراض با گلنار

 ... دختريا خودتم خوبه ؟؟؟ نیكی-

 : گفت جدي خیلی نیكی

 ....  میريزن کرم که دختران اين بیشتر من نظر به ، شناسم می همجنسامو دخترم چون-

 ... پاکن همه پسرا يعنی -مهتاب

 تحريك ببینن دختر وقتی!  نمیشن تحريك که ببینن درخت وقتی ولی نیستن پاك نه -نیكی

 .... دختراس خود مشكل اينم...  میشن

 : وگفت کرد اخمی غزل

 ؟؟؟ نشن تحريك پسرا که بیرون بیان چادر با دخترا يعنی-

 : گفت محكم نیكی

 ... نه-

 : وگفتم انداختم گلنار به اي یهاندرسف عاقل نگاه



 
 

www.negahdl.com    272 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... نیستن جور باهم حرفات-

 اصل ولی بیرون بیان خوان می جور هر که ازادن دو هر ودختر پسر من نظر در ببین – نیكی

 به وقت هیچ ما خود مثل...  کنه نمی کاري مطمئنا هم پسره نده پا دختري اگه اينجاس مطلب

 کات باهشون کردن خود بی خواست در هم اگر موندن نباهمو اوناهم نداديم پا پسرامون دوست

 کم ؛ زندگیه مشكالت خاطر به میگن همه ؟؟؟ شده کم ازدواج امار چرا دونید می اصال...  کرديم

 با هم باز وزنا مردا ولی بوده هم قديم مشكالت اين دونیم می همه اما اس وغیره مسكن کارو بودن

 پسرا االن ولی جسمی چه روحی چه حاال کنن تامین ونونیازاش بايد چون کردن می ازدواج هم

 که ريخته خیابون توي دختر کلی چون ندارن شدن وپابند ازدواج به نیازي نیازاشون حل براي

 .... بكنه براشون کارو اين پول بی چه پول با چه حاضره

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ میشه پولم بی مگه-

 : وگفت داد تكون سرشو مطمئن نیكی

 بود سپیده همین مثال...  ندارن بقیه از کمی دست فساد اين توي دختراهم گم می همین ايبر-

 می جور پسره براي هم امكانات وکلی خالی خونه شده دوست پسره بايه شنیدم...  دبیرستان توي

 ... کنه

 : گفنیم باهم گلنار منو

 ؟؟!!! نه-

 مجرد دختراي بارداري امار میدونید....  خوبن همه دخترا بگید ها شما وقت اون...  چرا – نیكی

 !!! ؟؟؟ مقدسن مريم همشون حتما ؟؟؟ باال رفته چقدر

 : وگفت خنديد غزل

 .... اندازه غلط ما ي همه ي قیافه کنید قبول خدايی ولی-

 .... میاد در اب از غلط اوقات بیشتر...  نزن حدس باطنشو کسی ظاهر از وقت هیچ -مهتاب
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 : برگشتیم عقب به همه کامی صداي با

 ... پل زير بريم بعد طرف اون بريم پل روي از اول بیايد ها بچه-

 شهر گفتن می بهم اگه بود زيبايی شهر اصفهان واقعا شديم رد پل روي از وهمه کرديم قبول

 دوست شهرو سه اين واقعا...  تبريز شیرازو هم بعد اصفهان گفتم می اول کن انتخاب زندگیتو

 شد دوال کمی کامی میاد تار صداي که ديديم کرديم می نگاه پايین به داشتیم طور همین داشتم

 : وگفت باال برگشت لبخند با بعد

 ... جمعن همه اونجا بريم بیايد اي معرکه چه پايین اون-

 زيبا هم هنوز حال اين با ولی کمتر کمم از بود شده اب کم خیلی رود زاينده ، پل پايین رفتیم همه

 رو وهمه میزد تار سه بلند وموهاي وسبیل ريش با جون پسر يه ها سكو از يكی روي پل زير بود

 ساز صداي از قشنگی حس...  داشت دنیايی خودش براي هم سنتی سازهاي بود گذاشته مبهوت

 خیابون ياد داشت برم ترس ايستاده کنارم مردي اينكه حس با بود داده دست بهم پسرك

 اينكه از ولی شد راحت خیالم بود رائین...  کردم نگاه بغلم به وحشت اب افتادم مرد اون وحرکت

 بهش کمی بود جیبش توي هم دستاش ودوتا بود پايین سرش بود شده بد حالم بود ايستاده کنارم

 داشتن پسر تا چند که خورد سمت اون به نگاهم بگیرم فاصله ازش خواستم تا ولی کردم نگاه

 بود امن جام باز ولی میود بدم رائین از که درسته بمونم سرجام دادم ترجیح کردن می نگاهم

 : گفت اروم خیلی شد بلند گوشم کنار از رائین صداي

 موقع اون من...  ولی نبود درست اصال حرفم دونم می متاسفم واقعا من بگم بايد چی دونم نمی-

 نشم نگران تا بگی چیزي بهم تا ندونستی هم ات همخونه عنوان به منو حتی تو بودم عصبی ازت

 گفتم ومی میزدم زنگ کی به شب نصف دو ساعت بگو خودت امانتی من دست تو افتاب.. 

  ؟؟؟ نديدي منو صوري زن شما ببخشید

 : گفتم اخم وبا عصبی ولی چرا دونم نمی

 ... بدي نسبت من به رو کلمه اون نداشتی حق تو-

 : وگفت کرد بهم نگاهی رائین
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 وفريال من...  افتاب کن درك اينو زد سرم به فكر تا هزار موقع اون من....  فممتاس گفتم که من-

 بدي ي ضربه هرحال به ولی نداشتم دوستش درسته..  شديم جدا هم از اون خیانت خاطر به

 .... کنم اعتماد دختري هیچ به ديگه تونم نمی...  خوردم

 : وگفتم کردم نگاهش سردي با

 .... کنم نمی خیانت امید به عمرا من که يکرد می فكر اين به بايد-

 : وگفت زد کجی لبخند

 ... خوام می معذرت ازت حال اين با....  کردم می فكر اين به بايد توِ با حق اره-

 : وگفتم کردم نگاه بهش نفرت با

 .... کامروا اقاي بخشمت نمی-

 : وگفت زد زل چشمام به تفاوت بی رائین

 معذرت ازت که میدونستم خودم ي وظیفه واينو بودم کرده اشتباه من...  نیست مهم تو بخشش-

  بقیه با تو بخوام

 .... خواستم می معذرت ازش بود تو جاي کسی هر باش مطمئن...  نداري فرق برام

 دلم...  لعنتی...  اهههههه...  نكبت...  کثااافت...  بیشعور احمق لرزيد می عصبانیت از بدنم ي همه

 هر..  کنی می مقايسه بقیه با منو...  کنم خورد کودن اين سر تو رو پسره اين ارت سه خواست می

 امین صداي کنم بارش چیزي خواستم تا!!!  نكبتی خیلی کال ؟؟؟ کردي می کارو اين بود کسی

 : گفت لبخند با امین...  شد مانع

 ...  طرف اون رفتن همه...  بريم بیايد افتاب ، رائین-

 رائین...  بودن وايستاده همه که رفتم سمتی وبه کردم نگاه رائین تفاوت بی ورتص به عصبانیت با

 فحش بس از شد بد حالم اه...  کودن سرت تو بخوره خواهید معذرت افتادن راه سرم پشت وامینم

 !! اخه نداره فحشم لیاقت ، بهش دادم
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 : وگفت کرد نگاهم مرموز گلنار رسیدم که ها بچه کنار به

 ... میباره اتیش چشمات تو زا ؟؟ چیه-

 : گفت لودگی با مهتاب

 ... گرفته گازش سگ هیچی-

 : گفت بازي مسخره با نیكیم

 ... بوده هارم اينكه مثل اره-

 با بقیه چشم از دور کرد نگاه بهم رائین...  عوضی هاره که معلومه شدم خیره رائین به پوزخند با

 : گفتم تمسخر

 ... بودنا تو با-

 پوزخند میزد برق عصبانیت از من مال مثل درست چشماش اونم حاال شدم خیره چشماش وبه

 سمت به...  بخوريم بستنی بريم بود قرار گشتم بر ها بچه سمت وبه کردم اش حواله اي ديگه

 رائین هم من هم هتل گرديم بر که زمانی تا...  بود شلوغ که واقعا افتاديم راه فروشی بستنی

 مشابه حس يه دوتامون انگار کرديم می نگاه بهم خشم با خورد می بهم که نگاهمون بوديم عصبی

 !!! مقابل طرف کردن خفه داشتیم

 و لباسامون کردن ازعوض بعد بوديم خسته مون همه هتل گشتیم بر که بود شب نصف سه ساعت

 ذاشت نمی رائین حرف فكر ولی بودم خسته برديم پناه تختامون به صورتمون دستو شستن

 : بخوابم حترا

 معذرت ازت که میدونستم خودم ي وظیفه واينو بودم کرده اشتباه من...  نیست مهم تو بخشش-

  بقیه با تو بخوام

 .... خواستم می معذرت ازش بود تو جاي کسی هر باش مطمئن...  نداري فرق برام

 چرا ولی...  کرد می کارو اين اگه عمرا...  گو دروغ ؟؟؟ خواست می معذرت ازش بود کسی هر يعنی

 حفظ خودشو غرور هم منطقی ولی بود مغرور بودمش شناخته خوب نسبتا روز چند اين توي... 
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 عمرا...  بود امید اگه...  شكست منو غرور اون ولی نشكنه کسی غرور بود مواظب هم کرد می

 نسبت ديب حس که اين با...  بقیه از ولی خواست می معذرت من از يعنی...  خواست می معذرت

 داشتم خوبم حس يه ولی کرد می يكی بقیه با رو مهرجو افتاب من...  بودم کرده پیدا حرفش به

 مثل بود خوب نظرم به کارش اين ولی نمیدادم اهمیت مقابل طرف غرور به وقت هیچ خودمم

 تابمه ولی نبودم دخترشون انگاري داشت فرق اونا با رفتارم که بود وقت خیلی...  وبابام مامان

 پیدا امیدو اخالق من...  من ولی بود اونا مثل هم حسین عمو حتی بود وبابا مامان عین درست

 البته هست امید فقط زندگیم توي که همینه براي شايد...  میدادم ترجیح چیزي هر وبه بود کرده

 ودممخ....  شكنم نمی امید براي غرورمو حتی من...  من ولی میشكنه من براي غرورشو هم امید

 زده صدمه غرورم به کسی کنم حس اگه...  داره ارزش اطرافم ادماي از بشتر برام غرورم دونم می

 غرورم به فقط من...  دارم دوست غرورمو من ولی باشه بد خیلی شايد...  میشم دشمن باهاش

 وقت اون برگرده خواستم می امید از نبودم مغرور انقدر اگه شايد...  بس همینو دادم تكیه

  وامید بودم من فقط وقت اون...  اي شكسته غرور نه بود کار در رائینی نه...  نبود اين سرنوشتم

 

 : شد بلند گلنار سرخوش صداي شدم بیدار خواب از در صداي با صبح

  بخوابیداااا تونید می هاتون خونه باشماهام...  شید بیدار دخترا هی-

 :وگفتم سمتش کردم پرت بالشتمو

 ... لطفا خفه-

 سیخ اومد بند نفسم کمرم رو چیزي احساس با...  خوابیدم ودوباره سرم رو کشیدم رو پتو هم بعد

 : گفتم جیغ با شدم خیره دخترا خندون ي قیافه به وگیج نشستم جام سر

  حساسم کار اين به من...  بمیريد-

 : گفت گرفت ي گاز لبشو که حالی در نیكی

 ؟؟؟ بمیريم ام میاد دلت نگو!!!  حساس بابا-

 : وگفتم زدم ژکوندي لبخند
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 ...  نه کم-

 اتاق از کردم می خشك صورتمو حوله با که حالی در شستم صورتمو ودستو رفتم يی دستشو به

 به کردم وشروع پوشیدم لباس سريع منم شدنن اماده حال در دخترا ديدم که بیرون اومدم

 پايین ي طبقه به تامون چهار هر شد تموم که کارامون موهام کردن ودرست کردن ارايش

 همه بود شلوغ خیلی رستوران بشیم جمع اونجا همه بود قرار اينكه مثل رفتیم هتل ورستوران

 :گفت مهتاب که بوديم بقیه دنبال چشم با هم ما...  بودن اومده صبحانه صرف براي مردم

 ... اوناهاشن-

 از کرديم کت حر سمت اون به هم وما کرد رهاشا بود هم جا ترين دنج که رستوران از اي گوشه وبه

 : گفت لودگی با نیكی نشستن ما منتظر بقیه که داد تشخیص شد می هم فاصله اين

 ديشب از ديوانه کامی اين مطمئنم من کردن پیدا شلوغی اين توي خوبیم جاي چه خدايی-

 ... میزه اين روي گذاشته ساکشو

 : وگفت زد نیكی سر پشت دست با گلنار

 ... کرده رزرو بگی بايد...  نمیزارن ساك که اينجا مخت تو خاك-

 : وگفت کرد چپ چشماشو نیكی

 ... میزارن ساك ما دهات تو اخه ؟؟؟ واقعا-

 با غزل که داديم سالم خنده حال در رسیديم که بقیه به افتاديم خنده به نیكی حالت از مون همه

 : گفت تخسی لحن

 ؟؟؟ خنديديد می چی به-

 قرار شديم بلند همه صبحانه خوردن از بعد...  کرد تعريف براشون گلنار نشستیم می که لیحا در

 پارك ماشینارو...  داشتم دوست رو اونجا چقدر من که واي بزنیم گلها باغ به سر يه بريم االن بود

 عمیق نفس داشت دوست هی وادم خورد می مشام به گلها انواع بوي شديم گلها باغ ووارد کرديم

...  میشه الوده کم کم داره هم اصفهان البته کرد مقايسه تهران هواي با بايد رو اينجا هواي بكشه
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 تكلیفشون که هم کامی غزلو رفتن می راه خودشون وبراي بودن گرفته همو دست که امین گلنارو

 می راه اينا کامی پشت داشتیم ورائینم ونیكی مهتاب منو بودن خودشون براي هم اونا بود معلوم

 که گلی هر به نديدن گل انگار که ومهتابم نیكی اين میرفت ور گوشیش با اول از که رائین رفتیم

 : گفت شوق با نیكی رسیديم که رزها قسمت به...  گرفتن می عكس خودشون از میرسیدن

 ... قرمزم رز عاشق من واي-

 : وگفت داد تكون سرشو تايید براي هم مهتاب

  دارم دوست نرگسم من...  نازن خیلی رزسفید يكیم قرمز رز يكی...  واقعا-

 ... خوبه بوش فقط نرگس گل-

 : وگفت من به کرد رو بعد

 ؟؟؟ نه مگه-

 : گفتم رك خیلی

 ... نه-

 : وگفت کرد ريز چشماشو

 ؟ خوشگله تو نظر به يعنی-

 ... جز به و گلی هیچ من دوم..  نه اوال-

 : گفت سريع حرفمو ي ادامه مهتاب

 ... ندارم دوست مشكی رز-

 : گفتم خنده با

 ؟؟؟ فهمیدي ازکجا خوب دختر افرين-

 : وگفت خنديد نیكی
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 ... دونه می شیرازيم حافظ خواجه اينو-

 جناب اين خیر نه بگم وخواستم کردم نگاهش حرص با خورد رائین متعجب چشماي به نگاهم تازه

 افتادم مامان حرف ،ياد باشه مشكی رز از عروسیم گل دسته داشتم دوست انقدر من...  نمیدونه

 اخر تا باشی نداشته دوست چیزشو يه اگه زندگیه توي مهمی چیز يه عروسی گفت می همیشه

 من عقده کدوم ؟؟ عروسی کدوم گرفت م خنده حرف اين اوري ياد از خودمم...  میشه عقده برات

 .. ممشكی رز عاشق من میدونه هم امید تازه میشم عروس ديگه بار يه

 نگاه منو متعجب هنوز که رائین به خنده با داشتن اومدم خودم به ومهتاب نیكی ي خنده صداي با

 : گفت خنده میون نیكی خنديدن می کرد می

 ؟؟؟ دونستی نمی که نگو رائین-

 : وگفت کرد نگاه نیكی به متعجب طور همون رائین

 ... دونستم نمی واقعا نه-

 : گفت باز نیكی

 .... بودي گرفته سفید رز عروسی هم خاستگاري تو هم چون زدممی حدس بايد-

 : گفت اي دفع يه مهتاب

 ... دونست می بود امید اگه-

 : گفت نیكی به رو ذوق با بعد

 ...کرد کشف اون نفر اولین يادته-

 مهتابو بازوي که حالی در کرد زورکی ي وخنده انداخت رائین تفاوت بی ي چهره به نگاهی نیكی

 : گفت گرفت می وشكون

  دستشه اخالقاش همه شده بزرگ افتاب با اول از...  نكرده شاقی کار همچین-

 : گفت بود شده گلنار منظور متوجه که مهتاب
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 ...  اره ، اره-

..  میشه قیصر رائین االن کردن فكر ها بیچاره بود گرفته م خنده کردن حرکت جلو دوتايی وبعد

 ديدن از بعد...  افتادم راه دخترا پشت رائین به توجه بی ستنی خبرايی همچین که دونستن نمی

 گردش از بعد!! نمیومد خوشم پرندگان باغ از هیچ گلها باغ برعكس رفتیم پرندگان باغ به گلها باغ

 داشتیم گشتیم بر اتاقامون به استراحت وبراي خورديم وغذا برگشتیم هتل به ناهار براي

 : گفت رگلنا که میاورديم در لباسامونو

 ؟؟؟ هستید بازي ي پايه ها بچه-

 : گفتم حالی بی با من ولی کردن قبول سر با ونیكی مهتاب

 ... ندارم حالشو اصال که من-

 : وگفت کرد نگاهم چپ چپ گلنار

 ... ندارم تورو ي حوصله که افتاب نیار در بازي لوس-

 : گفت مهتابم

 ؟؟؟ یباش پايه ادم مثل تونی می بار يه خدا رضاي محض-

 : وگفت تختش روي پريد نیكی

 ... ام پايه چهار خودم من کنید ولش افتابو اين-

 : وگفتم کردم اخم نیكی به

 ... بامزه بابا-

 : وگفت کرد لوندي خنده نیكی

 ؟؟؟ داشتی کار من با جانم-
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 وسط چهارزانو مون همه کنم بازي باهاشون شدم راضی زدن هم ي سروکله وتو دعوا کلی از بعد

 کشید چشم يكیش وسط بعدهم ها کاغذ کردن قطعه چهار به کرد شروع هم نیكی نشستیم تاقا

 .... کنیم بازي چشمك دبیرستان دوران ياد با خواستیم می کرد تا جور يه رو وهمه

 بازي اين تازه که سال اون چقدر نداخت می امید ياد منو لحظات اين تك تك بود جالب هم واقعا

 بكنم خواستم می که هرکاري بود پايه همش وامیدم کرديم می بازي باهم مبودي گرفته ياد رو

 وقتی گفت می " بودن خوب امید با هنوز که زمان اون البته" مامان قول به گفت می نه عمرا

 گفت می شنید می مامانو حرف اين وقتی وامیدم شه می اساسی هاي زذ اون از امید کنید ازدواج

 : وگفتم انداختم زمین رو گه بر امید باياد بازي وسط...  افتاب بابت بدم جون حاضرم من چیه ذلیل

 ... خستم ها بچه بسه-

 چی..  نكردن اصرار ديگه همین براي افتادم امید ياد باز فهمیدن اوناهم تختم روي رفتم وسريع

..  بفهمم رو جدايی اين دلیل نبايد چرا کنم می فكر خودم پیش همیشه ؟؟ شد اينجوري که شد

 که پیشنهاد ؟؟؟ داده رو پیشنهادي همچین که بود وشنیده ديده چی يا بود کرده فكر چی به بابا

 چرا ؟؟ کنم صبر ديگه نیم دوسالو نذاشت چرا...  کنی می ازدواج تو يا میاد امید يا!!  دستور نه

 هیچ که یازدواج ؟ صوري ازدواج اين يا بود بدتر کردن صبر دوسال اين يعنی کرد بازي باهام

 با ؟؟ کردم می ازدواج باسینا بايد نبود رائین اگه يعنی...  نبود زندگی واساس پايه طبق چیزش

 خوشم خودش از که درسته بود خوب خیلی من براي رائین..  میشه سیخ تنم موهاي فكرشم

 می امید که زمانی تصوربكنم تونم نمی هنوزم...  اما...  کرد لطف خیلی بهم وجودش ولی نمیاد

 نبود اگه ؟؟ يانه عاشقمه جور همون هنوز ؟؟ يانه میكنه قبولم منو...  بیوفته اتفاقی چه قراره فهمه

 میرفت راه که ؟؟امیدي نخواد منو امید میشه يعنی ؟؟؟ کنم کار چی بايد ؟؟ میشه چی من تكلیف

 نخواد منو اقعاو میشه يعنی ؟؟؟ بود من براي فقط که امیدي ؟؟ چكید می مهربونی من براي وازش

 نه ؟؟ چی نخواد واقعا اگه ولی...  داره قبول جوره همه منو امید دونم می من...  نمیشه باورم نه ؟؟

 فكرنكنم...  نكنم فكر ؟؟ ببخشم رو بابا میتونم موقع اون...  بكنم نمیتونم فكرشم حتی...  نه.. 

 و لجوج حال عین در ولی بود ونمهرب داشتم دوستش خیلی که بابايی ، ببخشم رو بابام وقت هیچ

 تازمانی حداقل ببخشم تونم نمی تونم نمی...  وبداخالق اخمو هم اوقات وگاهی وسرتق دنده يك

 ...  کنم احترامی بی بابا به اگه عمرا مطمئنم اين به ولی برگرده امید که
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 براي همانا سرمم گرفتن ودرد همانا کردن باز ولی کردم باز چشمامو اروم اسمم کردن صدا با

 : شد بلند باز مهتاب وماليم اروم صداي بستم چشمامو تند همین

 ... بیرون بريم خوايم می شو بلند..  شو بلند...  خواهرم ؟؟؟ افتابی-

 : گفتم بود بسته چشمام که طور همون گرفته صداي با

 ... ترکه می درد از داره سرم بريد شما...  تونم نمی-

 : گفتو شد نگران مهتاب صداي

 ؟؟ چی براي-

 می ؟؟ گفتم می چی مهتاب به کشیدم اه دوباره امید اوري باياد ؟ چی براي واقعا ؟؟ چی براي

 فشار بهم محكم چشمامو کشید تیر سرم ؟؟؟ بشم زده پس اينكه از...  ترسم می ، افتاب من گفتم

 : گفتم دروغ وبه دادم

 ؟ میدي مسكن بهم مهتاب....  افتابه براي کنم فكر-

 : گفت سريع مهتاب

 ...  عزيزم اره-

 : گفت میداد ام ديگه دست ولیوانو دستم يه به قرصو که حالی در سرم باال اومد قرص با وبعد

 ... دکتر بريم خواي می-

 ...  خوابیدم وباز دادم تكون نه ي نشونه به سريع

 اومدم پايین تخت از اروم کرد می درد کمی هنوز سرم بود تاريك تاريك اتاق کردم باز که چشم

 به هم پشت اب مشت وچند کردم باز سردو اب رفتم دستشويی سمت وبه کردم روشن واپاژرو

 نبود کسی انداختم اطراف به نگاهی بیرون اومدم دستشويی واز کشیدم عمیقی نفس زدم صورتم

 خواست می دازا هواي دلم زدم زل بیرون به اونجا واز رفتم پنجره سمت به بودن بیرون هنوز حتما

 که اتاق توي گذاشتم داشت ياد ويه پوشیدم لباسمو...  اتاق اين توي کردم می تنگی نفس حس
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 زدم بیرون در واز دادم پذيرش به کارتو...  اومدم بیرون اتاق از موبايل برداشتم وبدون بیرون میرم

 اورده اشینوم سويچ شكر خدارو شدم ماشینم وسوار ترسیدم بعد ولی برم پیاده خواستم اول

 توي همین براي برم خوام می کجا دونستم نمی خودمم افتادم وراه نشستم فرمون پشت بودم

 با رفتم سمت اون وبه کردم کج راهمو همین براي کرد پلو سه و سی هواي دلم گشتم می خیابونا

 دهزاين سمت به اروم واروم کردم پارك ماشینو کردم می ارامش احساس ولی بود شلوغ که اين

 نبود اينجا اشنايی هیچ خنديدن ومی میزدن حرف باهم همه کردم اطرافم به نگاهی..  رفتم رود

 منم خواست دلم کردن می زندگی داشتن همه اينجا...  کیه امید ؟ کیه افتاب دونست نمی کسی

 جور بد دلم...  نبود من به حواسش کسی اصال بفروشم فخر بهش من که نبود اينجا کسی زندگی

 ام کی من اينكه به کردن فكر بدون نشستم زمین روي رود زاينده کنار...  کنه زندگی خواست می

 ... و بقیه مثل ادمم االن من که اينه مهم کجاست واينجا

 مغرور...  باشم مهربون بخندم ها بچه به بزنم ديد رو بقیه سیر ،بادل بكشم نفس راحت خوام می

 می باشم مغرور خواستم نمی امشب ولی چرا دونم نمی. . باشم مغرور خواست نمی دلم نباشم

 کیم ديگه که ساله چند..  بزنم ولیس بگیرم دست کیم يه منم بچه تا سه اون مثل خواستم

 نفس بايد من که جايی االنه مهم فقط االن بیاد يادم که خوام نمی يعنی...  نمیاد يادم ؟؟ نخوردم

 خواد می دلم که باره اولین امشب...  بخورم غذا ثیفک دارم اجازه که جايی باشم وراحت بكشم

 االن ولی خنديدم می زندگی اين به مغرورانه همیشه که منی ، گرفته خیلی گرفته دلم باشم ازاد

 دوستش که کسی عشقم دادن دست از ترس...  ترسیدم چون کنم می خم جلوش سرمو دارم

 منو ،ارزوم عشقم ، امیدم ترسم می...  ترسم می من اره..  کشم می نفس اون ديدن عشق وبا دارم

 دادن تكون با ؟؟؟ بكنم تونم می کار چی ؟؟؟ بكنم کار چی من بزنه پس منو امید اگه...  نخواد

 اون...  بود رائین کردم نگاه دست اون صاحب به ترس وبا اومدم خودم به چشمم جلوي دستی

 اخم سريع بود دستش کاکاويی کیم دوتا شد کشیده دستش به نگاهم کرد می کار چی اينجا

 لبخند با بود نشسته که طور همون اون ولی شدم مغرور افتاب همون باز شدم بلند جام واز کردم

 يه خوبه حاال ؟؟؟ باشم راحت بشر اين دست از روز يه نبايد من يعنی کرد می نگاه مردم به محوي

 : گفتم بهش حرص با!  بكشم نفس خواستم واقعا روز
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 ؟؟؟ کنی می کار چی اينجا تو-

 : اومد حرف وبه شد تر عمیق کمی رائین لبخند

 پسر اون جاي به االن داشتم دوست خیلی...  ديدم رو تو که روي پیاده اومدم بود گرفته حالم-

 ي اجازه بهم ام مردونه غرور چون نمیشه ولی ، کردم می بازي خودم براي توپ اون وبا بودم بچه

 نگاه به توجه بدونه خواد می دلم کرده بازي گِل هواي دلم!  دونی می...  نمیده هارو بازي بچه اين

 گرگم هواي دلم...  نیاد باال ديگه نفسم که انقد...  بدوم خوشحالی با جارو اين سرتاسر مردم اين

 غرورم چون تونم نمی شه نمی ولی بچگیام عین درست کنم بازي خواد می دلم....  کرده هوا به

 ولی داشتم ارزوشو بچگی ي همه که چیزي بزرگ ادم يه مردم يه من...  نمیذاره عقلم....  هنمیذار

 پاي به ولی باشم مغرور قدر چه هر من کردم می فكر همش افتاب دونی می...  خوامش نمی االن

 تر مرد خیلی تو....  گیرم می پس حرفمو خودت جلو زمان اين توي االن اما رسم نمی تو غرور

 ...  نیستی مغرور خودت براي حداقل...  منی از تر بزرگ

 : وگفت گرفت باال هارو پستنی وپاکت کرد نگاه من متعجب چشماي به خنده با بعد

 ؟ بخوري بستنی من با میاي-

...  بود پیشم ي دقیقه چند ي خواسته!!!  رفتم نمی ؟؟؟ رفتم می...  بود ها بچه پسر مثل لحنش

 تندي لحن وبا شدم خیره وخونسردش خندون چشماي به اخم با ؟؟؟ چی دلم ؟ چی غرورم پس

 : گفتم

 ؟؟؟ خودت پیش کردي فكر چی تو-

 : وگفتم نشستم زمین رو کنارش بده جوابمو خواست تا رائین

 

 .... بمونه خودمون بین بده قول-

 : وگفت زد عمیقی لبخند رائین

 ... قول-
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 کردم رائین به نگاهی وبعد بستنی به نگاهی دودلی با گرفت سمتم به هارو بستنی از دونه يه بعد

 اون کردم وبازش گرفتم ازش رو وبستنی زدم مغروري محو لبخند منم کرد مطمئنم چشماش با

 االن بودم کرده فراموش کل به رائین از رو ام کینه که بودم دلم ي خواسته فكر به انقدر موقع

 کیم به دلی دو با!!  نبود قديمش همبازي بازهم ردک می بازي مريم با که بودم افتاب همون انگاري

 وگازي شد عمیق لبخندم منم میزد گاز بالذت کیمشو که انداختم رائین کیم به ونگاهی کردم نگاه

 دهنم کردن يخ به که بود اين از تر لذتبخش من براي ولی بود سرد خبلی اينكه با زدم کیم به

 خورد رائین به نگاهم تازه شد تموم که بستنیم کردم می زندگی داشتم واقعا االن انگار کنم توجه

 : وگفتم باال اوردم کیمو چوب جدي خیلی کرد می نگاهم لبخند با داشت که

 ...  شد تموم-

 : وگفت انداخت باال ابروشو تاي يه شیطنت با باال اورد بستنیشو چوب رائینم

 ... طور همین منم مال-

 حسرت با رائین که اي بچه پسر همون توپ که نشد دقیقه يه زهنو دوختم رود زاينده به نگاهمو

 جلومون که بچه وپسر توپ به نگاهی تعجب با دوتامون خورد قل پامون جلوي میزد حرف ازش

 با رائین زديم ذهنمون توي فكر به ولبخندي کرديم نگاه هم به وبعد انداختیم بود توپش منتظر

 : گفت شوق

 ؟؟ اي پايه-

 : گفت رائین که کردم توپ به ینگاه دودلی با

 ! بده خودت منو به فرصتو اين افتاب-

 : وگفتم شدم بلند جا واز انداختم رائین به نگاهی

 ... بگذرم دلم از تونم نمی ديگه کنم چه ولی نمیاد خوشم ازت اصال اينكه با-

 : وگفت کرد نگاهم وجدي تخس رائین

 .... پرووو بچه-
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 : وگفتم ماشچش تو زدم زل خودش مثل منم

 ... خودتی-

 : گفت سريع رائینم

 .. ايینه-

 وگفت شد دوال بچه پسر جلوي بدم جوابشو بده اجازه من به اينكه وبدونه اورد در زبون برام وبعد

: 

 ؟؟؟ کنیم بازي باهات میدي اجازه دوستم منو به-

 من به متعجب که بچه پسر به وناخوداگاه اومد خوشم بود کرده خطاب خودش دوست منو اينكه از

 : وگفت زد لبخند اونم زدم لبخند کرد می نگاه

 ...  باشه-

 ... بیا:  وگفت کرد نگاه من به رائینم...  رفت خلوتی نسبتا سمت وبه گرفت وتوپشو

 فكر ي اجازه بهم رائین ولی ؟؟؟ چی غرورم پس...  کنم بازي برم اگه خودم به کردم شك لحظه يه

 ... ديگه بیا:  وگفت کشوند بچه پسر سمت وبه گرفت دستمو نداد بیشتري

 سالش هفت ، شش اينكه با پسره کنیم بازي نفره سه والیبال باهم شد قرار...  دويدم دنبالش منم

 االن کردم می فكر اولش...  بود نمكی با بچه کالس، میره گفت می بود خوب والیبالش ولی بود

 خودشونن گذرونی خوش فكر به بقیه فهمیدم کم کم ولی کنن می نگاه ما وبه شدن چشم همه

 يه داشتم خاص احساس يه کردم می بازي راحت خیال با همین براي کنه نمی نگاه ما به وکسی

 جديد افتاب يه نیس قبلی افتاب اون اينجاس االن که اينی انگار که احساسی يه متفاوت احساس

 پسر همون شهاب باباي که بوديم بازي وسطا...  زندگی به نسبت متفاوت حس يه با افتاب يه بود

 سمتم برگشت رائین که بوديم ايستاده چمنا وسط کار بی رائینم منو ورفت دنبالش اومد ، بچه

 : وگفت

 ؟؟؟ بريم راه کمی میاي-
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 قدم حرفی هیچ بدون افتادم راه رائین وهمراه دادم تكون سري اره ي نشونه وبه کردم قبول منم

 که ازادي يه حسرت کردم می نگاه حسرت با تكشون تك به ومن کرديم می نگاه ومردمو میزديم

 روحی بودم کرده زندان روحمو بودم کرده زندان غرورم با خودمو من نداشتم من ولی داشتن اونا

 : اومدم در فكر از رائین صداي با...  ببره لذت زندگی واز باش ازاد خواست می که

 ؟؟؟ بپرسم سئوال يه تونم می-

 ذوقش توي بزن گفت می غرورم کرد می نگاه رو به رو به هنوزم اون ولی کردم نگاه بهش خیره

 براي اطرافیانم ي همه با راحتی شب بود روحم ازادي شب نبود من غرور شب ، امشب ولی نه وبگو

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس همین

 . بپرس....  اره-

 : گفت مكثی از بعد رائین

 داري دوستشون که وکسايی خودت از غیر به که مغرور دختر يه تو هک داره سئوال جاي برام-

 ؟؟؟ شدي دوست اکیپ اين با طوري چه بینی نمی رو کسی

 بی... !  االن ولی میذاشتم محلش عمرا بود ديگه وقت يه اگه مطمئنا ؟؟؟ میدادم جواب بهش بايد

 کامیو با دوستیم قضیه...  بودم هنكرد فكر اين به حاال تا ؟؟ بود چی سئوالش جواب اصال...  خیال

 .... : کردم نگاه بهشون غرور بی که بودن نفرات اولین اونا...  گلنار و نیكی ول داشت فرق که غزل

 دوستی خاطر به...  وامید بودم من که اولش اول از...  شد اکیپ کم کم نبود اکیپ که اول از-

 هم همراه جا وهمه همیشه بیشتر هم خیلی زا بوديم باهم خیلی وهمسايگیمون وباباهامون مامان

 وفقط فقط امید منو...  بوديم باهم فقط ما ولی بودن اطرافمون هم ديگه هاي بچه اينكه با بوديم

 امید ولی کرد می بازي هم بقیه با اوقات گاهی من میشد امید شامل بیشتر واين میديم خودمونو

 .... ذاشت ونمی شد می ناراحت

 ي کشیده فلك غرورسربه از حرفی همین براي بدم نشون امیدوبد رائین جلوي خواست نمی دلم

 : دادم وادامه نزدم امید
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 اين با مشكلی ولی بودن شاهد هامونم خانواده خودمون الك توي رفت سرمون کم کم ديگه-

 نديده رو کامی موقع اون تا من ولی بود شده دوست کامی با مدرسه توي امید نداشتن موضوع

 پیش توي من اما...  و میمونه برادرش مثل که کرد می تعريف برام ازش خیلی امید ولی بودم

 خیلی...  دونستیم می بقیه از تر بر خودمو چون بودم دوست بدون و تنها اول وسال دبستانی

 گیر اي چاله به پام میرفتم راه خودم براي تنها حیاط توي که بودم دوم سال اوايل يادمه خوب

 کردم حس فقط نكردم گريه بودم مغرور بس از ولی بود گرفته دردم خیلی زمین ادموافت کرد

 وگلنار نیكی به چشمم موقع اون تازه بشم بلند زمین روي از تا کنن می کمك بهم دارن دونفر

 با يادمه نیكی راست وفرق گلنار چترياي هنوز که هنوز ومهربون ساده ي بچه دختر دوتا خورد

 گلنار خودمن کالسیاي هم افتاد يادم موقع واون...  سفید ي مقنعه اون توي لوکوچو صورتاي اون

 با لحظه چند از بعد ولی شلوارم زانوي تكوندن به کرد وشروع نشست پام جلوي تموم سادگی با

 :  وگفت کرد نگاه من هم در صورت به بغض

 ... میاد خون زانوت-

 : وگفت نشست پام جلوي بغض با اون مثل هم نیكی

 ... گه می راست اره..  اره-

 : گفتم حال اين با ولی کردم بغض منم دوتا اون حالت از

  نباشید ناراحت...  نداره عیب-

 داده ياد بهم مامان اخه بتكونم اب با لباسمو تا رفتم دستشويی بهداشتی سرويس سمت به وبعد

 : گفت سريع گلنار مدناو سمتم به دو با هم ونیكی گلنار میرفتم داشتم که طور همین بود

 ....  میشه خوب زود پات نباش ناراحت اصال-

 : گفت بغض با طور همون نیكی-

 ... گه می راست اره-

 : گفت بازم گلنار
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 ؟ بشی دوست ما با میاي...  نیستی دوست کی هیچ با ولی مايی کالس توي تو-

 ولی بودم مغرور زدم لز شون چهره وبه برگشتم بوديم رسیده دستشويی اب شیر به موقع اون

 يه با باشم دوست امید جز کسی با خواست می دلم همین براي بودم بچه دختر يه فقط زمان اون

 : گفتم وبهشون کردم باز ابو شیر دختر

 . مهرجو افتاب...  افتابم من...  دونم نمی اسمتونو که من ولی میشم دوست باهاتون...  باشه-

 با...  کنم تمیز شلوارمو تا کردن کمك هم بعد کردن معرفی بهم خودشونو ذوق با وگلنارم نیكی

 بودم خوشحال خیلی..  نشستن من پیش واومدن برداشتن کیفاشونو هم اونا رفتیم کالس سر هم

 گفتم نمی بهش هیچی نشه ناراحت امید اينكه ترس از ولی بودم شده دوست باهاشون اينكه از

 به خوام می که گفتم مامان وبه نیوردم طاقت ديگه ابتدايی چهارم اومديم ما وگذشت گذشت

 بیان گفتم ها بچه به منم کرد قبول خوشحالی با بعد ولی کرد تعجب اول مامان بیان بگم دوستام

 نبايد ومن نداره عیب گفت من تعجب کمال ودر خنده با اونم گفتم امید به ولرز ترس وبا اينجا

 مهتابم با ما ي خونه اومدن که ونیكی گلنار.  دوسته میکا با که اون مثل باشم تنها مدرسه توي

 براي ببینن امیدو بودن کنجكاو خیلی ها بچه بود ابتدايی اول مهتاب زمان اون شدن دوست

 بودم حال خوش خیلی شد دوست نیكی گلنارو وبا خونمون اومد واونم زدم زنگ بهش منم همین

 سال چند نیست ناراحت دوستم هم اي ديگه کس با من اينكه واز دوسته دوستام با امید اينكه از

 امید منو که شد علنی خانواده وتوي بود شده بیشتر بهم امید منو ي عالقه گذشت طوري همین

 ومنو گرفت تولد امید که دبیرستان دوم ايناهم وامید بوديم راهنمايی اول سال.  همیم براي

 کامی که رسیدم امید حرف به ومن ، شديم نااش وغزل کامی با که بود اونجا کرد دعوت دوستامم

 بود کامی دور فامیالي از غزل بود تر بزرگ برادر يه مثل هممون وبراي بود خوبی دوست واقعا

 شروع ما اکیپ همونجا از بود تر بزرگ ما از دوسال فقط غزل داشتن عالقه هم به جور بد هم واونا

 ارتباط در باهم راحت وما بود ازاد مون همه ي خانواده اينكه بود چی خوبیش دونی می ولی شد

 وغزل کامی باباي پارتی لطف به البته کردن عروسی باهم وغزل کامی بعدش سال خالصه بوديم

 ... امريكا رفت امید تا بوديم باهم همه سال چند اون...  رفتن می عادي ي مدرسه به هم هنوز

 : وگفت داد تكون سري رائین
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 از تر ساده خیلی اين ولی شديد دوست باهم خاصی اتفاق چه با کردم یم فكر من...  جالبه-

 .... بود من تصورات

 : وگفت کرد دستش ساعت به نگاهی هم بعد

  ؟ هتل گرديم بر يا رستوران بريم خواي می شامه، وقت-

 

 .... هتل گرديم بر-

 پارك هتل لويج ماشینو ، رفتیم هتل به شديمو وسوار رفتیم من ماشین سمت به دومون هر

 : وگفتم رائین سمت گشتم وبر کردم

 بود خوبی شب ممنونم...  گم می همین براي کنار بزارم غرورمو اول بار براي خواستم می امشب-

 قول خوام می ازت چیزي يه فقط...  کردم نمی هارو کار اين از کدوم هیچ بودم تنها اگه مطمئنا

 .... تو منو بین باشه راز يه امشب بده

 : گفت لبخند با و داد تكون سري ائینر

 ... بود خوبی شب افتاب...  تو منو بین بشه راز يه امشب که میدم قول-

 ...  شد پیاده ماشین از وسريع

 سمتم گشت بر لبخند با رائین شديم هتل وارد وباهم شدم پیاده ماشین از سرش پشت منم

 : وگفت

 ؟؟؟ شام میاي االن-

...  بردم می لذت بايد پس اخره لحظات دونستم می...  رفتیم رستوران سمت وبه دادم تكون سري

 خوبی وحال حس بودن نیومده هنوز ها بچه گشتم بر اتاقم وبه کردم تشكر ازش باز شام از بعد

 بودم وسرخوش حال خوش خیلی...  بودم کرده زندگی واقعا سالها از بعد امروز انگار داشتم

 نیكی از دوتاش داشتم کال میس هشتا بندازم نگاهی بهش تا شتمبردا بود تخت ي رو که گوشیمو
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 رو مانتوم داشتم که طور همین بود امید از ديگه تاي چهار کامی از هم کی ويه مهتاب دونه يه بود

 : پیچید گوشی توي امید واروم نگران صداي نخورده دوم بوق گرفتم تماس باهاش میوردم در

 ؟؟؟ افتاب الو-

 ... امید سالم-

 : وگفت کشید عمیقی نفس امید

 ؟؟؟ شد بهتر حالت ؟؟؟ دختر تو کجايی..  عزيزم سالم-

 فهمیده جا از امید...  گفت می سردردمو اهان ؟؟؟ بود بد مگه ؟؟ حالم باال، رفت تعجب از ابروهام

 !؟

 گفتم دروغ) بودم گذاشته جا گوشیمو کنم عوض هوا کمی بیرون بودم رفته...  بهترم مرسی-

 ؟ فهمیدي کجا از تو!!!( ...  نبردم قصد از ببخش یدمام

 : پیچید گوشی توي امید اروم صداي باز

 کرده می درد سرت گفت اون گرفتم تماس کامی با ندادي جواب گوشیت به زدم زنگ بار چند-

  ؟؟ خوبی االن شدم نگران خیلی موندي، هتل

 ؟؟؟ خواستم نمی امیدو من مگه ؟؟ مموند رائین پیش چرا من...  گرفت وجودمو ي همه بدي حس

 از پام سرتا ولی..  نداره ناراحتی پس...  بیشتر نه ، میمونه کامی مثل رائین افتاب میزنی حرفا چه

 .... بود شده پر خودم خیانت حس

 .. خوبم اره ، اهان-

 : پرسیدم کنجكاوي با کنم عوض رو موضوع اينكه براي بعد

 ؟؟؟ پیشته کسی میزنی حرف اروم انقدر چرا ؟! امید-

 : گفت بود شده هل بود معلوم که امید

 ... خوابه االنم اينجا اومده دوستامه از يكی!!!  اره..  نه-
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 : وگفتم خنديدم اروم

 ؟؟؟ کنی نمی که شیطونی-

 ؟؟؟ تو وقت اون...  تو پیش دلم همش اينجا من ؟؟؟ کردي فكر چی تو افتاب آه-

 : گفتم سريع

 .... دارم اطمینان بهت من امید کردم شوخی-

 : وگفت خنديد امیدم

 .... طور همین من عشقم دونم می-

 : وگفتم دادم قورت دهنمو اب..  لحظه يه کردم داغ ولی چرا دونم نمی

 ؟؟؟ نداري کاري...  امید ديگه میرم من-

 ... دارم دوستت...  باش خود مراقب دلم عزيز نه-

  خداحافظ...  طور همین منم-

 دستمو تخت روي انداختم خودمو پشت از ؟؟ کردم کار چی من خدايا....  کردم قطع وتماسو

 مشكل الكی خودم براي دارم فكري بی از گفتم خودم با...  میدادم فشار هام شقیقه به محكم

 منه قانونیه همسر رائین نكردم خطايی من گفتم خودم کردن قانع براي هم بعد...  کنم می درست

 توي بمب مثل قانونی همسر لحظه يه...  دارم دوست امیدو من اينكه مهم میمونه دوستم مثل ولی

 واي...  باشم کار خیانت ندارم دوست من...  کنم می خیانت رائین به دارم من يعنی کرد صدا سرم

 .... میشه منفجر داره مخم خدا

 شدم اينطوري هدوبار چرا بود خوب چیز همه کردم پرت تخت توي وخودمو خوردم قرص دوباره

 میشم مغرور افتاب ديگه فردا از بود روشن روز مثل برام چیزي يه ولی!  دونستم نمی خودمم ؟؟؟

 عشقم به دونستم می خودم پیش حداقل ديگ جوري اين....  گیرم می نديد رائینو همیشه ومثل

 ... کنم نمی خیانت
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********* 

 روز اون فرداي از من اينكه و گشتیم بر تهران به وما گذشت زود خیلی مونده باقی روز چند

 از کامال تعجب و دادم می رو رائین سالم جواب زور وبه بودم شده مغرور افتاب همون دوباره

 که هارو بچه....  بشم سرد انقدر دوباره من کرد نمی فكر که مطمئنم بود معلوم رائین صورت

 هم رائین ماشین کردم پارك کینگ پار توي رو وماشینم برگشتم خونه به وکوفته خسته ، رسوندم

 ي ودکمه کشیدم اسانسور توي زور به بود شده تر سنگین حاال که رو چمدونم...  بود جاش سر

 بیارم در کلیدمو نداشتم نا شدم پیاده اسانسور از خودمون ي طبقه توي دادم فشار رو اسانسور

 باز درو رائین میومد سال چند من ظرن به که دقیقه چند از بعد دادم فشار درو زنگ همین براي

 : وگفتم کرد نگاه بود خیس موهاش که رائین به غرغر با کرد

 .... کردي می باز درو ديگه سال ذاشتی می-

 رفتم اتاقم سمت به تشكر بدون منم کرد وبلندش شد دوال رائین تو بیارم رو چمدونم خواستم وتا

 خدارو ، رفت حرف وبی گذاشت اتاق در جلوي رو دونمچم رائین ؟؟؟ نبود!!!  بود اش وظیفه خوب ،

 وبا کشیدم اتاق توي رو چمدونم خودم...  ندارم رو زدن حرف ي وحوصله حال که کرد درك شكر

 خسته خیلی...  کردم باز رو واب وان توي وپريدم اوردم در رو لباسام حمام توي رفتم تنم لباساي

 بدي حس واقعا..  میشه خسته گشت بر که نمیشه هخست انقدر ادم رفتنه چرا دونم نمی بودم

 ... خوابیدم تختم توي موهام کردن خشك بدون حمام از بعد...  داشتم

 : گفتم خوابالويی صداي وبا کردم باز رو چشمام در صداي با

 ؟؟؟ بله-

 : شد بلند در پشت از رائین صداي

 ... بزن بهش زنگ يه بیا...  زد زنگ مامانت!  افتاب-

 کردنشون جمع از وبعد کردم شونه موهامو پوشیدم اي سورمه وشلوارك تاپ پايین اومدم ختت از

 تلوزيون صداي سالن توي از اومدم بیرون اتاق واز زدم وصورتم سر به ابی رفتم دستشويی به
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 ودر رفتم اشپزخونه به و کردم کج راهمو میديد تلوزيون داشت رائین رفتم سالن سمت به میومد

 : گفتم کردم می باز رو يخچال در که حالی

 ؟؟؟ گفتی چی مامانم به-

 مكث لحظه چند از بعد رائین صداي...  خواست می خوشمزه چیز يه دلم کردم يخچال توي وسرمو

 : شد بلند

 باهاشون خودت شدي که بیدار...  خوابیدي بودي خسته چون وتو رسیديم تازه گفتم هیچی-

 .... گیري م تماس

 : وگفتم اوردم بیرون يخچال زا حرص با سرمو

 .... نیست اي خوشمزه چیز هیچ اه-

 : گفتم تر وبلند

 ؟؟؟ رسیديم بگی زدي زنگ اينا مامانت به...  باشه-

 ... زدن زنگ خودشون نه-

 با...  دارم دوست جونو مادر که حیف ولی!!  چه من به اصال نشن، نگران خواستم بگو منو...  ايش

 خودمم که خواستم می خوشمزه چیز يه شدت وبه بودم گرسنه خیلی نشستم صندلی روي حرص

...  افتادم مامان ياد تازه دادم تكیه دستم به سرمو حال بی!!  چیه خوشمزه چیز اون دونستم نمی

 کردم ولو بود رائین پشت که مبال از يكی روي خودمو داشتم وبرش رفتم خونه تلفن سمت به

 : پیچید گوشی توي بابا صداي بوق چند خوردن از بعد گرفتم رو اينا مامان ي وشماره

 ؟؟ بله-

 ... بابا سالم-

 ...  خانم عجب چه...  اشنا امسال دوست پارسال ، خانم افتاب سالم-

 ؟؟؟ رسید سفر از مهتاب ؟؟؟ خوبه مامان خوبید؟؟؟...  جان بابا عجبیه-
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 وقتی از که بود خسته انقدر بچه رسید امروز شما مثل هم مهتاب...  خوبیم همه عزيزم اره-بابا

 ... خوابیده تخت گرفته االن تا اومده

 همین براي ببره بو بابا ترسیدم اما بگم چیزي خواستم...  بود کنده کوه بچه نكه گرفت ام خنده

 : گفتم

 ... اس کننده خسته سفر بله-

  ؟؟؟ بود خوب عسل ماه – بابا

 ... خالی شما جاي بود خوب بله-

 : پرسید فعهد يه بابا

 ؟؟؟ ازش هستی راضی ؟؟؟ طوريه چه رائین-

 ناخوداگاه ؟؟؟ بپرسه سئوالو اين تونست طور چه بابا واقعا ؟؟؟ بهش گفتم می چی...  موندم مات

 : گفتم اروم بود شده سرد صدام

 ؟؟ هست مامان-

 : گفت سريع بابا

 ؟؟؟ کنه می اذيتت رائین...  بابا نده عذابم افتاب-

 : گفتم فقط نداشتم خودم پدر به گفتن براي حرفی

 ...  نه-

 : گفت باز بابا

 ؟؟؟ کنی درك کن سعی...  بود خودت خاطر به گفتم چی هر من بابا افتاب-

 وجدان عذاب االن بودي مطمئن اگه شمام...  خوام نمی خواهیو خاطر اين من بابا دونی می-

 ... نداشتی
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 بهت نگفتن براي دلیلم اينكه از نیستم مطمئن...  طفق...  زدم که حرفی به مطمئنم من افتاب-

 ....  نه يا بود کافی

 ؟؟؟ هست مامان...  خستم خیلی...  خستم...  کنیم تمومش بهتر بابا-

 .. جان بابا خداحافظ...  اره-

 : پیچید گوشی توي مامان گرم صدي لحظه چند از بعد

  دخترم سالم-

 ؟؟؟ خوبی...  مامان سالم-

 ... خوبه رائین ؟؟ خوبی تو يزمعز ممنونم-

 ... خوبیم ماهم بله-

 ؟؟؟ گذشت خوش سفر ؟؟؟ خبر چه-

 لحن با!!!  شب اون مخصوص بود خوب چرا ؟؟ نبود ؟؟؟ بود خوب کردم فكر کمی سفرم باياد

 : گفتم مهربونی

 ... بود خوب...  جان مامان ممنونم-

 ؟ بودي خسته خیلی حتما..  یخواب گفت رائین زدم زنگ که عصر...  شكر خدارو خوب-

 ... خوابیدم تخت همین براي خیلی...  اره-

 درست غذا ديگه اي خسته...  اينجا بیا نهار براي فردا افتاب...  چسبه می سفر از بعد استراحت-

 ... نكنی

 غذا خوردن حال!  عمرا ؟؟؟ کنم درست غذا من...  ها من مامان اين داشت اي خجسته دل چه

 : گفتم همین براي نداشتم بیرونو هاي

 ؟؟؟ کنی می درست فسنجون برام مامان..  اونجا میايم ناهار باشه-
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 . بگو رائینم به.  عزيزم منتظرتونم ناهار پس نخورديم وقته خیلی خودمونم نه که چرا عزيزم اره-

 ؟ مامان نداري کاري میرم ديگه من..  ممنونم...  چشم باشه-

  خدافظ برسون سالم رائینم به اشب خودتون مراقب دخترم نه-

 ... خدافظ-

 منم االن کاش اي...  میداد دست بهم بدي حس میزدم حرف اينا مامان با وقت هر چرا دونم نمی

 بودم عصبی...  بود خوشبخت االن قدر چه مهتاب واقعا...  بودم اينا مامان ي خونه مهتاب مثل

 می خونه اشپز سمت به که حالی ودر شدم ندبل جام از میسوزم دارم درون از کردم می احساس

 : گفتم رائین به رو رفتم

 ... منیم مامان ي خونه ناهار فردا-

 ... نمیام من-

 : وگفتم گشتم بر سمتش به بهت وبا ايستادم جام سر سیخ

 ؟؟؟ گفتی چی-

 : کرد تكرار میديد تلوزيون که حالی در خونسرد رائین

 ... نمیام گم می-

 : وگفتم ايستادم تلوزيون جلوي رسوندم بهش خودمو وتند دبلن هاي قدم با

 ؟؟ گی می چی فهمی می-

 : وگفت کرد نگاه بهم جدي رائین

 ... بیام تونم نمی قراردارم فردا ، فهمم می...  خانم بله-

 : گفتم ومغرور حرص با

 . کرد دعوتت مامانم ولی-
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 :  وگفت زد زل بهم غرور پر خودم مثل هم رائین

 ... کن خواهی عذر من بجان از-

 می جیغ خواست می دلم انقدر!!!  احمق خوره می بهم ازت حالم...  کردم نگاه چشماش به حرص با

 : گفتم شدم می رد کنارش از که حالی در خونسرد ولی.  دونست می خدا که کشیدم

 قرار منم وقت اون...  کنه می دعوت مارو هم تو مامان که بدون اينو ولی...  دانی خود..  باشه-

 ... دارم

 شديدي اخم با بود شده خیره بهم حرص با رائین گشتم بر عقب به دستم مچ شدن کشیده با

 : گفت حرص وبا نكرد ول دستمو مچ اون ولی انداختم ورائین دستم به نگاهی

 می تالفی از حرف تو وقت اون...  کاري قرار يه...  دارم قرار من گم می بهت دارم شو بزرگ افتاب-

 ؟؟ زنی

 : وگفتم کردم ريز چشمامو

 ؟؟؟ چیه حرفت حاال...  ام بچه من گی می راست اره-

 : وگفتم کردم نگاه بهش جدي خیلی منم کرد ول دستمو مچ غیض با رائین

 داشته نظر در اينو ولی میشه جدا هم از راهمون زوديا همین به وشما من...  کامروا اقاي ببین-

 ... نمیشه کشیده عروسی بعد دوهفته به باشه زود چقدر هر باش

 : وگفت کرد اخم رائین

 ؟؟ داشت ربطی چه اين-

 : گفتم عصبانی

 ... بیاي کنار من با کن سعی موقع اون تا اينكه ربطش-

 ؟؟؟ دارم کار که فهمی نمی چرا ؟؟ بیام کنار تو با فقط من...  خودخواهی خیلی-

 : وگفتم زدم ي پوزخند
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 ؟؟؟ بیاي تونی نمی يا بیاي خواي نمی-

 : گفت عصبی رائین

 ... دارم قرار پیغمبر به پیر به بابا...  بیام تونم نمی-

 : وگفتم دادم تكون سرمو

 ..  نیا باشه-

 به داشتم دوست ولی گم می پرت چرتو دارم دونستم می خودمم رفتم اتاقم سمت به عت سر وبا

 اتاقو در بود عصبی خودم اعتراف از خودمم. . بود رائین بود اطرافم که کسیم تنها بدم گیر يكی

 وگفتم کردم نگاه بهش حرص با خورد امید عكس به نگاهم تخت روي وپريدم کوبید هم به محكم

: 

 میدونی...  امید...  بري گذاشتم که بود احمق من تقصر ؟؟ چرا تو نه...  بود تو تقصیر همش-

 خوردن غصه دونی می ؟؟؟ چی يعنی نشكست تنها دونی می چی؟؟؟ يعنی کشیدن درد تنهايی

 می دارم االن ولی دونستم نمی منم دونی نمی اصال...  دونی نمی نه ؟؟؟ چی يعنی گاه تكیه بدون

 بیا...  عكس چندتا نه...  بده ارامش بهم که گرم ي شونه يه خواد می گاه تكیه يه دلم امید...  فهمم

 . بیا فقط..  امید

 سختی به چشمام شدم بیدار خواب از خورشید نور با صبح...  برد وابمخ که کردم گريه انقدر باز

 میشه تموم کی دونستم نمی که غمی اين از خسته ها گريه اين از خسته بودم خسته...  میشد باز

 گی گرسنه از اشپزخونه سمت رفتم وصورتم دست شستن از بعد پايین اومدم تخت از اروم.... 

 حتما رفت، ضعف اينا مامان ي خونه براي دلم نبود خبري صبحانه از هم باز داشتم تهوع حالت

 !!! بود چیده رو صبحانه میز مامان االن

 متعجب نگاهم بزرگ پاکت تا چند ديدن با رفتم مبلها سمت به بود دستم نسكافه که طور همین

 داشتم برش کرد جلب خودش توجهموبه روش کاغذ رسوندم پاکتا به خودمو بلند قدم چند با شد

 :افتاد رائین خط به نگاهم که

 ..... نباشه يادت تو شايد گفتم گرفتم اينا مامانت براي رو اينا من افتاب
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 .... بخواه معذرت ازشون من طرف از

 : گفتم بلند صداي وبا پاکتا روي کردم پرت حرص با کاغذو

 !!! نیستم تو محتاج من...  میاد بدم ازت لعنیییییییی-

 نیاز من...  رفتم اتاقم طرف به بلند قدمايی وبا کوبوندم میز روي محكم سكافمون ي نصفه لیوان

 ازم اگه مرد می ؟؟؟ محتاجم من کرده فكر بخره چیزي من وباباي مامان براي پولش با اون ندارم

 وبه کولم روي انداختم کیفمو کردن ارايش بدون پوشیدم شلوارمو مانتو....  ؟؟؟ خواست می نظر

 شدم ماشین سوار...  رفتم در طرف وبه برداشتم اينارو مامان سوقاتی پاکت رفتم مچمدون سمت

 ... برسم خونمون به تر زود چه هر داشتم دوست...  دادم وگاز

 خورد ايینه به نگاهم کشیدم هم وپشت عمیق نفس تا چند کردم پارك ماشینو خونه در جلوي

 باز زيپشو اوردم در ارايشمو لوازم کیف کیفم توي کردم دست سري بود شده سفید صورتم رنگ

 هام گونه به کمی نبود کسی انداختم اطرافم به نگاهی کشیدم بیرون ازش رو ام رژگونه و کردم

 کیف داشتن بر از وبعد کردم خیس زبون با خشكمو لب بگیره رنگ روحم بی صورت بلكه کشیدم

 رفتم خونمون رنگ اي سرمه در طرف هوب زدم ماشینو ريموت ، شدم پیاده ماشین از سريع وپاکتم

 : پیچید ايفون توي مامان مهربون صداي دقیقه چند از بعد دادم فشار ايفنو زنگ

 ؟؟؟ کیه-

 : وگفتم کشیدم آهی

 ... کن باز مامان منم-

 بوي از لذتی هیچ اينبار ولی کشیدم عمیقی نفس شدم خونه وارد ومنم شد باز صدا با خونه در

 ولی تو میاوردم ماشینمو خوش سر نبودم مسخره بازي اين توي االن اگه بخیر شياد... نبردم گلها

 : بدم نشون شاد وخودمو بزنم لبخند کردم سعی خونه ايون روي مامان ديدن با...  خدا هی!!!  االن

 ... مامان سالم-

 : وگفت ترشد عمیق لبخندش مامانم
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 ... عزيزم سالم-

 تنگ عطر اين براي دلم چقدر واي...  کردم گم خودمو مامان شاغو وتوي رفتم باال ها پله از تند

 هم نزديك از تنشو بوي که همین ولی کنم بغلش زياد نمیداد اجازه بهم غرورم اينكه با بود شده

 : وگفتم زدم لبخندي صورتش وبه اودم بیرون مامان اغوش از...  میداد ارامش بهم فهمیدم می

 ؟؟؟ تو بیام تونم می-

 : گفت لبخند با مامان

 ... عزيزم البته-

 : وگفت کرد نگاه سرمو وپشت کرد اخم کمی بعد ولی

 ؟؟؟ کو شوهرت پس-

 : وگفتم زدم اجباري لبخند...  رائین بمیري

 ...  ازتون خواست معذرت بیاد نتونست داشت قرار-

 مامان دست دادم هارو سوقاتی وپاکت کردم بوسی رو هم بابا با شديم ساختمون وارد مامان همراه

 : وگفتم

 ... نرفتیم خريد براي زياد کمه اگه شرمنده-

 : وگفت بوسید صورتمو هم باز مامان

 .. ممنونیم ازت بودي يادمون به که همین گلم نكنه درد دستت-

 رفتم اتاقم سمت وبه دادم بهش رو شده تعیین قبل از جواب منم گرفت رو رائین سراغ هم بابا

 : وگفت کشید بغلش توي منو ذوق با شد پیدا مهتاب ي کله سرو که بودم فتهنر باال هارو پله هنوز

 ... بود تنگیده برات دلم...  خواهري سالم-

 : گفت شیطنت با هم بعد
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 ؟؟؟ گذشت خوش عسل ماه-

 شیطون خودش مثل منم شد بلند جیغش صداي که گرفتم پهلوش از وشكون دونه ويه خنديدم

 :گفتم

 ... خانم خالی تو جاي -

 : گفت ومتعجب کشید ها پله پايین سرکی مهتاب

 ؟؟؟ نیست رائین-

 : گفتم رفتم می باال هارو پله باقی که حالی ودر زدم خندي پوز

 !!! توام خوشه دلت بابا، نه-

 پامو نشست صورتم روي تلخی لبخند شد پاشیده صورتم به خاطرات موج کردم باز که اتاقمو در

 به دلم توي طور وهمین لباسام اوردن در به کردم وشروع کشیدم یعمیق نفس گذاشتم اتاقم توي

 .... گفتم می وبیراه بد رائین

 دروغ همه اين از رفت می گیج داشت سرم ظرفشويی ماشین توي گذاشتم ناهارو هاي ظرف

 فكر...  بگم دروغ کلی شدم مجبور منم پرسیدن سئوال ازم مسافرتمون ي درباره کلی وبابا مامان

 در فكر از مهتاب صداي با...  کنه تغییر گو دروغ چوپان به مهرجو از فامیلیم ديگه وقت ندچ کنم

 : اومدم

 ؟؟ اي گرفته!  افتاب-

 : وگفتم زدم روش به لبخندي

 ... باشی کرده عادت بايد ديگه يكی تو کنم فكر...  اينجوريم وقته خیلی-

 : گفت ارومی صداي وبا نشست اشپزخونه صندلی روي مهتاب

 قلب دوباره اينكه مثل...  شنیدم صداشونو ديشب منم توِ نگران همش...  بده خیلی حالش بابا-

 ... کرده پیدا مشكل بابا
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 : گفتم غرور با ، دوختم مهتاب نگران چشماي به نگاهمو

 ... نیست من تقصیر بدش حال باش مطمئن-

 : گفت سريع مهتاب

 ... دونم می-

 : وگفتم ستمنش روش به رو صندلی روي منم

 ؟؟؟ چیه پس-

 : وگفت کرد مكثی کالفگی با مهتاب

 ؟؟؟ بشی جدا خواي می کی راستی...  گیجم گیجه دونم نمی خودمم-

 : وگفتم دادم قورت رو دهنم ،اب زدم زل خواهرم نگران چشماي به

 ...هنوز دونم نمی-

 ؟؟؟ گرده برمی کی امید -مهتاب

 ؟ امید-

 : دادم وادامه کردم فكر کی

 ... ماه ويازده سال يه شه می...  بشه تموم ماه اين البته ديگه دوسال-

 ؟؟ شی می جدا...  اومدنش از قبل تا-

 : وگفتم بیرون کردم فوت نفسمو

 ... ديگه ماه شیش پنج يه کنم فكر...  اره-

 : گفتم دفع يه داد تكون تفهیم ي نشونه به سري مهتاب

 ؟؟؟ کوشن اينا مامان-
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 : فتگ خونسرد مهتاب

 ... بخوابن رفتن-

 يا اينجا گردم بر بايد ؟؟ کنم کار چی رائین از شدن جدا از بعد...  رفتم فكر وبه دادم تكون سرمو

 ؟؟؟ اينكه

 .... گنگی اين از میاد بدم خدايا

 کرديم می دعوا ها برنامه از يكی مجري سر وداشتیم بوديم نشسته تلوزين جلوي مهتاب با عصر

 بودم شده دوباره...  بود زده خونه از قبل ساعت يه هم وبابا بود کتابی ي طالعهم مشغول هم مامان

 ... نبوده کار در وبازيی رائین اصال انگار قبل ماه چند افتاب همون

 ... دارم دوستش رو سالومه من ولی -مهتاب

 ... نازي اين به پريسا...  نه نگو...  ديگه اي سلیقه بد-

 ... عاشقشم که من عزيزم واي..  قشنگه که ندا .. بد سالومه باش -مهتاب

 ... پريسا فقط...  لوس دختري ازش نمیاد خوشم نده نظر اصال تو اه اه-

 گرفتم مهتاب جلوي سكوت ي نشونه به دستمو خورد زنگ مبايلم بگه چیزي رفت تا مهتاب

 گوشم به ور گوشی کردم وصل رو تماس بود ناشناس شماره داشتم بر عسلی روي از وگوشیمو

 : وگفتم چسبوندم

 ؟ الو-

 ... سالم-

 ... کیه که بدم تشخیص نتونستم ولی بود اشنا نظرم به صدا

 ... بفرمايید...  سالم-

 ... رائینم!  افتاب-

 : گفتم قبل از جديتر...  نكبت پسره ايش ؟؟ رائین
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 ؟؟ بفرمايید-

 :گفت کوتاهی مكث از بعد ، خونسرد رائین

 ؟؟؟ نبردي خودت اب پاکتارو اين چرا-

 : خورد می هم به خونسرديش اين از حالم

 ... بودم کرده تهیه خودم نبود نیازي-

 ... دنبالت بیام کی بگم زدم زنگ راستش...  اهان-

 : وگفتم دادم باال رو ابروم تاي يه

 ... دارم ماشین خودم...  نیست الزم ولی ممنونم-

 : تونست نمی ولی بگه بهم تخواس می چیزي يه انگار کرد مكث باز رائین

 خونه...  بريم ماشین دوتا با که نمیشه. ..  خوب ولی بردي ماشین دونم می..  افتاب ببین..  امممم-

 !؟ شه می!  ما ي

 ... چیه دردش بگو پس هه

 ... کاري قرار يه من ولی ببخش آه ؟؟ نداشتی قرار مگه ؟؟ چی براي ؟؟ شما ي خونه-

 : گفت جدي خیلیو پريد حرفم وسط رائین

...  داشتم کاري قرار يه گفتم، بهت که من ولی احترامن قابل من براي تو ي خانواده افتاب ببین-

 ... بذاري کنار رو ولجبازي لج بهتر االنم

 راحت خیال با منم...  نبود من به حواسشون کدومشون هیچ..  انداختم ومهتاب مامان به نگاهی

 : گفتم

 ... کنم لجبازي باهات بخوام که بینم نمی يحد در رو تو اصال من-

 : وگفت کرد فوت بیرون حرص با نفسش رائین
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 ...  ندارم حوصله من باورکن...  کنی تمومش رو بازي مسخره اين بهتره...  بسه افتاب-

 : گفتم سرتق

 .... نداره ربطی من به-

 : وگفت شد بلند کمی صداش رائین

 ادم ي بچه مثل خودت بهتر...  ببرمت زور به وبابات مامان يجلو بیام نكن کاري جون بچه ببین-

 ...  میام خودم نیاي اگه که قسم خدا به...  بیاي

 : گفتم حرص با...  بودم متنفر تهديد از

 .... کامروا گیرم می ازت بدي انتقام...  حساب به بزن اينو ولی میام باشه-

 :گفتم مامان به ورو زدم اجباري ولبخند کشیدم عمیق نفس تا چند کردم قطع وتماسو

 ... برم بايد من!  مامان-

 : وگفت کرد نگاهم کنجكاو مامان

 ؟؟ نمیاد رائین مگه عزيزم کجا-

 : گفتم وبعد بشه کم صورتم توي حرص از کمی تا کردم مشت دستمو

 ... دارم کار ذره يه...  خونه میرم منم داشت کار نمیاد نه-

 :وگفت داد تكون سري مامان

 .... عزيزم راحتی جور هر -

 می دلم شدم خارج خونه از ومامان مهتاب بوسیدن از وبعد پوشیدم ولباسامو رفتم باال سريع منم

 ...  احمق ي پسره....  دره توي کنم پرت رائین دست از خودمو خواست

 اسانسور سمت وبه کردم قفل ماشینو در ، برداشتم وکیفمو کردم پارك پارکینگ توي ماشینو

 ...  رفتم
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 براي کجاست که فهمید میشد تلوزيون صداي از شدم اتاق ووارد چرخوندم در توي کیلیدمو

 روي از سريع رائین افتادم راه سالن سمت وبه کوبیدم هم به محكم درو بشه ورودم متوجه اينكه

 : وگفت شد بلند مبل

 ؟؟؟ کوبی می درو چرا داري دعوا من با...  سالم-

 : وگفتم زدم زل چشماش به

 ... خدا به پرويی خیلی-

 : گفت شیطون رائین

 ؟؟ همیم شبیه تو منو چقدر گم می ؟؟؟ واقعا اِ-

 بهترين بايد من کردم عوض لباسمو سريع رفتم اتاقم وبه گردوندم بر ازش رومو اخم با

 پوشیدم وشالمو ومانتو کردم ملیحی ارايش(  نمیفهمه صوري وغیر صوري شوهر خانوادهی)باشم،

 به اصال...  اما بودم گرفته يادگاري هم رائین وباباي مامان براي...  داشتم بر ساکم سمت به قدمی... 

 به نگاهی دودلی با شدم پشیمون باز اما رفتم در سمت به هم بعد... واال...  بدم بهشون که چه من

 هیچی که بود خريده چیزي رائین اگه بیرون میرم اصال ؟؟ بردم نمی ؟؟؟ بردم می..  انداختم ساك

 به نگاهم که زدم بیرون اتاق از...  خونشون رفتیم می خالی دست بود زشت...  میبرم من وگرنه

 عمیقی نفس راحت خیال با بود ايستاده من به وپشت بود دستش بزرگی پاکت که خورد رائین

 : وگفتم کردم اخم کشیدم

 ... بريم-

 سر پشت شدم پیاده اسانسور از پارکینگ توي...  افتاد راه من پشت رائینم رفتم در سمت وبه

 ماشین توي سريع منم ريموت زدن با میره دبلیوش ام بی سمت به داره ديدم که افتادم راه رائین

 کرد می اذيتم جوري بد فكري ، بوديم مسیر توي افتاد وراه گرفت جا کنارم هم رائین نشستم

 : وگفتم کردم صاف صدامو

 ؟؟؟ کنی می ماقدا طالق براي کی-
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 بعد رائین...  نداشتم براش جوابی من اما مهتاب هم بودن پرسیده وگلنار نیكی هم که بود سئوالی

 : داد جواب کوتاهی مكث از

 ... جوريه چه موقعیت ببینی توبايد...  دونم نمی اما...  زوده هنوز-

 . بشم اجد ازت امید اومدن از قبل سال يه خوام می من...  دونم می که االنو-

 : گفت وخونسرد جدي رائین

 ... کنم جور کارارو بگو بهم شد که وقتش..  ندارم حرفی من باشه-

 پارك باغ توي ماشینو رائین...  نگفتم چیزي اينا مامانش ي خونه به رسیدن وتا دادم تكون سرمو

 با کردم احساس دستم روي رو رائین دست گرمی که بودم برنداشته قدمی هنوز شديم وپیاده کرد

 : گفت جديش نگاه همون با کردم نگاه بهش تعجب

 ... عاشقیم تو منو بعد به جا اين از عزيزم-

 : وگفت داد دستم به پاکتو هم وبعد

 ... بهتره بدي تو اينو-

 اين وبه کردم نگاه جديش ي چهره به میرفتیم جلو سمت به که طور همین گرفتم دستش از پاکتو

 زمان ويه خونسرد زمان يه ، جدي زمان يه ، شوخ زمان يه داره يگیر در خود رسیدم نتیجه

 آمین...  بگذرون خیر به رو ماه چند اين خدايا...  عصبی

 بودن ايستاده ما منتظر قصرشون جلوي رائین وباباي مامان اومدم، خودم به رائین سالم صداي با

 اتاقی به مانتوم اوردن در براي هاينك بدون کردن دعوتمون داخل به احوال وحالو بوسی رو از بعد

 روي رائین ومنو گرفت ازم کیفم و شال با همراه اونو مستخدمی که اوردم در رو مانتوم سريع برم

 :گفت لبخند با رائین پدر نشستیم اي نفره دو مبل

 ؟؟؟ گذشت خوش عسل ماه ؟؟؟ خبر چه-

 جون پدر به رو شست می مبل يورو کرد می مانگاه به مهربونی لبخند با که حالی در جون مادر

 : گفت
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 ؟؟؟ عسل ماه گذاشتن اسمشو چی براي پس...  گذره می خوش که معلومه-

 : گفت رائین

 ... بود خالی خیلی جاتون ، بابا گه می راست مامان-

 : وگفت زد رائین به چشمكی جون پدر

 ... بشنوه ازدلت خدا-

 : گفت رائین که کردم یم نگاه بهشون بهت با من خنديدن جون ومادر رائین

 ... بینمش می اينجا حتما گفتم خبرم بی ازش وقته چند ؟؟ خبر چه رعنا از راستس-

 : گفت اهی با هم جون مادر اومد شربت سینی با خدمتكار موقع همون

 ... باشن بندر بايد ماهی چند يه خورده بهش انتقالی مهراب باز..  ام بچه براي بمیرم-

 : گفت جانب به حق رائین

 می بر میشه برنز اونجا میره ، هست خداشم از رعنا درضمن...  بشه چیزيتون شما نكنه خدا اوال-

 ... گرده

 : گفت جون پدر که برداشتم ازش شربتی گرفت جلوم رو شربت سینی خدمتكار

 ... میشه سیاه عزيزم نه برنز-

 : گفت کرد می تشكر خدمتكار از که درحالی و برداشت شربتی خنده با هم رائین

 . نمیاد خوشم اصال که من..  ندارن باهم فرقی هیچ دوتا اين من نظر به پدرمن-

 : گفت کرد می اشاره من به شیطنت با که حلی ودر زد پهنی لبخند جون مادر

 يه رفتی همین براي...  ديگه معلومه انتخابت از هم بعد ؟؟ بده زنا براي ولی خوبه خودت براي-

 می فشار خودش به منو که حالی ودر انداخت من گردن دور دستشو رائین...  دياور گیر سفیدشو

 : گفت شیطنت با داد



 
 

www.negahdl.com    311 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... بود داليلم از يكی اينم اي-

 : وگفت کرد تصنعی اخم جون پدر

 ؟؟؟ نكشی خجالت وقت يه ؟؟ حیايی شرمی سوخته پدر-

 : گفت خنده با رائین

 ... کرده شوهر وقته خیلی خجالت ؟؟ نداري خبر بابا-

 : وگفت داد تكون تاسف ي نشونه به سرشو خنده با جون پدر

 ... صلواتی پدر اي-

 : وگفت من به کرد رو جون مادر...  خندن می همش...  سرخوشنا اينا چه

 ؟؟؟ کنه نمی اذيتت که من پسر اين..  جان افتاب بگو تو...  کن ولشون رو دوتا اين-

 پر مثال نگاه کنم بازي نقش بايد که اومد يادم ولی اوردم پسش براتون اتفاقا چرا بگم خواستم می

 : گفتم نگاهم مثل لحنی وبا کردم کرد می نگاهم لبخند با داشت که رائین به عشقی

 می اذيت خیلی اونو من!(  نداشتش ي عمه ارواح اره) مهربونه خیلی رائین ، جون مادر نه اوه-

 ... کنم

 اي غره چشم بود ترشده عريض لبخندش که رائین به جون وپدر جون مادر چشم از دور وبعد

 : وگفت کرد جمع لبخندشو سريع رائین...  رفتم

 ... رحمته من براي اذيت گی می بهش تو که اينايی...  عزيزم نگو-

 : وگفت شد بلند اش قهقه که بود کرده برداشت چی جون مادر دونم نمی

  کرد جمعشون بايد بهخرا خیلی اوضاعشون ديگه ،اينا فرهود واي-

 وسرشو بود شده سرخ خجالت از که کردم نگاه رائین به تعجب با کرد بلندي ي خنده پدرجونم

 از وکمی انداختم باال اي شونه خیال بی!  خالق جلل ؟؟؟ بلده خجالت اينم ؟ ،نه بود انداخته پايین

 : گفت جون مادر باز که خوردم شربتمو
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 ؟. انشاهلل که خوبن ؟؟؟ وبابا مانما از خبر چه ، افتاب راستی-

 : وگفتم زدم متینی لبخند گذاشتم مقابل عسلی میز رو لیوانو

 . رسوند سالمتونو خیلی مامان...  خوبن بله-

 : وگفت کرد نگاهم مهربونی با جون مادر

 ... باشن سالمت-

 سر!!  دمترسی می کلی ازش من که چیزي کردن صدامون شام براي زدن حرف کلی از بعد خالصه

 : گفت مهربونی با جون مادر...  نشستم جون پدر کنار سريع میز

 ؟؟؟ نمیشینی رائین پیش مگه عزيزم-

 : وگفتم زدم پهنی پتو لبخند

 ...  راحتم نه-

 : وگفت کشید بود نشسته مقابلم که رائین سر به دستی دلسوزي با جون مادر

  ببخش اروم..  بخوري غذا خانمت بی بايد امروز ، پسرم اخی-

 نگاه شست می صندلی روي خجسته خیلی داشت که جون مادر به شده گرد چشماي با رائین منو

 من سمت کرد رو جون پدر بريم شديم می اماده داشتیم که حالی در شام از بعد...  کرديم می

 : گفت و ورائین

 .. فرهاد باغ فشم بريم خوايم می...  بدره سیزده فردا پس بچه-

 : گفت عسري رائین

 ... دارم مهم قرار يه من شرمنده بابا-

 : گفت سريع جون مادر

 ؟ داري قراري چه تعطیلی روز ؟؟؟ وا-
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 : وگفت برداشت میز رو از موبايلشو رائین

 ... نداره خبر رسما اين از که اون...  اومده ادوارد-

 : گفت جون مادر

 ... بیار بردار اونم خوب-

 : گفت خونسرد رائین

 برن خوان می هم وشب اومدن داد قرار تمديد براي هست شريكشم نمیشه ولی مامان ممنونم-

.... 

 : وگفت داد تكون سري جون مادر

 ... بیاد بايد افتاب ولی نیا تو خوب خیل-

 : گفتم تندي منم

 ! نمیذارم تنها رائینو من ولی ممنونم، واي-

 : وگفت انداخت باال جون مادر براي ابروي جون پدر

 ... خانم بگیر ياد-

 : گفت خنده وبا کرد نازك چشمی پشت جون مادر

 داد نشون بايد رو چی گم می بهت ديگه ماه چند يه راهن اول هنوز هم اينا...  مرد بگیره چشمتو-

... 

 : گفت مامانش به ورو گرفت منو دست رائین

 ... مونیم می طوري همین افتاب منو باش مطمئن مامان-

 : وگفت کرد نگاه ما هب عشق با جون مادر

 ... خدامه از که من انشاهلل-
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 ... میشیم جدا هم از شدن سرد جاي به ديگه ماه چند که دونست نمی بیچاره اخی

 بلند ي خنده صداي که بوديم نرفته بیرون باغ در از هنوز شديم ماشین سوار حافظی خدا از بعد

 باور کسی داره گیري در خود اين گم یم کردم نگاه بهش تعجب با گرفت رو ماشین ي همه رائین

 : گفتم خند پوز با کنه نمی

 ؟؟؟ کنه می کار چی شده ديونه پسرش بفهمه..  مامانت بیچاره...  نچ نچ نچ-

 : گفت خنده با رائین

 ... چسبه می رو تو ي يقه میاد-

 بیرون فكر از ومن رائین صداي که!  ندارم داري ديونه ي حوصله هاشم بنی قمر يا زد قهقه ودوباره

 : گفت خنديد می که حالی در اورد

 ... بذاري تنها منو تونی نمی که-

 : گفتم غرور وبا کردم صاف صدامو ؟؟؟ خنديد می اين به مدت همه اين...  بخندي اب رو

 ي بهونه باش مطمئن. نیاوردم اصلیمو ي بهنونه ابروم خاطر به بدونی بهتر...  هه هه-

 ... رمدا تو از بهترومهمتري

 رو به رو به جديت وبا خنديد نمی ديگه خودشم شدم خفه خوداگاه نا که کرد بهم بدي نگاه رائین

 ... بود شده خیره

 

*********** 

 : خورد امید عكس به نگاهم شدم بیدار خواب از موبايلم زنگ صداي با

 ... بخیر صبح ؟؟ امیدم سالم-

 مرتب تختو اينكه بدونه اومدم پايین تخت واز دمکشی آهی افتاد زمین روي کتاباي به که نگاهم

 امتحانو اين بود سخت خیلی من براي ماه يه اين امتحانمه اخرين امروز...  رفتم دستشويی به کنم



 
 

www.negahdl.com    314 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ندارم خورد بر رائین با زياد گذشته رائین منو ازدواج از نیم و ماه سه...  کشم می راحتی نفس بدم

 تو يا داشتم امتحان من که وقتم چند اين...  میره وزود دمیا دير شرکتشه کاراي مشغول اون

 اس فشرده خیلی هام برنامه امتحان ي سرجلسه يا خرخونی حال در اتاقم توي يا بودم شرکت

 نمی ولی نباشه تمرکزم مزاحم که نگرفت تماس باهم امتحانا موقع امید قبل ساالي مثل امسالم

 می کالفه واقعا که اوقات گاهی گیره می ازم رکزموتم تمام عكساش ولی نمیزه زنك که دونست

 که کردم می شكر رو خدا فقط زمان اون خوندم می درس خوري ناهار میز زير رفتم می شدم

 .... نیست خونه رائین

 توي رو بودم نوشته روش رو مهم هاي مطلب که اي وبرگه ها جزوه پوشیدم مانتووشلوارمو تند

...  نشست لبم روي لبخندي صبحانه میز ديدن با رفتم اشپزخونه رفط به دو وبا چپوندم ام کوله

 بگم بهش خواست می دلم چقدر چید می رو صبحانه میز داشتم امتحان که وقت چند اين رائین

 لقمه تا چند....  ام خونه اين توي من که زمانیه تا همیشه از منظورم البته...  بكن اينكارو همیشه

 هنزفیريمو خورد زنگ گوشیم که بودم دانشگاه راه توي بیرون زدم هخون واز خوردم هولكی هل

 : کرد پر رو گوشی نیكی مشوش صدا کرد وصل وتماسو چپوندم گوشم توي

 ؟؟؟ تو کجايی افتاب-

 ... میام دارم نزديكم دوما ، سالم اوال-

 : گفت و صداش به داد گريه حالت نیكی

 ... دارم سئوال گفتم بهت هخوب میشه شروع جلس االن...  ديگه بیا دِ-

 : گفتم بودم عصبی خودمم که من

 ؟؟؟ درسم اين خداي من که نه-

 .. بهتري که من از -نیكی

 : وگفت باال برد کمی صداشو بعد

 ؟؟؟ شدي می بیادر زود مردي می ؟؟ بیا زود نگفتم بهت من مگه الهی بمیري-
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 : وگفتم خنديدم بودم دانشگاه خیابون توي ديگه

 ...  گرخن می پسرا کن جیغ غجی کم-

 : گفت جیغ با نیكی

 !!! افتاب-

 ؟؟؟ کجايی کنم می ك پار ماشینو دارم بمیر خفه...  مار زهر-

 ...  سالن توي-

 ... فعال باشه-

 همین همش ، کشیدم عمیق نفس تا چند کردم پارك ماشینو باشم جوابش منتظر اينكه بدون

 سريع و برداشتم کیفمو ، نشه معلوم استرسم تا داشتم می نگه خودمو غرورم حفظ براي بود طور

 بدون شدم دانشگاه وارد محكم هايی وقدم غرور با زدم ماشینو وريموت شدم پیاده ماشین از

 سالن جلوي درست بود گفته بهم نیكی که رفتم سالنی طرف به اطرافم ودختراي پسرا به توجه

 ورق توجه بدون کتابو واسترس دلهره وبا شستهن سكويی روي که ديدم رو نیكی...  بود امتحان

 : وگفت زد پهنی لبخند من باديدن...  کردم وسالم رسیدم بهش میزنه

 ... بده جواب سئوالو اين بیا برات بمیرم...  افتابی سالم-

 : وگفتم خنديدم

 ... بمیري بايد تو االن ولی مردم می بايد من پیش دودقیقه تا خوبه-

 : توگف زد چشمكی نیكی

 ... نفعه به اين االن..  ديگه اره-

  پرويی خیلی-

 بود ده به دقیقه ده گیري اشكال به کرديم وشروع نشستیم سريع داشتیم امتحان تا ساعت نیم

 : وگفت بیرون اومد امتحان درسالن از مراقب که
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 ... تو بیايد باشید زود-

 جمع وسايلمونو کرد شد نمی کاريش ولی داشتم استرس خودمم کرد نگاه بهم استرس با نیكی

 .....  نشستیم هم به نزديك صندلیاي وروي شديم سالن ووارد کرديم

 کشید راحتی نفس نیكی اومديم بیرون جلسه واز داديم تحويل امتحانو هاي برگه نیكی با همزمان

 : وگفت

  راضیم من بده بهم هم ده....  بشم پاس فقط کنه خدا-

 : وگفتم کردم نگاه بهش شده گرد چشماي با

 ؟؟؟؟ کردي خراب انقدر مگه-

 : وگفت داد تكون تاسف ي نشونه به سري

  واال!  شنوي می چیزي يه گم می چیزي يه-

 نیكی از...  رفتیم خروجی سمت وبه دادم تكون سري گرفت ام خنده زدنش حرف طرز از

 صداشو که ماه هي االن زدم عمیقی لبخند امید باياد...  شدم ماشین وسوار کردم خداحافظی

 بايد اون ؟؟؟ چی غرورم پس شدم، پشیمون بگیرم شماره خواستم وتا برداشتم گوشیمو نشنیدم

 وماشینو انداختم بغل صندلی روي رو گوشی ناراحتی با محوشد لبم روي لبخند...  بزنه زنگ

 ...  اما هبزن زنگ امید بلكه بود گوشیم روي نگاهم خونه تا دانشگاه راه تمام....  کردم روشن

 سمت به کشیدم می زمین روي کیفمو که طور همین شدم خونه ووارد چرخوندم در توي کیلیدو

 :کردم روشن گیرو وپیغام رفتم تلفن

 که افتاب ، گذاشته افتاب رو تو اسم امید چه به تو مامان دونم نمی من...  گالب گلو افتاب سالم-

 . برات تنگیده دلم بزن زنگ يه من به...  شديا بدتر يکرد شوهر!!!  سردي که تو اما باشه گرم بايد

 عید از درست نزدم حرف باهاش وقته خیلی زهرا خاله دختر بود مینا.  انداختم مبل روي خودمو

 ...  ديدمش که
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 من ؟؟ دانشگاهی هنوز يعنی ؟؟؟ دي نمی جواب گوشیتو چرا ؟؟؟ نیستی خنگه افتاب...  الو...  الو-

 ...  راحت دادم امتحانمو که

 که همینه کنم پاکش بايد ؟؟؟ میده گوش رائین نیستم من گه نمی وقت يه احمق گلنار از اينم

 ...  میره ادم ابروي

 جواب معمول طبق که گوشیتونم نبوديد رفتم تماس شرکتم با ؟؟؟ نیستین منزل کامروا اقاي الو-

 . احمدي..  بگیريد ماست باهم تونستید اگه بزنم زنگ منزلتون به شدم مجبور نمیديد

 پاك مینارو گلنارو پیغام و رفتم تلفن سمت وبه شدم بلند جام از نداشت ربطی من به که اينم

 ... شدم اتاقم وارد گرفتم می گلنارو ي شماره که طور همین کردم

 ي حوصله واقعا گرفتم مرخصی کامی از امروز بودم داده لم تلوزيون جلوي حوصلگی بی از عصر

 نگاه گوشیم به هم گاهی گه کردم می جا جابه رو ها شبكه که طور همین نداشتم فتنور شرکت

 به تعجب با شنیدم درو صداي!  بود گرفته ازش خیلی دلم...  بشه خبري امید از بلكه کردم می

 بی میومد سمتم به داشت دست به وکیف خسته صورتی با رائین گشتم بر ساختمون در سمت

 که کردم می فكر اين به داشتم ولی دادم نشون ديدن تلوزيون مشغول وخودمو برگشتم خیال

 در فكر از رائین صداي با بود شب دوازده میومد زود خیلی ماه چند اين اومده زود امروز شده چی

 : اومدم

  شد عرض سالم-

 : گفت داخت می مبل روي خودشو که طور همین دادم سالمشو ومغرورجواب کردم نگاه بهش

 ..  تشنه هم ام خسته هم ، بیار شربت برام برو تاباف واي-

 چی نكبت اين ، کردم نگاه بود داده تكیه مبل به بسته چشم که رائین به شده گرد چشماي با

 : شدم منفجر دفعه يه ؟؟؟ بیارم شربت براش برم من ؟؟؟ گفت

 ... سیاه غالم بابات نكر!  جناب-

 : گفت میزد اي خبیثانه لبخند که حالی ودر کرد باز چشمشو يه الي
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 ! کردي می کار خونمون تو نگو ديدم جايی يه قبال تورو گم می-

 : وگفتم زدم خند پوز

...  جون پسر ديدي رويا..  کردي تصور خودت جاي منو احتماال ديدي، خواب جون بچه هه هه-

 . نیست عیب جوانان بر ارزو گفتن قديم از نداره عیب هم حاال

 : بود کرده باز وچشماش کامال حاال

..  کا...  کابوس گن می بهش رويا گن نمی بهش که باشی من خواب توي تو اگه عزيزم جان افتاب-

 ... کرد ادمت ترکه يه با بابام ولی..  بودي قلق بد طور همین هم قبال...  س...  بو

 : گفتم گی مسخره با

 ؟؟ گی می راست ؟؟؟ خدا رو تو-

 : گفت جانب به حق

 ...  نه که چرا معزيز اره-

 : گفت پیروزمندانه رائین که شدم بلند جام از

 استفاده ازش تر زود زاره می اثر تو روي انقدر ترکه اسم دونستم می اگه...  خوب دختر افرين-

 ... کردم می

 : وگفت کرد ريز چشماشو کمی بعد

 ! گرسنمه بیار چیزيم کیكی يه بیاري شربت میري!  جان افتاب-

 رفتم تلفن سمت به اشپزخونه جاي به ولی افتادم راه! پرو بچه کردم، نگاه چشماش به حرص با

 : وگفت کرد نگاه بهم متعجب رائین

 ... لطفا باشه پرتغال...  دارم دوست شربتی چه من بپرسی مامانم به بزنی زنگ نیست نیازي-
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 که من ؟؟؟ کردي لقخ رو دوپا موجود اين کردي فكري چه واقعا خدايا دادم تكون سري تاسف با

 گرفتم رو هجده صدو ي شماره رائین متعجب چشماي مقابل در...  کنم نمی درك کارو اين حكمت

 : پیچید گوشی توي زنی صداي بوق چند از بعد

 ؟ بفرمايید سالم-

 که حالی در بیمارستان اسم گفتن جاي به قصد واز کردم نگاه رائین متعجب چشماي به خبیث

 :گفتم دممیز بدجنسی لبخند

  خواستم می رو تیمارستان ي شماره ، سالم-

 ؟ بله -زن

 می نگاه من به عصبانی که رائین سمت گشتم بر خنده با شد کشیده دستم از تلفن ديدم دفعه يه

 : وگفتم شد تر بلند ام خنده صداي کرد

 ؟؟؟ خوردي-

 : وگفت انداخت باال وابرويی اورد دست به خودشو خونسردي باز رائین

 ؟ خوردي تو که اونو هن-

 : گفتم ومتعجب کردم ارومی ي خنده

 ؟ چی-

 : وگفت زد اي خبیثانه لبخند اونم

 ... شكر-

 خنديد می ريز که رائین به عصبانیت با...  يعنی...  يعنی...  شكر..  کردم هنگ لحظه چند براي

 : گفتم داشتم حمله قصد که حالی در داد با و کردم نگاه

 !!! کشمت می-
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 کنترل خودمو سختی به زمین بخورم مخ با بود نزديك که رفت در دستم زير از سرعت به ینرائ

 هم دنبال ساعت نیم از بعد پريدن مبل روي از کرد شروع اونم دويدم دنبالش سرعت با و کردم

 نفس که حالی در بود شده خشك ودهنم لب تشنگی از نشستیم اي گوشه يه کدوم هر کردن

 :گفتم میزدم نفس

 . کنم می نابودت وگرنه...  نرسه بهت دستم فقط..  کن خدا خدا-

 : وگفت خنديد میزد نفس نفس که حالی در اونم

 . نكنی لجبازي من با خواستی می-

 : وگفتم زدم لبخندي منم

 ... بابا خفه-

 پشت ديوار به...  بخورم اب که برسه چه بشینم مبل روي برم تونستم نمی که بودم حال بی انقدر

 با...  کشیدم می نفس تند تند..  بودم اورده کم اکسیژن واقعا...  بستم وچشممو دادم تكیه سرم

...  بودم نكرده بازي هم دنبال که بود وقت خیلی بخیر يادش زدم لبخندي قبل ي دقیقه چند ياد

 زود خیلی...  شدم مغرور زود خیلی...  شدم بزرگ زود خیلی من...  کشیدم اهی بچگیم ياد با

 وهیكل قد اين با نداره وجود امكان اين ولی...  کنم بچگی خواد می دلم واقعا االن...  شدم عاشق

 بهش تعجب با بود نشسته مقابلم درست کردم باز چشمامو رائین صداي با ؟؟؟ راجبم گن می چی

 : گفت میزد چشمك که حالی ودر گرفت جلوم شربتی لیوان که کردم نگاه

 ! مهربونم چه ببین...  اوردم تو براي من ولی..  ردينیاو من براي تو-

 : گفتم میزدم محوي لبخند که حالی در گرفتم ازش لیوانو

 ؟؟ بگه کی نگی خودت...  عمت جون اره-

 : گفت خنده همراه اي بامزه لحن وبا خورد دفع يه شربتشو لیوان

 ... مامانم-
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 از ديگه ذره يه...  اومد جا حالم ويخیش شیرينی از خوردم شربت از ذره ويه خنديدم لحنش به

 افتاب من..  خوب ولی بود شربت حیف..  کرد عبور مغزم از برق مثل فكري که خوردم شربت

 : گفتم مهربونی با بودم داده فرار باشه اماده که حالی در!  خورم نمی کس هیچ از مهرجو

 !!! رائین-

 دو وبا پريدم جا از خنده وبا ريختم صورتش ويت شربتو لیوان گرفت باال سرشو تعجب با تا رائین

 : شد بلند رائین داد صداي که رسوندم مبل به خودمو

 !!! افتابببببببببب-

 : وگفتم کردم سرمستی خنده منم

 ! خوردي جوري بد اينكه مثل تو ولی...  نخوردم ديدي-

 که حالی در خنده با خورد زنگ بود میز روي که من موبايل کنه حمله سمتم به خواست تا رائین

 تماسو!  عجب چه بود امید ي شماره رفتم گوشیم سمت به گرفتم باال استپ ي نشونه به دستمو

 : گفتم داشت خنده ته که صدايی وبا کردم وصل

 ؟؟ الو-

 : پیچید گوشی توي امید مهربون صداي

 ؟؟؟ خوبی ، خنده به همیشه...  خانمم سالم-

 : وگفتم شد محو ام خنده دلخوريم باياد

 ؟ گرفتی تماس خره باال عجب چه...  گذره می اي-

 : گفت مهربونی با امید...  ترکیدم می گفتم نمی اگه

 امتحان صبح گفتم امروزم...  بشم مزاحم نخواستم عزيزم! ؟ خانمی باشی ناراحت ازم نبینم-

 ...  نگرفتم تماس همین براي کنی استراحت خواي ومی دادي

 : کرد رمخ مهربونش صداي باز
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 ؟ امیدم خوبی تو نیست مهم-

 ؟ پیشته کی ؟ کنی می کار چی...  عزيزم اره-

 کجی لبخند رائین...  اونجاس اونم فهمیدم تازه انگار گردوندم بر رائین سمت به رو نگاهم دفعه يه

 تمانداخ باال اي شونه بیخیال ؟؟؟ کرد اينجوري چرا اين وا...  رفت اتاقش سمت وبه زد من نگاه به

 : گفتم امید به دروغ وبه

 ... گرفتی تماس تو که میزدم حرف ام همخونه با داشتم هیچی-

 ... نیستم که مزاحم...  اهان-

 : وگفتم خنديدم

 ... مراحمی شما ، نه-

 : گفت وماليمی اروم صداي با امید

 !خیلی...  افتاب شده تنگ خیلی برات دلم-

 : وگفتم زدم لبخندي عشق با

 ... ورط همین منم-

 اين اينكه مثل ولی مونده باقی ماه چند سالو يه اين شدن تموم براي کنم می شماري لحظه دارم-

  بگذره خواد نمی ساعتا

 : گفتم ماليمت با

 . باش مطمئن گذره می ساال ي بقیه مثل هم ماه چند سالو يه اين-

 : گفت لرزونی صداي با امید

 . دارم دوستت افتاب-

 : گفتم بغض وبا گرفتم قرار امید لحن تاثیر تحت منم
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 ... امیدم دارم دوستت منم-

 : گفت سريع امید

 ... خدافظ...  عزيزم تونم نمی ديگه ببخش...  جان افتاب-

 : وگفتم زدم لبخندي بغض با بزنم حرف تونستم نمی ديگه منم چون کردم می کش در

 امید ناراحت...  بودم کرده بغض جوريبد...  انداختم مبل روي خودمو کردم قطع تلفنو اينك از بعد

 دلتنگی اين به داشتم ديگه که من...  نبود دلتنگ انقدر وقت هیچ...  بود جوري يه صداش بودم

 ...  کردم می عادت

 ! افتاب-

...  بود خیس وموهاش بود پوشیده حموم ي حوله کردم نگاه وبهش اومدم در فكر از رائین صداي با

 : وگفتم دادم تكون سرمو! ؟ ودب کرده حمام سريع چقدر

 ؟ بله-

 : وگفت کرد مكث کمی

 .... خواي می گم می-

 چپم پاي روي راستمو پاي!  ترسید می يا بود مردد چیزي يه گفتن تو انگار کرد مكث دوباره

 : وگفتم انداختم

 . باش راحت ؟ بگی خواي می چی-

 : گفت وتندي نشست مبل روي اومد اونم

 ؟؟؟ کنیم دعوت وباباهامونو انمام خواي می گم می-

 داشت بهت با خنده زير زدم حرفش اوري ياد با بعد ؟؟؟ گفت چی اين...  کردم هنگ لحظه چند

 : وپرسید نیاورد دوام هم سر اخر کرد می نگاهم

 ؟ خندي می داري چی به-
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 : بود شده اروم ام خنده

 ... بگه چی خواد می االن گفتم...  تو به-

 : گفت بود شده راحت خیالش انگار که رائین

 مامان االن تا ولی کرديم ازدواج باهم ما که ايه وخورده ماه سه االن ، بشی ناراحت ترسیدم اخه-

 مامان با که امروز میزنن، سر ما به میان گاهی فقط ها چاره بی اون ، نكرديم دعوت وباباهامونو

 رعنا هم بزنیم نشون تیردوتا يه با طوري اين گفتم خودم پیش منم اومده رعنا گفت؛ میزدم حرف

  کنیم دعوت هارو خانواده که ين هم ببینیم وقت چند از بعد رو

 ولی نه خودت گفت درونم از چیزي يه ؟ ترسناکم انقدر من يعنی ، بود شده مظلوم چه اخی

 : وگفتم دادم تكون سري!!!  چرا غرورت

 ...  رم نمی شرکت من که هفته اخر بزار فقط...  ندارم حرفی من باشه-

 : وگفت زد لبخندي رائین

 . کنم دعوتشون من که زشته ؟؟؟ بزنی زنگ ومامان راعنا به تو میشه...  افتاب فقط...  باشه-

 ،سري میونه در ابروم پاي اينجا...  ام خونه اين زن من مثال گفت می راست اينم ، کردم فكر کمی

 : وگفتم دادم تكون

 ... باشه-

 : گفتم و زدم خبیثی بخندل چیزي فكر با

 ! چیزي يه...  فقط-

 : گفت بود شده بلند که رائین

 ؟ چیه-

 ! دارم شرط يه-

 : وگفت شد گرد چشماش رائین
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 ؟؟؟ شرط-

 ! تو با مهمونی ظرفاي..  اره-

 : گفت مانندي داد صداي وبا شد تر گرد معمول حد از رائین چشماي

 !بشور اون با خوب ؟؟ نداريم شويی ظرف ماشین مگه ؟؟؟ من ؟؟ چی-

 : گفتم وبدجنس شدم بلند مبل روي از منم

 ؟؟؟ بشورم اون با میاد بدم من ولی...  چراداريم-

 : وگفت شد جدي

 میاد بدم...  شورم نمی ظرف من...  ماشین توي گذاشتی رو ظرفا روز اون ديدم خودم! نگو دروغ-

 ! گفتن مردي گفتن زنی مثال

 وخیلی کردم نگاه چشماش توي مغرور همین براي میزنه رو حرفا ينا قصد از داره دونستم می

 : گفتم خونسرد

 ... اينا مامانت به نمیزنم زنگ منم!!!  مرد نشوراقاي ، باشه-

 : گفت دفعه يه که رفتم اتاقم سمت به.  کرديم می دعوا ها دوساله بچه اين عین درست

 . شورم می ، بگی تو چی هر...  باشه..  باشه-

 اخم سختی وبه خوردم رو ام خنده بگیري باج يكی از میداد حال قدر چه بود گرفته ام هخند

 : وگفتم کردم

 . زيرش زنی می...  نمیشه نچ-

 : گفت درمونده

 . دم می مردونه قول...  خدا به نه-

 : بازگفتم...  مردم ي بچه اخی
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 . کنی تمیز هم رو خونه بايد...  ولی...  باشه-

 : وگفت رفت در کوره از دفع يه

 ! کن نوکري همسايه ي خونه برو تموم سال يه گه می کنم ولش...  بزنی زنگ خوام نمی اصال-

 : وگفتم کردم ريزي ي خنده بگیرم رو ام خنده جلوي نتونستم ديگه

 ... نمیرسه همسايه ي خونه به..  داري خونه خودت-

 : گفت عصبی رائین خنده زير زدم ودوباره

 . نخند-

 وگفتم گرفتم خندمو جلوي!!!  ديگه ادبه با بچه بود تر بد مار زهر تا صد از که گفت جوري ونخندش

: 

 ...  باتو ظرفا ولی...  اينا مامانت میزنم زنگ من ، قبول..  خوب خیل-

 : گفتم دفعه يه که داد تكون باشه ي نشونه به وسرشو زد محوي لبخند رائین

 ....  کنی می کمكم کارام تو-

 ! افتاااب– رائین

 : گفتم جانب به حق

 ... کن کمكم گفتم فقط بدي انجام تو همشو که نگفتم-

 : وگفت زد لبخندي رائین

 ! بدجنسی خیلی-

 وبه گفتم ايی باال بلند ايش نشه پرو اينكه وبراي کردم کنترل خودمو باز اما بود گرفته ام خنده

 !!! کنم کار چی بايد که ههفت اخر بود شده وذکرم فكر ي همه حاال.  رفتم اتاقم
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 اونها از بعد خونمون بیان کردم دعوتشون شب پنجشنبه وبراي گرفتم تماس جون ومادر بارعنا

 خودم از من که شد خوشحال چنان مامانم کردم دعوت هم واونهارو گرفتم تماس مامان با هم

 هم مامان با اينكه از بعد ؟؟؟ کنم دعوتشون بود نرسیده خودم فكر به چرا واقعا کشیدم خجالت

 حتما اونم ،طفلی بگیرم تماس هم حسین عمو با تونستم می کاش اي گرفت بدجور دلم زدم حرف

 ! بود محال امر اين بابا باوجود ولی کنم دعوتش تونستم می باز نبود بابا اگه تنهاس االن

 هیچ نه بودم بلد اشپزي نه من بكنم کار چی بايد که بودم فكر توي همش مونده باقی چندروز اين

 براي تا بگیرم خوبو رستوران يه ادرس غزل از که گرفتم تصمیم دراخر ، رو خونه کاراي از کدوم

 زدم خونه در وبه کردم اماده پذيرايی وسايل از هم باال بلند لیست يه...  بدم سفارش غذا مهمونی

 ....  بكنه هم خريد برگشت وتوراه ببینه سرکار بره خواد می وقتی رائین تا

 به هی بود چی براي استرس همه اين دونم نمی شدم بیدار خواب از استرس با صبح پنجشنبه

 تاثیري ولی باشم داشته استرس نبايد پس نیستم واقعیشون عروس من که قبولوندم می خودم

...  ندارم مادرشوهر از ترس حداقل ومن کرده فوت امید مامان میكردم خداروشكر همش نداشت

 !  بره وابروم کنم کاري خراب خوام نمی نه که رست البته

 هم رائین دراتاق همزمان که رفتم بیرون اتاق واز کردم عوض لباسمو وصورتم دست شستن از بعد

 اول بايد اون کردم نگاه بهش پروپرو منم کرد نگاه وبهم ايستاد جلوم واماده حاضر ،رائین شد باز

 حرصم خیلی رفت اشپزخونه سمت به من به کردن نگاه کمی از بعد رائین اما من نه کرد می سالم

 بود تر بزرگ اون درسته افتادم راه سرش پشت میدادم فشار بهم دندونامو که طور همین گرفت

 کال بشر اين البته...  شبِ نون از تر واجب وظريف لطیف موجود اين به واحترام بودم زن من ولی

 .. . کرد می سالم االن وگرنه ، فهمه نمی

 دلم اينكه با رفتم يخچال سمت به ومنم رفت ساز چاي سمت سره يه رائین شديم اشپزخونه وارد

 برداشتم يخچال توي از رو صبحانه شكالت و پرتغال واب کرد گل لجبازيم اما خواست می چاي

 روي رائین به کردن نگاه وبدون برداشتم هم تستو نون ريختم بزرگی لیوان توي خودم براي

 ي همه چاي خوش بوي دقیقه پنج از بعد شدم خوردن ومشغول نشستم خونه اشپز میز صندلی

 وچاي نشست من مقابل تفاوت بی بلندشد رائین سمت به سرم ناخوداگاه کرد پر رو اشپزخونه

 دهنم حاال تا...  کشید خودش سمت به رو وشكالت تست نون هم بعد کرد شیرين رنگشو خوش
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 باصداي!!!  وبخورم بكشم دستش از رو چاي خواست می دلم چقدر دبو نیوفتاده اب چاي براي

 با که درحالی دوختم وبهش گرفتم میزد چشمك بهم که وبويی رنگ خوش چاي از نگاهمو رائین

 :  گفت جدي خیلی کرد می نگاهم شیطنت

 .  بريز خودت براي برو هست چاي هنوز-

 :  گفتم تمسخر وبا انداختم باال رو روماب تاي ويه کردم اخم کمی مغرورم جلد تو رفتم باز

  ؟ خوام می چاي من گفته کی هه-

 :  وگفت زد محوي لبخند-

 !  دشمن-

 :  وگفتم کردم اشاره خودش ابروبه وبا زدم صداداري پوزخند

 ...  دشمن که معلومه-

 :  وگفت کرد بدجنسی ي خنده

 ...  میزنه نورباال وهی مونده خیره من چاي به دزدا مثل که چشماته منظورمن ولی نمیدونم تورو-

 تك از خودمو ولی بودم نشده ضايع حاال تا حد اين به عمرم تو يعنی...  کردم هنگ کامال لحظه يه

 :  گفتم اخم وبا ننداختم وتا

 ...  باشه خیر ديدي خواب-

 :  گفت وخونسرد شد جدي باز ولی خنديد

  !خیرِ مطمئنم بود که اگرهم ولی نبود که خواب-

 میگم من هی...  روانی مردك...  کنم خالی صورتش توي رو شكالت ظرف خواست می دلم چقدر

 اونم داد می عذابم چیزي يه وفقط فقط حقیقتش ولی....  نمیده گوش کسی ولی نداره تعادل

 می عصبی اين خونسردي پیش باشم خونسرد کردم می سعی همیشه که منی بود خونسرديش

 حوصله استرس اين با االن چون رفتم سالن به حرفی وبدون شدم بلند اخم امیزب پشت از...  شدم
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 میوه وچیدن دسر فقط االن ولی بودم داده سفارش هارو غذا قبل از....  نداشتم رو شدن عصبی ي

 با نفسمو...  بود مونده خونه کردن وجور وجمع بود خريده رائین قبل شب که هايی وشیرينی ها

 روي خاك وجب يه فقط نداشت خاصی کثیفی کردم نگاه سالن تاسر سر وبه دادم بیرون حرص

 رائین هاي وروزنامه من کتاباي از بود پر تلوزيون جلوي عسلی روي و بود نشسته چیز همه

 ها ب کتا همه از اول!!!  بود ترشده روشن درجه چند خاك شدت از خونه ي تیره هاي وپارکت

 که خورد رائین به چشمم که کردم حرکت ها اتاق سمت وبه برداشتم میز روي از هارو نامه وروز

 وهوا زمین روي هارو وروزنامه ها کتاب ي همه دفعه يه رفت می خونه در سمت به واماده حاضر

 با رائین...  ايستادم وجلوش دويدم در سمت به دونستم می بعید خودم از که سرعتی وبا کردم رها

 تعجب با هم بعد انداخت زمین روي شده پخش هاي روزنامهو کتابها به ي نگاه شده گرد چشماي

 جانبی به حق لحن با ، کرد نگاه بودم ايستاده نگهبان مثل در جلوي خشم با که من به وپرسش

 :  گفتم

  ؟؟؟ بريد می تشريف کجا-

 :  وگفت کرد ي کوتاه اي خنده

 !!!  بادب چه اوه-

 .  پندارد خود کیش به را مهه کافر گفتن قديم از.  باادبم که معلومه بله-

 :  گفت خونسرد بود لبش روي که کوچكی لبخند با

 .  بدم توضیح تو به که بینم نمی نیازي من ولی بادب خانم خوب خیل-

 نگاه چشماش توي ،مغرور نشم عصبی که کردم کنترل خودمو شد بلند مخم از دود حرفش اين با

 : گفتم وباپوزخند کردم

 کنی کمك خونه کاراي توي دادي قول شما که کنم ياداوري خواستم فقط.  نخواستم توضیح منم-

 . 

 :  وگفت اومد خودش به زود اما خورد جا رائین

 !  کنم می هم رو خونه کاراي نگفتم بشورم ظرفارو دادم قول فقط يادمه من-
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 :  وگفتم زدم زل بهش خباثت وبا شدم بدجنس زد سرم به که فكري با

 بكنی خواي می هرکاري که مختاري تو خوب ولی...  کنی می کمكم گفتی هک يادمه من ولی-

 اين توي بايد عزيزت وخواهر جونت مامان که متاسفم عزيزم پس!  مختارم من که طور همین

 .  بخورن نشسته هاي ومیوه بیان کثیف ي خونه

 پرت موخود مبل اولین وروي رفتم کنار در جلوي از خیال وبی زدم بهش سرخوشی وچشمكی

 جلوه خونسرد که کردم سعیمومی تمام اما بودم انفجار درحال درون از اينكه ،با دادم ولم کردم

 : وگفت روايستاد روبه عصبانیت با رائین کنم،

 ؟؟؟؟ میاري در که چیه بازيا مسخره اين-

 :  گفتم جانب به وحق کردم اخم

 ! بازي؟ مسخره کدوم-

 !  کنم نمی تمیز رو خونه گی می که همین-

 :  وگفتم رفتم در کوره از

 ...  نیستماااااا بابت نكر من کامروا جناب-

 :  وگفت کرد اخم بیشتر رائین

 ...  ولی...  نزدم حرفی همچین منم-

 :  وگفتم پريدم حرفش وسط

  ؟؟ ها ؟ چی ولی-

 :  گفت خونسرد وباز کشید عمیقی نفس رائین

 .  خونه بیام کردم تموم که کارمو میدم قول ارمد کار بیرون من ؟ میشی عصبانی چرا افتاب-

 :  وگفتم کردم بلندي ي خنده
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  ؟؟؟ گی می راس واي-

 :  گفتم عصبانیت با وبعد

 کار همه اين تنهايی بايد من اينكه مهم نیست مهم تو نیومدن يا اومدن!  خونه نیاي خوام می-

 . بكنم

 حرص ولبخند بسته چشماي مونه وبا کشید عمیقی ونفس بست چشماشو لحظه چند رائین

 :  گفت دراري

 ! خواستی خودت بدون فقط!  بگی تو ،هرچی باشه-

 پهنی پتو ولبخند شدم کیف خر حرفم نشستن کرسی به خاطر به منم رفت اتاقش سمت به وبعد

 زود اما ؟ میشه چی خواستی خودت معنی که کردم شك کوچولو يه اما....  کرد خوش جا لبم روي

 !  شدم نمی کاش اي البته که مشد بیخیال

 ژله ويا ژله ، شكالت ، کارامل کرم کنم درست دسر براي چی ببینم تا کابینت توي رفتم کمر تا

 خودم من.... ؟ باشه نوع يه کدومش هر از اصال يا! يكیشو؟ ؟ کنم انتخاب بايد کدومشو بستنی

  ي خوره مهتاب اما بودم کارمل کرم عاشق

 چی رائین ي خانواده دونم نمی اما...  میدن ترجیح وکیكو قهوه کال که هموبابا مامان شكالته

 !  دارن دوست

 !!!!  ب افتااااااااااااا-

 که العملی عكس تنها خورد کابینت باالي به بلندي صداي با که کردم بلند سرمو سريع ترس با

 دستم وبا نشستم نزمی روي!!!!  بود بلند جیغ يه درد وهم ترس از هم بدم نشون تونستم می

 بلند رائین ي خنده صداي که بود نشسته گلوم توي بغض درد از سرم دادن ماساژ کردم شروع

 اما مردم می درد از داشتم من...  کردم نگاه خونسردش وصورت خندون چشماي به خشم با شد

 جمع ودمووخ شدم بلند جام از وسريع دادم قورت دهنم اب با بغضمو ؟؟؟ بخنده بود بلد فقط اون

 :  گفتم عصبانیت وبا کردم وجور

  ؟؟؟ کنی صدام ادم مثل تونی نمی-
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 :  گفت بخوره رو اش خنده کرد می سعی که حالی در

  ؟؟؟ کابینتی توي تو که دونستم می کجا از من-

 ...  خنده زير زد دوباره حرف اين وبا

 گیري گرد براي که بود الیدستم خورد چشمم به که چیزي واولین کردم نگاه اطرافم به حرص با

 دست يه با رائین کردم پرت رائین سمت به حرص وبا برداشتم رو دستمال بودم گذاشته اپن روي

 :  وگفت گرفت هوا توي دستمالو

 ....  عزيزم لطفت از مرسی-

!!!  اي خوشمزه بود گفته اين به کی دونم نمی کابینت توي شدم دوال وباز رفتم اي غره چشم بهش

 بلدم که رو هايی دسر اون ي همه گفتم انی تصمیم بايه اوردم بیرون کابینت از هارو پودر ي همه

 ژکوندي لبخند وبا بود داده تكیه اپن به که رائین وبه چیدم میز روي رو ها پودر کنم درست رو

 :  گفتم کرد می نگاه منو

  یارب رو ساده بستنی فريزر توي از برام بشی خیره من به اينكه جاي به-

 اينا کردن درست براي تا رفتم اي ديگه کابینت سمت به خودم بشم جوابش منتظر اينكه وبدون

 کرده درست هم بار سه سرجمع نكنم فكر دربیاد اب از خوب کردم می خدا خدا فقط بیارم کاسه

 جوش اب....  کرد می کمكش مهتاب گاهی گه فقط بود مامان با اينكارا ما ي خونه توي باشمشون

 وبه ريختم جوش اب بستنی از اي تكه روي کردن درست به کردم وشروع برداشتم کتري از هم

 :  وگفتم دادم رائین

  بزن هم اينو-

 بیارم رو برقی همزن تا شدم غافل ازش دقیقه يه فقط...  شدم ژله کردن اماده مشغول وخودمم

 :  وگفتم رفتم شسمت به شده گرد چشماي با شده اب بستنی از بود پرشده اشپزخونه

  ؟؟؟ کردي کار چی-

 :  گفت وخونسرد داد تحويلم ژکوندي لبخند
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 ...  شد زياد لحظه يه دستم فشار چرا دونم نمی فقط هیچی-

 :  گفتم کردم می قروچه دندون که درحالی حرص با

 ! ؟ نبود که قصد از نكرده خدايی وقت يه ؟؟؟ دونی نمی مطئنی-

 :  وگفت زد پهنی لبخند

 .  کنم می درست برات باز االن.  باش مطمئن نه-

 :  وگفتم سمتش پريدم سري ؟؟؟؟ بكنه کار چی خواد می باز خدا يا

 ...  خواد نمی ممنونم-

 :  کردم اضافه حرص با بعد

 .  کن پاك رو ها سبزي حداقل-

 چسبون اشپزخونه ي همه خاك بر عالوه حاال شدم دسر ي بقیه کردن اماده مشغول خودم وبعد

 می رائین به نگاهی هم گاهی چند از وهر بودم کارمل کرم کردن درست مشغول...  بود شده هم

 منو لج کنه می سعی بودم کردومطمئن می پاك وکثیف بزرگ بزرگ، هارو سبزي ي همه نداختم

 خودمو کردم می سعی اما بزنم کتكش داره جون تا تونستم می خواست می دلم اينكه با بیاره در

 بیشتر کارمم اينطوري که درسته البته خیلیه بمونه خونه توي کردم مجبورش که همین مکن اروم

 رائین که وديدم اومدم در فكر از رائین مبايل صداي با ارزيد می رائین دادن حرص به ولی شد

 خیلی کردم گرم خودم کار به وسرمو شدم گرفتنش نظر زير بیخیال تلفنه با زدن حرف مشغول

 وشكل مزه که میدونه خدا فقط بود شده خوب که قیافش کردم درست هارو ردس ي همه زود

 عمیقی نفس لبخند، وبا چیدم يخچال توي هارو دسر ي همه ؟!نه يا درمیاد ازاب خوب سردشدش

 کل به لبم روي از لبخند ديدم که باچیزي اما گشتم بر سالن سمت وبه بستم يخچالو ودر کشیدم

 :  نمبز جیغ تونستم فقط شد محو

 !!!!!!  رائیییین -
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 بود کرده گرمكنش جیب توي دستاشو که حالی ودر بود ريخته خونه تاسر سر هارو سبزي ي همه

 داد با!!!  ان بچه همشون مردا اين که واقعا میاورد در حرصمو بیشتر که میزد امیزي شطنت لبخند

 : گفتم

  ؟؟؟ کردي جوري اين رو خونه چرا-

 :  وگفت شد تر پهن لبخندش

 ...  افتاد دستم از ظرفش چرا دونم نمی-

 باحرص نفسمو ؟! وقت اون بود سبزي رو خونه ي همه ؟ کرده فرض نفهم منو يا نفهمه خودش اين

 : وگفتم دادم بیرون

 ...  بیرون برو-

 :  وگفت کرد نگاهم متعجب لحظه چند

  ؟ چی-

 :  گفتم خونسرديم نهايت وبا دادم قورت دهنمو اب

 ...  نكن بدتر حداقل کنی نمی کمك که تو.  نبیرو برو-

 وبراي کردم می بهش پشتمو که حالی در شد چی کردم می فكر چی بود شده گرفته خیلی حالم

 :  گفتم غرورم به توجه بی بار اولین

 کارارو تا نیاوردي کسیو نیست مهم...  االن ولی زدم نمی وسفید سیاه به دست خونمون توي من-

 اضافه کارام به ديگه بكنی هم کمك خواستی نمی اگه...  کنی کمك خودت ونستیت می ولی بكنه

 ...  کردي نمی

 :  گرفتم رو نگهبانی ي وشماره رفتم تلفن سمت به رائین به توجه بی

 ...  بله-

 .  باال وبیاريد بگیريد خوردن سبزي برام بريد لطفا....  هستم کامروا اصف اقاي-
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 :  گفت سريع اصف اقاي

 .  ومیارم گیرم می میرم الساعه ، چشم خانم شمچ-

 تلفنو. بودم نزده حرف باهاش ماليم انقدر من تاحاال دونه می خدا که بود کرده ذوق چنان بیچاره

 بهش بازهم بود ايستاده سالن وسط متعجب هم هنوز رائین انداختم سالن به ونگاهی گذاشتم

 هیچ بودم ناراحت خودم از باشم ناراحت رائین از اينكه از بیشتر بودم ناراحت نكردم ي توجه

 جارو اول...  کنم شروع کجا از بايد دونستم نمی واقعا االن.  خواستم می کمك ازش نبايد وقت

 کمد طرف وبه دادم بیرون حرص با نفسمو ؟؟؟ کنم گیري گرد اول يا کنم پاك رو ها سبزي تا بزنم

...  رفتم سالن سمت وبه کشیدم بیرون رو برقی جارو.. . رفتم بود توش برقی جارو که راهرو انتهاي

 :  وگفت جلو اومد سريع ديدنم با رائین

 .  کنم می جارو من بده-

 به رو جارو! کنم داغونش نزنم که کنم می کنترل خودمو خیلی دارم...  کردم نگاه بهش خشم با

 ؟ بكنم خودم رو کارا ي همه گرفتم تصمیم که کردم فكر چی به واقعا من...  کردم وشروع زدم برق

...  کنه کمكم بیاد گفتم می کارگرمامان به که بود اين حداقلش ولی نكردم درست غذارو درسته

 رو وسايل خاك صدا سرو بی داشت که خورد رائین به نگاهم تازه کشیدم جارو تند تند رو جا همه

 عصبی زد زل بهم تعجب با رائین گرفتم دستش از ودستمالو رفتم سمتش به عصبی...  گرفت می

 :  گفتم فرياد با کنم فكر خودم کردن خالی از غیر چیزي به که بودم اين از تر

 !  کردم حساب ادم تورو بگو منو...  کن گم گورتو شب وتا کن لطف فقط...  کنی کمكم خوام نمی-

 :  کرد باز دهن ناراحتی وبا شد بلند زمین ازروي رائین

 ...  افتاب-

 :  مگفت تندي

 هارو ادا اين رفتن بیرون خاطر به مگه ؟؟ نداشتی کار مگه...  برو فقط نگو هیچی...  نگو هیچی-

 ...  برو پس ؟؟؟ نیاوردي در
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 منم!  فكره بی خیلی ،واقعا گذاشت تنها منو راحت چه ورفت کرد گرد عقب اروم خیلی رائین

 ي همه با امید...  رائین اما ذاشت نمی تنهام وقت هیچ بود امید اگه ها میز کردن پاك کردم شروع

:  زد تشر بهم درونم از حسی يه...  کن گوش وحرف مطیع کنه می فرق شناسم می که مردهايی

 گاهی مرد ؟؟؟ چیه بازن فرقش موقع اون ؟؟؟ ها باشه کن گوش حرف مرد نیست خوبم همچین

 جوري اون...  نمیشه يباز توبگی ،هرچی چشم با وقت هیچ ،زندگی باشه داشته مردونگی بايد

 با....  میشی خسته کنه می تكیه بهت اون کنی تكیه توبهش اينكه جاي به که مردي از زود خیلی

 ...  شم نمی خسته امید از وقت هیچ من:  گفتم خودم وبه زدم پس افكارو اين عصبانیت

 تازه کنم تمیز هارووپارکت بیارم طی تا رفتم اشپزخونه سمت به بود شده تموم خونه گیري کارگرد

 کردن پاك مشغول اشپزخونه میز روي وصدا سر بی رائین ؟؟؟ بود نرفته مگه خورد رائین به نگاهم

 حرف سرش پشت چقدر بیچاره...  بودم نشده در زنگ متوجه که بودم فكر توي انقدر بود سبزي

 جالب حس يه..  نذاشت وتنهام نرفت اينكه از اومد خوشم میداد قلقلكم درون از چیزي يه...  زدم

 چشم...  تره جالب چه اين ببین:  گفت پیروزي با اينبار درونی حس همون عجیب چیز يه داشتم

 ...  میكنه دلخواه به کنه نمی کاري اجبار به گه نمی

 هم نه هم اومد خوشم سرپیچیش از هم بود درك قابل خودمم براي که داشتم خاص حس يه

 هم بعد نبود تهديد به الزم رفت نمی نرو گفتم می امید به اگه...  نه هم داشتم دوست لجبازيشو

 سرپیچی دستورم از رائین اما کرد می خودش کارارو بیشتر حتی ويا کرد می کمكم میل کمال با

 هیچ بی خوام می کمك واقعا ديد وقتی بعد اما کرد لجبازي باهام کرد تهديدم به مجبور کرد

 نگاه حامی يه مثل میشه رائین به داشتم اطمینان ولی چرا دونم نمی واقعا...  کرد کمكم حرفی

 به اما کنم پیدا بهتري ديد يه بهش که شد باعث استقاللش وهمین خودشه پاي روي که يكی کرد

 کرده لجبازي وباهام کرده له غرورمو که ادم يه از کردم نمی فكر وقت هیچ نیاوردم خودم روي

 !! ؟؟...  بیاد خوشم

 زنگ که بود ظهر از بعد ونیم سه ساعت دادم انجام رائین کمك به کارارو ي بقیه حرفی هیچ بدون

 نشستم مبل روي سريع پیچید بدي درد دلم توي...  رفت در سمت به ورائین اومد در صدا به در

 باياد...  بودم خورده ناهار موقع اين همیشه من بود ام معده خاطر به ،حتما خورد ساعت به نگاهم

 بر دلم روي از دستمو رائین صداي با...  نكردم نهار براي فكري هیچ من شد بلند نهادم از اه ارناه
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 اورد باال رو بود توش غذا ظرف دوتا که پاکتی ،مظلوم شدم خیره بهش کوچكی اخم وبا داشتم

 :  وگفت

 .  نمونده کارزيادي ديگه...  من هم اي خسته تو هم...  بخوريم غذا بیا-

 با وچیدنشون ها میوه شستن فقط گفت می راست رائین ؟؟؟ بود داده سفارش ذاغ کی اين

 ...  بود مونده ها شیزينی

 درد کنم استراحت کمی تا اتاقم رفتم منم کرد جمع ظرفارو سريع رائین خود ناهار خوردن از بعد

 قرص يه بودم شده اينطوري بودم خورده تند غذامو چون فكرکنم بود شده بیشتر کم يه دلم

 پوشیدم لباس سري حمام از بعد.  نداشتم خودمو کثیفی طاقت ديگه حمام ورفتم خوردم مسكن

 خشك وداره شسته هارو میوه تمام رائین ديدم که رفتم اشپزخونه سمت به بود پنج ساعت

 مخصوص سینی توي رو ها شیرينی هم بعد ها میوه چیدن به کردم شروع حرف بدون میكنه

 :  گفت رايین که کشیدم راحتی نفس بود نمونده ريکا ديگه...  چیدم

 ... بگیرم دوش میرم من-

 به منم رائین از بعد بود کرده کمك بهم خیلی واقعا زدم محوي لبخند ومنم رفت اتاقش سمت وبه

 ...  بشم اماد کم کم تا رفتم اتاقم

 اطرافم به ونگاهی دمکر رنگ پر رو رژم اومد در صدا به خونه زنگ که بود دقیقه ده و هفت ساعت

 که اينه بیوفته تونه می امشب که اتفاقی بدترين امید عكس از بود پر اتاقم دور تا دور انداختم

 ممكنه واقعا يعنی رفتم بیرون اتاق واز دادم بیرون حرص با نفسمو اتاقم توي بیاد زده سر يكی

 نگاه بهش پرسشی بود يستادها منتظر در جلوي که خورد رائین به نگاهم ؟؟؟ اتاقم توي بره يكی

 : گفت خودش که کردم

 ...  بود مامانت-

 هم کرد می نظارت کارام به هم طرف يه از اومده زودتر مامان که ،خوشحالم دادم تكون سري

 بازم حال اين با شدم حال بی خیلی بودم خورده مسكن لعنتی دلدرد اين خاطر به بس از اينكه
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 رائین برداشتم دلم از دستمو وسريع اومدم در فكر از بابا سالم صداي با کردم می احساس رو درد

 :  وگفت داد دست بابا با و رفت جلو سريع

 .  داخل بفرمايید...  اومديد خوش خیلی جون پدر سالم-

 کردم روبوسی بابا وبا رفتم جلو منم داد نشون بابا به رو داخل اش ديگه دست وبا رفت وکنار

 :  وگفتم

 ...  مديداو خوش خیلی-

 بابا کرديم هدايتشون پذيرايی سمت به رائین همراه وبه کرديم روبوسی ومهتاب مامان با هم وبعد

 بود بار اولین اين ماه چهار از بعد داشت حق البته کرد می دنبال رو خونه سرتاسر دقیقی نگاه با

 کسی نداشتم دوست چون نبودم ناراحت اصال موضوع اين از البته!!!  من ي خونه بود اومده که

 به کرد وشروع نشست مبل روي بابا کنار رائین!  بكشه سرك دارم که زيبايی زندگی اين توي

 :  گفت مامان موقع همون نشستم مهتاب کنار منم کردن وبش خوش

 ...  کنیما کمكت داري کاري اگه که اومديم زود ما مادر افتاب-

 به پهنی اما اجباري لبخند داشتم کم رو يكی اين حالم اين با شد شروع کردن بازي نقش اهلل بسم

 :  وگفتم زدم کرد می نگاهم داشت که رائین

 گرفته کارگر همین براي منه سالمتی فكر به خیلی رائین اينكه نه...  نیست نیازي مامان ممنونم-

 ...  کشید زحمت خیلی بیچاره اينجا هم شما پاي پیش تا اتفاقا بود

 تنیس توپ ي اندازه چشماش که رائین به محبت با هم مامان اورد لب به خوشحالی لبخند بابا

 :  وگفت کرد نگاه بود شده

 خوشحالم....  کرده جا جابه بشقاب بار يه شايد عمرش تو من دختر اين پسرم نكنه درد دستت-

 ...  فكرشی به انقدر که

 :  وگفت کرد نگاه من به عشق با ومثال زد شیطونی لبخند رائین
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 افتاب اگه چون خودمه خاطر به وفقط فقط کنم می کاري هر من چیه حرفا اين کنم می واهشخ-

 ..  رفته من پاي به انگار بره پاش به خار

 حرف اين از کلی انگار که بابام...  گرفت حرصم بیشتر که زد بهم کوچولويی چشمك هم بعد

 : گفت بود اومده خوشش

 ...  باشید خوشبخت-

 : وگفت کرد نگاه بابا هب مودبانه رائین

  ممنونم -

 خودم بدتر بسوزونمش خواستم مثال. خورد می هم به رائین خودنمايی اين از حالم ديگه که من

 اومد بند نفسم بكشه تیر کمرم از وقسمتی دلم توي شد باعث که شدم بلند جا از سريع.  سوختم

 :  گفتم وسريع کردم مشت دستمو میدادم لو خودمو نبايد ولی

 اشپزخونه وارد...  رفتم خونه اشپز سمت به وسريع بیارم رو پذيرايی وسايل برم من ببخشید-

 وسعی گذاشتم دلم روي دستمو بیرون دادم سختی به نفسمو کردم پذيرايی به وپشتمو شدم

 ريز که حالی ودر شد اشپزخونه وارد مهتاب موقع همون...  بريزم چاي دلدردم به اعتنا بی کردم

 :  گفت خنديد می ريز

  ؟؟ گفتی می الكی داشتی-

 :  وگفتم انداختم بهش اي سفیه اندر عاقل نگاه

 تنها کار همه اين با منو خواست می ديونه ي پسره...  میزدم حرفو اين عشق با داشتم ، نه پس-

 ...  بزاره

 :  وگفت خنديد ريز مهتاب...  اورد سرم باليی چه که نگفتم بقیشو ديگه

  ؟؟؟ بكنم من نداري کاري افتاب راستی...  بود معلوم-

 :  وگفتم زدم مهربونش ي چهره به لبخندي
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 تا بذار وبابا مامان جلوي هارو دستی پیش دارم کار کلی اتفاقا چرا ؟؟؟ اخه خوبی انقدر تو چرا-

 ...  بیارم چاي من

 :  وگفت خنديد مهتاب

  ؟؟؟ نه ، بود خرکنك االن اين-

 :  وگفتم خنديدم

  ؟ فهمیدي کجا از...  عزيزم ريناف-

 در صدا به در زنگ ببرم خواستم تا اما ريختم چاي منم رفت پذيرايی سمت به خنده با مهتاب

 رفتیم مهمونا پیشواز به قبل ي دفعه مثل رائین با بريزم چاي کلی ديگه گرفتم تصمیم منم... اومد

 پوست مورد در رائین حرف ياد رعنا ديدن با بودن رائین وباباي مامان با همراه وهمسرش رعنا

 کردن وشروع شدن داخل پرسی واحوال وسالم روبوسی از بعد بود شده برنز واقعا افتادم صورتش

 بكنه کارارو تا کردم صدا مهتابو نشستن که وقتی...  کردن وعلیك سالم مهتاب و وبابا مامان با

 :  وگفت خنديد شیطنت با من ديدن با رائین رفتم پذرايی وبه ريختم چاي خودمم

 ...  کنم می تعارف من بده ؟؟؟ کشیدي زحمت تو چرا عزيزم-

 :  گفتم نیارم کم اينكه براي اما نداشت حد که بود گرفته حرصم انقدر

 که من دادن چاي...  دادي انجام کارارو ي همه تو حاال تا صبح از نیست الزم عزيزم ممنونم-

 ...  نیست چیزي

 :  وگفت اومد تمسم به سريع رائین

  وظیفمه خانمم چیه حرفا اين-

 ادم اخه خورد می هم به الكی هاي بازي عشقوالنه اين از داشت حالم گرفت من از رو سینی وبعد

 منم کردن می نگاه ما به تحسین با همه چون داشت فرق من با بقیه نظر انگار اما ، ضايع انقدر

 با کردن وصحبت باربد با بازي گرم سر مهتاب وبا ستمنش رعنا وکنار زدم همه به پهنی پتو لبخند

 دردم دل رفتم خونه اشپز سمت وبه شدم بلند جا از افتادم، شام ياد که بود نه ساعت شدم رعنا
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 کردم نمی درك خودمو حال اصال شد می وزياد کم هی بشه خوب کامال اينكه نه اما بود شده کمتر

 بفرستند غذارو خواستم وازشون گرفتم رو رستوران ي وشماره برداشتم رو اشپزخونه توي تلفن

 باز وسايل کردن اماده به کردم شروع هم من فرسته می االن همین گفت هم رستوران صاحب که

 نگهداشته محكم خودم سختی به بود شده خیس سرد عرق از بدنم وتمام بود شده شديد دلدردم

 بودم مجبور چون شد بدتر من اوضاع زخونهاشپ توي اومدن ورعنا مهتاب وقتی نیوفتم که بودم

 نباشه معلوم درد صورتم از وقت يه باشم مواظب اينكه هم کنم گوش دقت با رعنا حرفاي به هم

 ام معده از بود شده مطمئن ديگه کشید می تیر جور بد دلم وتوي بود شكستن حال در کمرم

 ...  بودم گیج گیج،...  چیه براي درد اين دونستم نمی ولی نیست

 ساالد روي تزئینات که حالی در نگرانی با رعنا ، کنم بازي نقش خوب نتونستم باز کردم هرکاري

 :گفت کرد می رو

  ؟؟؟ نیست خوب حالت جان افتاب-

 :  وگفتم شدم هول

  ؟ طور چه...  خوبه حالم ،چرا چرا-

 :  وگفت انداخت بهم دقیقی نگاه

 ...  پريده خیلی رنگت اخه-

 :  گفت تند مهتابم

 .  واضحه پريدگیت رنگ بازم داري ارايش اينكه با گه می راست-

 گفتم دروغ به کنم جمع صورتمو اينكه بدون بكشه تیر دلم توي شد باعث که کردم الكی ي خنده

 : 

 .  نگرفتم مهمونی تنهايی به خودم حاال تا من...  دارم استرس کم يه اخه-

 :  گفت خونسردي با مهتاب
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 دوتا من خواهر...  نشه خوب ترسه می گذاشته بار فسنجون االن انگار دارم استرس میگه چنان-

  ؟ داره استرس کجا اين..  کنیم می تزئینش داريم ما االن تازه که ، ديگه دسره تا چند و ساالد

 که زده گندي چه فهمید انگار کردم نگاه چپ چپ مهتاب به حرص با منم خنده زير زد رعنا

 :  تگف تند دوباره

 دعوت رستوران همش شوهرمو فامیل کنم شوهر اگه من خوبه اول ي دفعه براي خوب البته-

 ...  میكنم

 :  وگفت داد تكون سري خنده با رعنا بیرون زد اشپزخونه از سريع هم بعد

 !  نداري شوهر خواهر به نیازي خواهر اين با تو-

 بود شده دار جريحه وغرورم بودم شده ناراحت خیلی که اين با گرفت شدت اش خنده دوباره بعد

 مهتاب دونم نمی واقعا ، شد دلدردم شدن بیشتر باعث که گرفت ام خنده منم رعنا ي خنده از اما

 گشتن خاطر به کنم فكر البته...  نوبره خنگی اين به خواهر يعنی...  زد حرفو اين کرد فكر چی به

 ...  کامیه با زياد

 بايستم پا رو تونستم نمی دلدرد شدت از چیديم ظرفا توي ورعنا ابمهت کمك با اوردن که غذارو

 نمی فكر بودم کرده عمر که سال چند اين توي وقت هیچ...  بودم نشسته صندلی روي همین براي

 غرورم حفظ براي هم طاقتم اين بیشتر ،البته باشم داشته رو کشیدن درد طاقت حد اين تا کردم

 زنی مفت حرف ي خانواده بود معلوم که اين با نیارم کم رائین ي خانواده جلوي وقت يه که بود

 اومد میز چیدن براي رائین...  میاوردم کم نبايد شرايطی هیچ وتوي ، بودم افتاب من اما نیستن

 رائین که بزارم خوري ناهار میز روي ببرم تا داشتم برمی اپن روي از بشقابارو داشتم ، کمكمون

 :  گفت درهم اي چهره وبا گرفت جلومو

  ؟ نیست خوب حالت افتاب-

 :  وگفتم کردم کوچكی اخم

  ؟؟؟ کنی می فكر چی تو-

 :  وگفت گرفت دستم از بشقابارو
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 ....  میشه جوري اين دونستم نمی کن باور-

 ما روي که بابام ديدن با کردم اطراف به ونگاهی نیاوردم خودم روي به اما سوخت حالش به دلم

 :  گفتم و زدم ماليمی بخندل بود کرده زوم

 .  کنه می نگاه ما به داره بابام چون بري فعال بهتره-

 همه به رو و زدم لبخندي چیديم که رو شام میز...  شد دور من واز داد تكون سري اجبار به رائین

 :  گفتم

 ..  بفرمايید-

 شروع تشكر کلی وبا نشستن میز دور تا دور همه کردن تعارف به کرد شروع رائین هم من از بعد

 ژيگو اي تكه نداشتم کردن باز نقش جز اي چاره اما شد می تر بد لحظه هر حالم کردن خوردن به

 به سرشو رائین بودن خوردن مشغول همه ذاشتم می دهنم توي کم وکم گذاشتم بشقابم توي

 :  گفت واروم کرد نزديك گوشم

  ؟؟؟ خوري نمی چرا-

 براي داره نه که معلومه ؟؟ مهمه براش من ونخوردن خوردن يعنی کردم نگاه نگرانش ي چهره به

 بهم رائین که برخورد غرورم به شايد...  شدم نارحت چرا دونم نمی. گه می خودش ابروي حفظ

 :  گفتم اروم خودش مثل...  نداره ي توجه

 ...  خورم می اجبار به دارم همینم نیست خوب حالم-

 :  گفت مهربون ونگاه شوخی با مادرجون گرفتم رائین از رو نگاهم جون مادر صداي با

 .  کن ناز من ي دونه يه يكی پسر براي کم خانما خانم هی-

 :  وگفت من مامان به کرد رو بعد

 ي رويا جون افتاب اما کشه می رو دختري ناز من پسر که ببینم خواب توي بايد کردم می فكر-

 . کرد تبديل واقعیت به منو
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 داشتم سعی که ارومی صداي با...  اين داشت خوشی دل چه ، زدم جون مادر رتصو به لبخندي

 :  گفتم کنم پنهان بود درد خاطر به که رو لرزشش

 ...  جون مادر داريد لطف شما-

 :  گفت من وروبه زد تكیه صندلیش پشت به جون پدر

 .  بود خوشمزه خیلی دخترم نكنه درد دستت-

 .  ردمنك کاري که من میكنم خواهش-

 :  گفت محبت با باز پدرجون

...  نیاد پیش مشكلی برات وقت يه که بودم اين نگران همش امروز من ؟؟؟ نكردي کاري چرا-

 ...  زدي نمی سفید سیاهو به ودست بودي سرسبد گل خونه توي من رعناي مثل توهم

 :  گفت کرد می نگاه من به محبت با که درحالی رائین دفعه اين

 نیست زندگی خونه اين توي که نباشه اگه...  سرسبده گل هم، خونه اين توي من افتاب جون بابا-

 . 

 خودم به بعد ثانیه چند اما دادم لبخند با نگاهشو وجواب شد جوري يه حرفش اين با لحظه يه دلم

 به داشت که اومدم خودم به رعنا صداي با ؟؟؟ چی يعنی من حرکت اين...  نشستم وسیخ اومدم

 :  گفت می مهراب

 .  گه می چی بگیر،ببین ياد-

 :  گفت خنده با مهراب

 اين زندگیو سرسبدو گل میگم بهت موقع اون بگذره ماه شش ،بزار داغه هنوز رائین اين خانم-

 ...  چیه حرفا

 :  گفت مهراب به رو تشر با رائین

 ...  نرفتیا بیرون خونه اين از سالم ديدي وقت يه کن جمع حواستو دوماد اقا-
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 : وگفت شد پنهان رعنا پشت بازي مسخره با مهراب

 ... گه می چی داداش خان ببین من سرسبد گل-

 :  وگفت زد مشت مهراب بازوي به حرص با رعنا

  سرسبد؟؟؟ گل شدم حاال-

 که مهراب کمك با ظرفارو تمام شرطمون طبق ورائین کرديم جمع ظرفارو وخنده شوخی کلی با

 می طاقت بی داشتم کم کم ديگه چون خوردم ديگه مسكن يه باز نمم شست بود شده جريمه

 تا رفتم شام از بعد!!! شويی دست رفتم بار بیست ساعت يه توي بگم اگه نباشه اغراق شايد شدم

 اما بشم خیالش بی خواستم دلدردم خاطر به اول کرد خطور مغزم به دفع يه فكري يه بیرم قهوه

 توي منظم رو وهمه ريختم قهوه ها فنجون توي بگذرم انتقامم از متون نمی ديدم صبح ياد با بعد

 سبزيا اون انتقام فكر که کنم چه اما شد سیخ تنم به مو ها قهوه اين تعارف فكر با چیدم سینی

 گذاشتم دسترس از ودور سینی ي گوشه رو نظر مورد ي قهوه رفت نمی بیرون مخم از ودسر

 بلند سريع سینی ديدن با رائین اومدم بیرون اشپزخونه واز زدم ژکوندي لبخند ظاهر حفظ وبراي

 :  وگفت شد

  کنم می تعارف من ، من به بده-

 :  گفت اروم وبعد

 ...  بشینی بهتره نیست خوب حالت تو-

 کردم تر پهن کمی لبخندمو...  بسوزه حالت به دلم اگه عمرا خوندي ،کور کردم نگاهش بدجنس

 :  وگفتم

 گذشتم کنارش از توجه بی وبعد کنم می تعارف خودم من اي خسته شستی رو اظرف تو عزيزم نه-

 داشته قهوه خوردن به میل کردم می خدا خدا فقط کردم قهوها کردن تعارف به شروع بدبختی وبا

 گرفتم جلوش رو وسینی رفتم رائین سمت وبه کشیدم راحتی نفس رسید که قهوه اخرين به باشه

 :  وگفت داشت بر رو وقهوه زد مبه مهربونی لبخند رائین

 .  کشیدي زحمت...  عزيزم ممنونم-
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 تكی مبل روي ؟؟؟ کنی می اذيت منو حاال رائین، اقا بخور ببین، و بیا کردن پا به جشنی دلم توي

 همه زدم زل رائین به بودم گرفته دلموازدرد که حالی ودر نشستم بود رائین روي به رو تقريبا که

 مهراب حرفاي به که حالی ودر برداشت فنجونو هم رائین هاشون قهوه دنخور به کردن شروع

 به رو فنجون....  باالخره که بود اخر به رو من معكوس شمارش کرد نزديك لبش به میداد گوش

 نخندم که گرفتم خودمو جلوي سختی به همانا هم شديد هاي وسلفه همانا کردن نزديك لبش

 :  گفت نگرانی با نجو مادر بود شده لبو مثل صورتش

  ؟؟؟ شد مادرچی-

 :  گفت میزد لبخند زور به که حالی در رائین

 .  گلوم توي پريد نیست چیزي-

 :  گفتم بدجنسی با

 ...  شی می خوب بخور ات قهوه از کمی جان رائین-

 :  کرد تايید خبر بی جا همه از منم اي بیچاره مامان

 .  بخور ديگه کم يه...  جان رائین اره-

 :  گفت بود زده زل من به وعصبانیت حرص با که حالی در رائین

 ...  میشم خوب جوري همین خودم ولی جون مادر ممنونم-

 :  گفتم رائین به رو زمزمه وبا کردم کنترل رو ام قهقه

  ؟؟؟ نبود که تند...  عزيزم خوردي-

 ام خفه همه جلوي شد می بلند داشت جا اگه که بود معلوم وکامال بیرون میزد اتیش چشماش از

 ...  کرد می
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 کردن خوشحال منو کار اين با واقعا که گرفتن رفتن به تصمیم ساعت سه دو، از بعد ها خوانواده

 کردم جمع اخر هاي لحظه براي رو توانم ي همه نداشتم هم نشستن قدرت درد از ديگه چون

 :  فتگ گوشم زير اروم رائین در کنار کنم شون بدرقه تا شدم وبلند

 .  باش داشته خودتو هواي...  وتو مونم می من حاال میرن دارن ها خانواده...  بینی می جان افتاب-

 کرد صدام بابا موقع همون خوبم شانس از نداشتم هم دادن جواب قدرت که بود بد حالم انقدر

 :  وگفت برد اي گوشه به ومنو

 برات که شرايطی از واقعا االن من...  داريد دوست همو چقدر که پیداست صورتتون از دخترم-

 زنگ بهم حتما فردا...  بدونی کار اين براي هم منو داليل که وقتشه کنم می وفكر راضیم گذاشتم

 .  بزنم حرف باهات بايد بزن

 رو بابا حرفاي از کدوم هیچ معنی که بودم شده حوصله وکم بیتاب انقدر وکمردرد دلدرد از

 :  گفت وفقط نداد ادامه چون دارم دردي يه فهمید انگار باباهم دادم یم تكون سر وفقط نفهمیدم

 .  منتظرم من باشه يادت-

 اتاقم به مكثی هیچ بدون منم. رفتن همه ساعت نیم از بعد باالخره رفت بقیه سمت به هم بعد

 فشار دلم توي پاهامو شد بیشتر دردم خوابیدن با انگار ، تختم روي پريدم لباس همون وبا رفتم

 نداده تسكین دردمو زياد که اين با مسكن چندتا اين بشه کمتر لعنتی درد اين شايد تا دادم می

 از بدي درد با سحر نزديكاي... بخوابم تونستم بدبختی کلی با بود شده الودگیم خواب اماباعث بود

 اشك طور همین چشمام از بخورم تكون تونستم نمی حتی که بود شديد انقدر دردم پريدم خواب

 کردم می احساس شنیدم نمی هم خودم خودمو صداي نداشتم هم فرياد توان حتی بود جاري

 گر هم سرد عرق از بود پر بدنم بودم نگرفته درد معده جوري اين وقت هیچ...  عمرمه اخر لحظات

 ديگه بود رسیده فقراتمم ستون به ودردم بود چسبیده صورتم به موهام داشتم لرز هم گرفتم می

 به حالمم بدي اوج توي رسوندم می رائین به خودمو جوري يه بايد نداشتم رو درد همه اين طاقت

 اخرين وبا رسوندم اباژور به دستمو بدبختی هزار با...  بگیره انتقام ازم نخواد که بودم اين فكر

 شد بیشتر منم اشك وشدت افتاد ها پارکت روي بلندي صداي با که کردم پرتش زمین به توانم
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 بودم فكرا همین توي سراغم نیاد واون نباشم مهم رائین براي نكنه اينكه براي هم دردم براي هم

 :  پیچید اتاق توي رائین نگران وصداي شد باز شدت به اتاقم در که

 ...  افتاب-

 ديدن با دويد سمتم به اتاقم به توجه وبدون کرد روشن چراغو سريع رائین کنم ناله تونستم فقط

 :  زد داد وعصبانیت گذاشت پیشونیم روي دستشو وسريع پريد صورتش از رنگ من

  ؟؟؟ افتاب ؟؟؟ داغی انقدر چرا تو-

 :  گفتم وگريه بغض با همراه ضعیفی صداي با

 ...  میرم...  می...  رم..  دا...  دارم ، کمك-

 :  زد داد عصبانیت با رائین

  ؟؟؟ ها ؟؟ کنه یم درد کجات...  نگو چرند انقدر...  شو خفه-

 بريده و زجه با نمیومد باال درد از ديگه نفسم نیست خوب خودشم وحال ترسیده خیلی بود معلوم

 :  گفتم بريده

 ...  دل..  دل..  د-

 ...  نفهمیدم چیزي وديگه

 سريع چشمامو افتاد چشمم توي شديدي ،نور کردم باز هم از چشمامو شكمم توي بدي درد با

 کردم بلند دستمو پیچید بینیم توي الكل بوي بود سفید همه اطرافم کردم بازش اروم واروم بستم

 رو اشنايی صداي که کردم اي ناله واروم کردم حس دستم روي رو بدي سوزش اما بگیرم بینیمو تا

 : شنیدم کنارم از

  ؟؟؟ اومدي هوش به-

 شده خیره من به نگرانی اوب سرخ اشفته،چشماي موهايی با که بود رائین کردم نگاه صدا سمت به

 : گفتم حالی بی با بود
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 ...  کجام من-

 :  گفتم ناله با همانا هم پیچید دلم توي که شديدي ودرد همانا زدنم وحرف

  ؟؟؟ بده حالم انقدر چرا ؟؟؟ چمه من-

 :  وگفتم کردم اشاره دستم به

 ...  دستمه به چی براي سرم-

 چشماي به مهربونی با رائین...  نكنم گريه که کردم ترلکن خودمو زور به اما بودم ترسیده خیلی

 :  وگفت شد خیره من

  ؟؟؟ کردي تحمل دردو همه اون جوري چه ديروز تو سئوال يه فقط نشده چیزي ، باش اروم-

 :  گفتم اروم

  گیرم می درد معده همیشه من-

 :  وگفت کرد کوتاهی ي خنده رائین

 ...  نیست شدت اين به باز بگیره درد ات معده که هم چقدر هر-

 :  گفت لبخند وبا اروم که شدم خیره بهش ترس با

 .  اوردن رودر اپانديست فقط نبود خاصی چیز-

 :  گفتم بغض با کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

  ؟ نیست خاصی چیز گی می تو بعد کردم...  عمل...  من-

 :  وگفت کرد نگاه بهم بدجنسی وبا داد لم کنارم صندلی روي رائین

 که ترس. کنن می عملو اين مردم درصد پنجاه اقل حد چون نیست خاصی چیز گم می اين براي-

  کوچولو خانم نداره

 :  وگفت کرد اي خبیثانه ي خنده بعدهم
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 ...  اورد سرت رو بال اين خدا کردي اذيت منو بس از کارت عاقبت اينم-

 :  تمگف رائین حرفاي به توجه وبی بودم کرده وحشت

  ؟؟؟ مامانم-

 :  وگفت انداخت ساعت به نگاهی رائین

 بهشون میرم االن کنم بیدارشون دارن گناه وبابات مامان کردم فكر...  صبحه هشت تازه ساعت-

 ...  میزنم زنگ

 :  گفت کرد می صاف موهاشو دست با که حالی در شد بلند صندلی روي واز

 ...  بردارم رو ايلمموب رفت يادم بودم شده هول بس از ديشب-

 رائین روز يه کرد می فكرشو کی. افتاد وتیشرتش کن گرم شلوار به نگاهم تازه رفت در سمت وبه

 :  گفتم دفع يه فكري با ؟؟؟ بیرون بره خونه از قیافه اين با

 ... نه-

 :  وگفت کرد نگاه بهم متعجب رائین

  ؟؟ نه چی-

 :  وگفتم دادم قورت دهنمو اب

 که میدونی خوب خودت...  هم بعد...  میشه نگران کلی بفهمه اگه ،مامان نزن زنگ نااي مامان به-

 ...  شده باز بیمارستان به پامون فرداش وقت اون خونمون کرديم دعوتشون ماه چهار از بعد زشته

 :  گفت رفته باال ابروهاي وبا اومد سمتم به رائین

  ؟ بفهمه کسی خواي نمی يعنی-

 :  گفتم کشیدم می تر باال خودمو که ودرحالی دادم تكون تايید ي نشونه به سرمو

 .  تشنمه من-
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 : وگفت داد تكون سري رائین

 پرسم می ازش اومد وقتی...  کنم صداش اومدي هوش به وقتی گفت بیاد بگم دکترت به برم بايد-

  ؟! نه يا بخوري اب تونی می که

 ديدن با دکتر گشت بر اتاق به مسنی دکتر خانم اب دقیقه چند از وبعد رفت بیرون اتاق از رائین

 : اوردوگفت لب به لبخندي من

  ؟ خوشبخت مرد زوج طوري چه-

 دکتر ، کدم تشكر دکتر از واروم کردم نگاه کرد می نگاه منو لب به لبخند که رائین به تعجب با

 :  گفت کرد می ام ماينه که درحالی

  ؟؟؟ نشدم انجامش به موفق هنوز سال سی از بعد من که شوهرت اين با کردي کار چی دخترتو-

 :  گفتم متعجب

  شم؟؟؟ نمی متوجه ببخشید-

 :  وگفت کرد اشاره رائین وبه زد بهم چشمكی لبخند با دکتر

 ...  میزد نعره بیمارستان توي ديشب شوهرت-

 :  گفت اعتراض وبا دستپاچه رائین

 !  دکتر خانم-

 :  داد ادامه ندهخ وبا نزاشت محل بهش دکتر اما

 بود گرفته بغل رو تو...  کرد داد وبی داد بس از کنه بیرونش بیمارستان حراست که بود نزديك-

 کرديم جدا بغلش از تورو زور به اخرش ديگه...  کرد می زنم وزنم دويد می بیمارستان وسرتاسر

 خانم فقط نگو هکن می جوري اين که مردي نكرده خدايی حتما کردم فكر شخصه به که يكی من

 ....  شده بیهوش خانما
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 يعنی بودم شده خیره بود شده لبو شكل که رائین وبه بود شده تنیس توپ ي اندازه من چشماي

 نقش براش که بوده اينجا کی اخه! کرده بازي نقش فقط بابا نه ؟؟؟ کرده کارارو اين من براي واقعا

 دونستم نمی خودمم واقعا باشه نگرانم خواست یم دلم انقدر چرا نمیدونم بودم گیج ؟؟؟ کنه بازي

 :  گفت بود کرده تصنعی اخم که حالی در گشتم بر سمتش به دکتر صداي با!  چمه

 شوهرت میدونی که تو دختر...  میكنن حسودي کرده عمل اپانديس زن اين به پرستارا ي همه-

 مسكنم من براي تازه ؟؟؟ نزدي ودم کردي تحمل دردو همه اين چرا خواد می رو خاطرت انقدر

 ...  خورده

 :  گفتم باخجالت ومثال اروم نیارم کم وبازيگريش رائین پیش که اين براي

 کردم می فكر هم موقع اون دارم درد معده خودم من هم بعد...  کنم نگرانش خواستم نمی اخه-

 .  معدمه از درد

 : وگفت کرد اي خنده دکتر

  رفتید؟؟؟ دست از جفتتون پس-

 :  وگفت رائین به کرد رو عدوب

 .  کنیم می مرخصش بعد بمونن اينجا عصر تا بهتر خانومتون پسرم-

 روي خودشو حالی بی با دکتر رفتن از بعد کرد بدرقه اتاق در دم تا رو ودکتر داد تكون سري رائین

 :  وگفت کرد ولو صندلی

 ...  افتاديم اينجا عصر تا خانم افتاب بفرما-

 :  گفتم ناراحتی با خنديدم می که حالی در گرفت خندم نشزد حرف طرز از

 ....  بري تونی می تو افتادم اينجا من-

 :  وگفت کرد تصنعی اخم

 ....  میريم باهمم اومديم باهم نیستم راه نیمه رفیق من ديگه نشد-
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 عمیقی لبخند!!!  داشت ارزش خیلی من براي اما بود قصد وبدون ساده لحن يه با شايد حرفش اين

 :  وگفتم زدم اش خسته ي چهره به

 باره می خستگی صورتت ،از نیستم شمر که منم خوب ولی...  نیستی راه نیمه رفیق تو قبول-

 ...  دنبالم بیاي عصر بعد کنی استراحت خونه بري بهتره

 :  وگفت گذاشت هم روي وچشماشو کشید پايین صندلی روي کمی خودشو

 .  راحتم اينجوري من-

 :  گفتم حرص وبا گرفت لجم ديشغ از

 ...  ناراحتم من ولی-

 کرد نگاهم نبود شوخی هیچ توش که جدي لحن وبا گرد باز چشماشو بدم ادامه حرفمو نذاشت

 :  وگفت

 ...  ترم راحت اينجوري میگم دارم-

 شنیدم زحمت به که ارومی صداي والبته وعصبانیت حرص وبا گذاشت هم روي چشماشو وبعد

 :  گفت

  فهمید نمی وقت هیچ زنا شما-

 :  گفتم عصبانیت با شد پرو دادم رو بهش

 ...  نفهمی خودت-

 افتاد يادم تازه بخوابم تر تاراحت کشیدم پايینتر خودمو منم خورد تكونی من به توجه بدون رائین

 خواستی در ازش دوم بار براي که بودم مغرور انقدر...  نداد ابم لیوان يه بهم ادب ،بی تشنمه چقدر

 !!!  نكنم

 با که خندوند کلی منو و خريد وجگر دل بیرون از برام رفت قشنگش لباساي همون با رائین ظهر

 جاي به زندگی توي که رسیدم نتیجه اين به امروز کنم فراموش صبحمو ناراحتی شد عث
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 مین پیش اينجوري چیز هیچ بود امید اگه مطمئنا خنديد بود خوش میشه هم بودن عشقوالنه

 وبرام کرد می لوسم کلی هم بعد بیمارستان برد می منو بده حالم فهمید می که شب همون از رفت

 قطب دوتا وامید رائین اصال ؟؟؟ کرد نمی ناراحت منو وقت هیچ امید چرا دونم نمی خورد می غصه

 خوبه اين کنم می فكر گاهی...  بودم افتاده گیر ومثبت منفی قطب اين وسط ومن بودن هم مخالف

 واينكه...  نمیومده خوشم کشمكش از وقت هیچ من نیست خوب نه گم می مطمئنا بعد که ؟؟ نه يا

 حتما....  میدم ترجیح هیجانه وبدون اروم همش که زندگی به بعدشو اشتی وشیرينی دعوا من

 ي گه وبر اومد ديدنم به باز دکتر خانم عصر!!  کنم صحبت موضوع اين ي درباره امید با بايد

 کردم شدن اماده به شروع اروم اروم رفت ترخیصم کاراي دنبال ورائینم کرد امضا ترخیصمو

 در به که اي تقه با ديشبم درد بودتا تر تحمل قابل خیلی اين خوب ولی کرد می درد دلم هنوزم

 شدم خیره در وبه بستم رو بود برداشته برام شب نصف رائین که مانتويی ي دکمه اخرين خورد

 :  وگفت داد تكونش کمی ترخیصو ي گه وبر شد وارد لبخند با نرائی

 ...  کرده هواشو جور بد دلم که خونه بريم بزن ضعیفه-

 :  گفت دفع يه رائین که شم بلند وخواستم خنديدم اروم

 ...  نههههه-

 صندلی با خنديد می که حالی ودر رفت بیرون اتاق از سريع کردم نگاه بهش تعجب با

 : گفتم حرص با شد دچرخداروار

 ...  نیست چیزيش که پام کردم عمل اپانديس-

 :  وگفت انداخت باال ابرويی بابدجنسی

  هم دومی...  بیاي صندلی اين با اينكه اولی...  داري ،دوراه بري راه زياد نیست خوب برات-

 :  وگفت زد بهم چشمكی

 .  کنم بغلت من-

 :  گفتم اخم با خنده زير زد وسريع
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 ....  بخندي اب رو-

 :  وگفت گرفت لبشوگاز نمايشی حالت با

 ...  بكش خجالت ، زن نكنه خدا-

 داد هولم پشت از هم رائین نشستم چرخدار صندلی روي واروم دادم تكون سري براش تاسف با

 رو وصندلی رفت سرعت با هم رائین نشستم ماشین توي رائین کمك با.  بردم ماشین جلوي وتا

 : گفت خنده وبا افتاد شدوراه ماشین سوار بعد و داد تحويل

 اي خونه تو وشلوار قرمز وشال طوسی مانتوي به نگاهی خوشتیپیم چقدر تو منو کردي دقت-

 کمتر تا گرفتم دلم به ودستمو خنده زير وزدم انداختم بیمارستان پالستیكی ودمپايی مشكیم

 :  وگفتم بگیره درد

 ...  گرفت می دست برامون تماح بود اينجا اگه خالیه کامی جاي-

 :  وگفت کرد تايید خنديد می که حالی در رائینم

  کامی با اونم....  خزپارتی بريم تیپامون اين با تو منو میده جون االن واقعا-

 ي طبقه به رائین کمك با اونجا واز رفتیم پارکینگ به و رسیديم خونه به بازي مسخره کلی از بعد

 موضوعی براي که کرد اوري ياد بهم گشت بر موقع بابا که افتادم ديشب ياد ،تازه رفتیم خودمون

 يه بايد...  بابا پیش برم تونم نمی که وضعم اين با من اما پیشش وبرم بگیرم تماس باهاش حتما

 ...  بگردونم سر دور رو ومامان بابا جوري

 رائین مديون امروز واقعا ،من ارمبی در وشالمو ومانتو بشینم تا کرد وکمكم برد اتاق تا منو رائین

 در رائین...  بشه خوبی دوست برام تونه می که مطمئنم نذاشت تنها شرايط اون توي منو که بودم

 :  گفت لبخند با بود دستش وشالم مانتو که حالی

  ؟؟؟ بذارم کجا اينارو من خوب-

 صداش تعجب اب ايستاد وسیخ شد میخكوب سرجاش که گشت بر کمد سمت به دفع يه وبعد

 :  کردم
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  ؟؟ کجايی توام با!؟ ئین را...  ؟؟؟ رائین-

 

 ديوار به اي اشاره دست وبا گشت بر سمتم به عصبانی وچشماي برزخی صورت با دفعه يه رائین

 !!!  شده چی فهمیدم تازه و کردم نگاه اتاق ديوار به گیجی با کرد اتاق

 قورت دهنمو اب گرفت وجودمو سرتاسر وجدان عذاب وحس ترسیدم کمی ولی چرا دونم نمی

 : گفتم ماليمی لحن وبا دادم

 ....  من!!!  رائین-

 :  پريدم جا از رائین خشم از وپر گونه فرياد صداي با

  ؟؟؟ کنی تمومش خواي نمی...  افتاب-

 :  وگفت کرد عكسا به اي واشاره

 بايد سرم تو خاکی چه من اقات اين توي بیاد يكی گی نمی ؟؟؟ ها ؟؟؟ چیه ها بازي مسخره اين-

 اينا ي همه من ولی نباشه مهم برات من يا بابات و ،مامان غرورت ، ابروت تو شايد افتاب ؟؟؟ بريزم

 و نكنه نگاه صورتم تو بابام فردا پس خوام نمی...  بخورم غیرتی بی انگ خوام نمی مهمه برام

 ها بازي بچه واين خودت از غیر به بار يه فقط خدا رضاي محض بار يه فقط افتاب...  نبره ازم اسمی

 خواد می دلت که جا هر ندارم کاري(  امید عكس به اشاره) يارو اين با من...  کن فكر هم بقیه به

 ولی...  نیست مهم من براي بشه خالی هات عقده تا بخواب بگیر بغلت شبا حتی بزار عكسشو

 دخترا جنس همون از يكی به عموشو دختر اکامرو رائین کنن فكر نزار...  نزار کسی چشم جلوي

 بازي اين بزار...  باشم نكرده بازي ديگه هم ابروي با باهمیم که وقت چند اين حداقل بزار فروخت؛

 ...  تو هم من نفع به هم...  بشه تموم خوبی به

 گذاشت هم روي چشماشو خسته رائین بودم شده خیره بهش بغض وپر شده گرد چشماي با

 :  داد ادامه اي وخسته اروم صداي وبا کشید اش اشفته موهاي توي دستی

 ...  هم رغیب نه باشیم هم يار بازي اين توي بود قرار تو منو افتاب-
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 :  وگفت شد خیره من دار بغض چشماي توي وناراحت کرد باز چشماشو

 جدا هم از داره ما بازي انگار گذره می چی هر ولی...  هم روي روبه نه باشیم هم پشت بود قرار-

 بدون همیم روي به رو ديگه االن.  هم رغیب شديم باشیم هم رفیق اينكه جاي به تو منو...  میشه

 شده چی همه...  نیست برنامه جز چیز هیچ ، شدم گیج افتاب دونی می...  بخوايم خودمون اينكه

 اوج توي افتادم اشتباه هي با االن ولی...  نمیومده خوشم کردن بازي از وقت هیچ من...  بازي بچه

 ...  بازي

 ي گوشه رو بود شده مچاله دستش توي که وشالم ومانتو ايستاد در کنار اما رفت در سمت به وبعد

 خنده انگاري بود گرفته وجودمو ي همه فرياد و بغض شد خارج اتاقم از سرعت با و کرد پرت اتاق

 ؟؟؟ اوردم کم جلوش چرا ؟؟؟ نگفتم چیزي بهش چرا شد سرازير دونه دونه اشكام!  نیومده من به

 ، کردم اشتباه میگه درست میدونم فقط دونم نمی خودمم ؟؟ رو چی ؟؟؟ گه می درست اون يعنی

 فكر به بايد من اما نداره دوست منو اون که درسته میزدم ديوار به رو امید عكس نبايد دارم، قبول

 که حالی در ؟؟؟ باشه داشته دوست منو نبايد اون ،چرا کشید تیر قلبم حرف ،بايد باشم ابروش

 ؟؟؟ بخوانت بايد همه چرا هااا مغروري انقدر چرا کشیدم فرياد خودم سر بود گرفته شدت اشكام

 خیلی من رفتن از بعد داشت دوستم اگه..  اگه....  نداره دوستت که کنی شكر خدارو بايد االن تو

 ناراحتی يا بود شوق اشك گرفت اوج ام گريه نداره تمدوس که ممنونم...  خدايا...  خورد می ضربه

 بود شده شكسته هق هق از که وصداي ناراحتی با خورد امید عكس به نگاهم!!!  دونم نمی ؟؟؟

 :  گفتم

 وبر میزاشتی پا من قسم رو اگه ، میزدي حرف بابا با اگه ، رفتی نمی اگه...  امید تو تقصیر همش-

 ...  وقت هیچ شد نمی ناراحت رائین وقت هیچ نبودي زيزع برام اونقدر اگه گشتی می

 مگه خنديدم خودم افكار به میزد داشت رائین حتما...  شد بلند سالن از پیانو طنین خوش صداي

 می دلم چرا...  میزد پیانو من جلوي که بود بار اولین اين ؟؟ هست هم اي ديگه کس رائین از غیر

 با افكارم ديدمش می نزديك واز بودم لعنتی ديوار اين پشتو اتاق اين از بیرون االن خواست

 :  بودم داده تكیه تخت ي ديواره به مبهوت ومن پاشید هم از مردي وخوش جذاب صداي

 امروز ام خورده می که بگريزيد من از
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 امشب ام ديوانه که منشینید من با

 بگیرد سیل را تو کوي سر که ترسم

 امشب ام مستانه ي گريه از بیخبر اي

 را جهان دو هر کند مست آن ي جرعه يك

 امشب ام پیمانه به ريخت لبت که چیزي

 فروغی گرانمايه عمر از حاصلم بی

  امشب ام جانانه پی در نرود جان گر

 غمه چقدر زندگیم زمون،تو از هم زمین، از آسمونهم از گرفت دلم

 لعنتی روزگار همه،اي از گرفته دلم

 آسمون و زمین هب بگم،من چی هر بهت تلخه

 من که شباست اون از ،امشب دم نمی رفاقت دست

 بیخبري و مستی بشم،تو ديوونه دوباره

 من که شباست او از بشم،امشب میخونه اسیر

 ها غريبه اين شهر بزنم،تو داد خواد می دلم

 آسمون از گرفت بزنم،دلم فرياد دردمو

 غمه چقدر زندگیم زمون،تو از هم زمین، از هم

 لعنتی روزگار همه،اي از تهگرف دلم

  آسمون و زمین به بگم،من چی هر بهت تلخه

  دم نمی رفاقت دست
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 دري دربه همه اين از

 زندگی داره فايده قیامته،چه من قلب تو

 دري به در همه اين طاقته،از انتهاي اين

 رسه نمی من داد من،به جون رسیده دلم

 آسمون از گرفت من،دلم آسمون خداي

 غمه چقدر زندگیم زمون،تو از هم زمین، از هم

 لعنتی روزگار همه،اي از گرفته دلم

 آسمون و زمین به بگم،من چی هر بهت تلخه

  دم نمی رفاقت دست

  معین:  گرفته دلم

 نداشتم ريختن براي اشكی ديگه بودم زده زل روم به رو به فقط ومبهوت مات که بود ساعتی چند

 ، خواستم نمی رو کس ،هیچ خواستم نمی هیچی بودم رت وگنگ تر هويت بی ديگه موقع هر از

...  دونستم نمی خودمم اسم حتی بودن افتاده مفهوم از برام همه هیچی هیچی....  اسمونو زمینو

 که بود شلوغ انقدر مخم ؟؟؟ باشه تونست می چی گنگیم دلیل نبودم گنگ حد اين تا وقت هیچ

 شده تلخ خشكی از ودهنم کرد می درد وبیش کم دلم...  خالیه کردم می احساس شلوغیش از من

 تونستم می باز وگنگی گیجی اين توي که شد می وپايین باال زهنم توي چیزي يه....  بود

 خواست می اونو من از طرفی بودم کرده کشفش خودم توي تازه که واضح چیز يه بدم تشخیصش

 واز بگیرمش نديد دادم ترجیح که مبود ، ونبودن بودن درگیر انقدر کرد می رد اونو ديگه وطرف

 داد می بهم بدي حس خوامش نمی فهمیدم فقط بود چی نفهمیدم درست حتی کنم محوش ذهنم

 ي همه پريدم جا از خورد در به که اي تقه با!!!  بودم غمگین هم طوري همین من...  غم حس يه

 سرم توي بدي سردرد صورت به اثارشون ولی بود رفته هوا وبه شده دود اينكه مثل افكارم

 کردم خیس خشكمو لباي خشكم نیمه زبون با گرفتم می سرم به دستمو که حالی در شد موندگار

 : گفتم اي گرفته صداي وبا
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 ...  تو بیا-

 مشامم توي برگ کباب بوي شد باعث که شد اتاق وارد سینی يه همه از واول شد باز ارومی به در

 نگاه من به اينكه بدون شد اتاق وارد اروم رائین...  داد ستد بهم تهوع حالت گرسنگی از بپیچه

 دودستش ومیون انداخت پايین سرشو نشست تختم ي ولبه گذاشت تخت روي رو سینی کنه

 يه به منم حالش به خوش...  بوده حمام بود معلوم اش کرده عوض ولباساي خیس موهاي از گرفت

 می احساس داشتم عجیبی حساس يه خورد می بهم خودم از داشت حالم ، داشتم نیاز واقعا حمام

 دارش نم موهاي از بارمو حسرت نگاه رائین صداي با...  کردن وصل وزنه تنم ي همه به کردم

 :  گفت اي گرفته صداي با دوختم بود وغمگین درهم که صورتش رخ نیم وبه گرفتم

 ....  بزنم داد سرت واستمخ نمی..  بودم عصبانی کمی فقط...  نداشتم منظوري من..  افتاب-

 می کار خطا اونو وجودم از نصفی اينكه با کنه پیدا ادامه بحث اين خواستم نمی ولی چرا دونم نمی

 تصمیم چون بود شده پیروز دومی ي ونصفه دونست می مقصر خودمو هم اش ديگه نصف دونست

 يه اينكه براي...  باشم رائین ناراحتی باعث خواستم نمی دارم بر ديوار از امید عكساي داشتم

 :  گفتم غرور با ومحتاجشم اوردم کم بیماريم خاطر به نكنه فكر وقت

 تونم نمی شرايط اين با من ولی...  ديدنش وبرم بزنم زنگ بهش وبايد ، داره کارم گفت بابا ديشب-

 نمی کار مخم اما بگم بهشون چیزي يه بايد...  بشم خوب کامال که زمانی تا البته برم بابا ديدن به

 ...  کنه

 اما زد می موج ناراحتی چشماش توي کرد نگاه من به غمگینی وچشماي مهربان لبخند با رائین

 شايد کردم عوض بحثو اينكه براي شايد لبخند واين خورد می چشم به بیشتر لبش روي لبخند

 :  گفت وشمرده اروم....  هم

 ...  بگی بابا به چی گم می بهت شد تموم که تشام بگیري انرژي کم يه بخوري شامتو تو بهتره-

 به که بودم نگذاشته دهانم به هنوز اما کندم رو کباب از اي تكه چنگال با واروم دادم تكن سرمو

 :  گفتم رائین

  ؟؟؟؟ خوري نمی تو-
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 :  وگفت ريخت بهم موهامو مهربونی با رائین

  ؟؟؟ بخوريم باهم رمبیا خواي می اگه اشپزخونه توي گذاشتم خودمو سهم چرا-

 :  گفتم غرور با همین براي کنم خورد بر خوب اين از بیشتر داد نمی اجازه ديگه غرورم

 ...  دم می ترجیح رو تنهايی من....  نیست نیازي نه-

 :  گفت میداد وفشار بود گرفته انگوشتاش بین دماغمو که حالی ودر شد بلند جا از خنده با

 نوش رو شامم شما وبا بشم مزاحمتون دي می اجازه خانم... بخورم غذا تنها ندارم دوست من اما-

  ؟؟؟ کنم جان

 سختی با خودمو کمی بدم نشون جدي خودمو کردم سعی اما گرفت ام خنده زدنش حرف طرز از

 :  گفتم جدي و کردم جا جابه تخت روي

 !!!  راحتی جور هر...  کنه نمی فرقی من براي-

 :  کرد كراروت کرد نگاهم شیطنت با

  ؟؟؟ جوري هر-

 :  وگفتم دادم تكون سر مطمئن

 ...  البته-

 :  گفت بدجنسی لحن وبا خنديد

 !!  دم می نشونت فرصت سر بعدا-

 تخت روي من روي به ورو گشت بر خودش غذاي ظرف با دقیقه چند از بعد شدو خارج اتاق واز

 می غذامو کامل میل وبا بود شده تر زياد اشتهام بود مهربون وباز بود اينجا اينكه از نشست

 من صورت جز به نگاهشو اصال چون کشه می عذاب چیزي يه از داره رائین بود معلوم اما خوردم

 اين رو رائین که بود سخت برام جورايی يه باورش...  انداخت نمی اي ديگه چیز به غذاش وظرف
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 زن براي اونم غیرت همه اين ؟؟؟ بود حساس همه اين امید روي واقعا يعنی ببینم غیرتی همه

  ؟؟؟ صوريش

 بیرون اتاق از رو غذا وسینی داد راحتی لباس دست يه بهم کمدم توي از رائین غذا خوردن از بعد

 سمتم به وموبايلمو اومد اتاق به لباسم کردن عوض از بعد کنم عوض لباسمو راحت من تا برد

 :  وگفت گرفت

 کامی که ماموريتی خاطر به وبگید بگیريد تماش گرام پدر با...  شما گوشی اينم خانم افتاب بفرما-

 بر وقتی بري پدرت ديدن به تونی نمی و اي ديگه شهر به بري هفته چند براي مجبوري داده بهت

 !!  میزنی سر بهش حتما گشتی

 :  وگفتم انداختم ورائین گوشی به نگاهی دودلی با

 ...  مسیره يه توي حدودا بابا کار محل با کامی شرکت ؟؟؟؟ چی ببینه خیابون توي منو بار يه اگه-

 :  وگفت انداخت باال ابرو رائین

 ...  کنم می صحبت کامی با خودم من بشی کار خیال بی بهتره حالت اين با خوب دختر-

 تماسم لیست توي از رو بابا ي وشماره گرفتم رائین از وتلفنو کردم فوت بیرون باصدا نفسمو

 توي بابا صداي بود نخورده سومی بوق هنوز کردم برقرار رو تماس مكث کمی وبا مکرد انتخاب

 ...  پیچید گوشی

  ؟؟ افتاب الو-

 ..  بابا سالم-

 :  گفت نارحت بابا

 ...  زدي می زنگ ديگه ساعت سه دو ذاشتی می!!  گرفتی تماس زود چقدر ، شد عرض سالم-

 :  گفتم شرمنده
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 بود قرار بود کرده مسئول منو کامی ها پروژه از يكی براي...  اومد شپی کاري برام بابا ببخشید-

 ...  بشم راهی شرکت هاي بچه با شدم ومجبور امروز به افتاد که برم ماموريتی به ديگه هفته

  ؟؟ ماموريت به چه رو جمعه اخه-بابا

 : وگفتم دادم نشون ناراحت خودمو-

 ...  پرسید کامی از بايد واال دونم نمی-

  ؟؟؟ گردي می بر کی حاال-

 ...  بكشه طول اي هفته سه دو يه کنم فكر-

 :  گفت کوتاهی مكث از بعد بابا

  ؟؟؟ نكرد مخالفتی رائین-

 باشه مهربون همه اين بايد ،چرا شدم خیره بود دوخته چشم من به ومنتظر مهربان که رائین به

 :  گفتم بود رائین به نگاهم هنوز که حالی ودر کشیدم عمیقی نفس ؟؟؟

 ...  نگفت ،چیزي نه-

 !  بزن من به سر يه گشتی بر موقع هر فقط...  بابا خوب خیل-

 ...  حتما-

 .  فظ خدا....  باش خودت مراقب-

  خدافظ طور همین شماهم-

 :  وگفتم کردم قطع رو گوشی

 ...  گذشت خیر به-

 :  وگفت زد لبخندي

 ...  کنی خورد بر راحت هاشبا اينكه شرط به گذره می خیر به چیز همه-
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 :  گفتم زدم می کوچكی لبخند که حالی در غرور با

 از راحت گی می تو وقت اون باشه خوب پايانش که کرد تالش کاري براي بايد گن می همه-

  ؟؟؟ بگذر کنارش

 :  وگفت شد جدي رائین

 تو...  متفاوتن چیز دوتا کردن تالش با گذشتن راحت دارن فرق هم با کلی دوتا اين خانم دختر-

 اعصاب نگیر سخت خودت به که اينه گذشتن راحت از منظورم....  کنی تالش بايد کاري هر براي

 کن خورد بر راحت ادما ي همه حتی يا ها سختی همه با...  نكن بزرگ چیزو همه نكن خورد خودتو

 در رو چیزي يه يمکرد می زندگی سقف يه زير باهم که ي ماه چند اين توي افتاب دونی می... 

 دي می نشون که نیستی اونی...  کنی می فكر که نیستی اونی تو...  فهمیدم خوب خیلی تو مورد

 يه طرف از بكنم نصیحتت يه خوام می...  کنی می بزرگ خیلی چیزو همه که هست همینم براي... 

 صوري، شوهر يه تیح: (  داد ادامه خنديد می که حالی ودر)  خونه هم يه ، دوست يه ، تر بزرگ

 رفته دست از چیزا خیلی که بیوفته اتفاق اين زمانی نگذار کن پیدا واقعیتو خود...  کن پیدا خودتو

 ديگه حتی...  میشه پوچ ، میشه تهی واقعیت خود موقع اون نداري جبران براي هیچی ديگه وتو

 طعم که است موقع اون مونه نمی باقی ازت هیچی...  بشی پنهون پشتش که نیست هم نقابی

 ...  فهمی می رو واقعی شكست

 :  وگفت زد لبخندي حرفا اين از بعد بودم شده خیره رائین مسمم ي چهره به مشوش ذهن با

 ...  کنی استراحت بايد وبخواب، بخور داروهاتو-

 برگردوندم رائین دست به رو ولیوان خوردم رو ها قرص اروم داد دستم به اب لیوان با رو دروها

 به من بودم کرده خودش گیر در ذهنمو جور بد رائین حرفاي...  شد خارج اتاق واز زد بهم لبخندي

 ومشوش گیر در ذهنی با بودم گیج ؟؟؟ نه يا دونستم می خودم که چیزي ؟؟؟ کردم می تظاهر چی

 ...  رفتم خواب به

 هیچی موضوع اين از مهتاب بود قرار من خواست وطبق بود گفته رو عمل موضوع ها بچه به رائین

 ونیكی گلنار ، نگه مامان به رو موضوع اين تونست نمی فهمید می که اگر دونستم می چون نفهمه

 که کت شر رئیس بود، کرده رد مرخصی هفته دو برام هم کامی بودن افتاده ما ي خونه همش
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 يه از اونم بود معلوم بود شده کمتر امید با تماسم....  داره هم هارو خوبی همین باشه دوستت

 کار اخر سال اين شايدم ، بود دلتنگ شايد بگه من به تونست نمی که چیزي يه بره می رنج چیزي

 می فقط دونم نمی هیچی...  کردم می فكر اشتباه ومن بود شده خستگیش باعث زيادش هاي

 کم ستنی اعصابم رو متضادش رفتاراي ديگه میشه عوض کم کم داره رائین به راجع نظرم دونم

 ديگه مبهمه برام چیزا خیلی هنوز اما کنم می درك ورفتاراشو کارا بعضی دلیل دارم کم

 وجاي بوده خوب برام خیلی وقته چند نشینی خونه اين کنه نمی اذيتم سابق مثل خونسرديش

 باهم زود بعد که کنیم می شديدي هاي دعوا گیريم در باهم هنوز البته ، داده بهم بیشتري فكر

 بیشتر کمی من وضع خاطر به رائین اما هستیم ديگه هم واذيت ازار پی در هم هنوز یشیمم خوب

 دنگ همه اين که اپانديس عمل يه کنه می لوسم داره وکامی گلنار قول وبه کنه می مالحضه

 ....  بدم دست از خوبو دوست يه ممكنه رائین از جدايی از بعد که ناراحتم واقعا ومن نداره وفنگ

 زنگ صداي که کردم می متر رو خونه بیكار منم بود شرکت رائین گذشت می عملم از اي دوهفته

 :  شد بلند تلفن

  ؟؟ الو-

  ؟؟؟ طوره چه حالت بیمار خانم سالم-

  ؟؟؟ خوبه کامی ؟؟ طوري چه تو خانم غزل ممنونم-

  ؟؟؟ کنی می کار چی...  خوبیم هم ما عزيزم اره-

 :  وگفتم ردمک ولو مبل روي خودمو حال بی-

 ...  ذاره نمی رائین اما شرکت برم میخواد دلم...  میشم ديونه بیكاري از دارم هیچی-

 :  وگفت خنديد غزل

  شو بلند بشین، ،نیا، نرو...  ها ده می جولون داره خوب رائین اين-

 :  وگفتم خنديدم
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 بهشون(  افتابه ايحرف نگفتم اينو من اقايون شرمند) هستن طوري همین مردا ي همه قربونت-

 ..  شن می پرو بدي رو

 :  وگفت خنديد غزل

 چقدرهوا ،واي دلم رائین آي ، سرم رائین آه ، کنه می لوس خودشو هی..  میاد بدت هم تو که نه-

 .. و گرفتم گر خفست

 :  گفتم خنده با

  ؟؟؟ گفتم می رو اينا رائین به کی من بیشعور، مار زهر-

 :  وگفت خنديد غزل

 خوام می کامی، تولد کنم دعوتت ديگه ي شنبه پنج براي زدم زنگ حقیقتش کردم شوخی-

 ...  کنم سورپرايزش

 :  گفتم حالی خوش با

  ؟؟؟ بگیري جشن خواي می کجا ؟؟؟ واقعا-

 ...  کنم دعوت هارو خوانواده با دوستامون خوام می ديگه خودمون ي خونه -غزل

 !! نمیشن جا اشم ي خونه تو که ادم همه اين غزل واي-

 : گفت خندون غزل

 رو بدجور من بزاري کنار بازياتو لوس بهتره افتاب ،فقط خودشونه دست مگه کنیم می جاشون_

 ... دارم کار کلی بارائینم تازه کردم حساب پوك کله دوتا اون و تو کمك

 : وگفتم خنديدم

 . .. بیاد پايین شیطون خر از رائینم اين بلكه...  خدامه از که من-

 :  وگفت کرد بلندي ي خنده غزل
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 ...  شیطون جناب خر از پايین میارمش برات خودم....  ديديا دور امیدو چشم-

 خندون پیش لحظات که وچشمام ماسید لبم روي لبخند گرفت وجودمو ي همه غم امید اسم با

 :  فتگ نگرانی با بود شده سكوتم متوجه که غزل بود اي لحظه هر از تر غمگین االن بود

  ؟؟؟ خوبی افتاب-

 :  گفتم وگرفته دادم بیرون سختی به نفسمو

 ...  خوبم اره-

 :  وگفت شد جدي غزل

  ؟؟؟ اومده پیش مشكلی ، افتاب نگو دروغ-

 تماس باهام دقیقه هر گذشته مثل ديگه که بگم امید جديد رفتار از که داد نمی اجازه بهم غرورم

 ...  گیره نمی

 :  گفت باز غزل

  ؟! شده چی..  بده جوابمو!! هاااا توام با تاباف-

 :  وگفتم دادم قورت بغضمو نداشتم تحمل ديگه

 ...  شده جوري يه...  امید غزل-

 :  شد بلند تلفن پشت از غزل متعجب صداي

  ؟؟؟ جوري چه-

 خسته صداش جورايی يه نمیزنیم حرف باهم زياد وقته چند اينكه از گفتم غزل براي چیزو همه

 کامی گفت بهم هم اخر ودر داد گوش حرفام همه به وحوصله صبر با ،غزل شده حوصله کم اس

 منم اس گرفته اينطور که کاراشه وسختی دوريش خاطر به زياد احتمال وبه گه می همینو هم

 ...  نیست اين از غیر وچیزي درسته فكرا اين ي همه که بقبولونم خودم به کردم سعی

 :  گفتم ناراحتی با کرد باز رو ونساختم در رائین تا عصر



 
 

www.negahdl.com    368 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 !  ؟ باشم زندانی خونه توي من قراره کی تا رائین...  سالم-

 :  گفت شیطنت کردوبا نگاهم مهربون رائین

  ؟؟؟ کرده زندونی شمارو کی داريد اختیار خانم!!!  چیه خستگی بابا نه شد عرض سالم-

 :  گفتم ناراحتی با افتاد راه ها مبل سمت وبه

 ...  ديگه تو-

 :  وگفت زد کوچكی ولبخند انداخت مبل روي خودشو

 !!  فرستی می واسطه برام که بینم می راستی...  کنم زندانی رو شما که باشم کی من-

  ؟؟ وگفتم کردم نگاه رائین به متعجب

  ؟ من ؟؟ واسطه-

 زندانو از خودت قول به يا خونه از شمارو مرخصی خواست در بهم زد زنگ غزل..  ديگه اره-

 ...  داشت

 :  وگفتم نشستم جلوش ذوق با

  ؟؟؟ گفتی چی تو خوب-

 :  گفت وجدي کرد اخمی رائین-

 ...  نمیشه گفتم ؟؟ بگم خواستی می چی-

 :  گفتم گی بیچاره وبا افتادم راه سرش پشت منم رفت اتاقش سمت وبه شد بلند جا واز

  ؟؟؟ چرا اخه-

 :  وگفت شد اتاق وارد بود من به پشتش که حالی در رائین

 می شنبه پنج که دارم شك هنوز االنم ، کنی استراحت وبايد نشده خوب کامال حالت هنوز چون-

  ؟؟؟ نه يا بري تونی
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 :  گفتم عصبانیت با

 منم کاراي توي!!  نداره ربطی هم تو به میرم خودم ؟؟ اي کاره چی تو اصال!!!  نامردي خیلی-

 ...  نكن دخالت

 :  وگفت خنده زير زد فعهد يه رائین

 ...  رفت در تنم از خستگی کامال حاال...  جان اي-

 :  گفت شیطنت وبا شد دوال من متعجب صورت توي وبعد

 ...  خواستم می همینو فقط-

 :  گفت خونسردي وبا زد مهربونی لبخند شد بلند جیغم که داد فشار اگشتاش دوتا بین بینیمو

 !  ازادي تو بخواي، خودت هرجور گفتم هم غزل به وگرنه ارمبی در صداتو خواستم می فقط-

 :  گفتم اخم وبا شدم عصبی

  ؟؟ بیاري در منو صاي خواد می دلت فقط-

 :  وگفت زد بیاري در لج لبخند رائین

 ...  دقیقا-

 ...  نمیزاره باشم خوب باهاش خوام می چی هر اومدم بیرون اتاق از عصبانیت با

******* 

 کار چی خواست می غزل دونم نمی من...  بوديم کامی تولد کاراي دنبال که بود چهارم روز دقیقا

 بهترين از تا ده به حاال تا بگم اگه نیست دروغ!!!...  ديگه بود تولد يه داد می لفتش انقدر که کنه

 جون مادر کمك با اخر در که نداشت قبول کدومو هیچ غزل اما رفتیم غذا سفارش براي رستورانا

 هم خدماتی دفتر تا چند به ، بزنه حرفی هاش غذا روي نتونست غزل که کرديم پیدا رستوران يه

 اين خودش( گلنار پسر دوست) امین شد قرار که گرفت می اي بهنونه يه غزل باز اما زديم سر

 اين خودش قول به که خانمه خاص کادوي کردن پیدا دنبال که هم رائین بیچاره ، کنه رديف کارو
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 سعی چی هر ماهم چیه کادو اين که دونن می رائین و خودش وفقط سورپرايز هم سكرته هم دوکا

 شده الل مورد اين توي شون دوتا که اين مثل بود فايده بی بیرون بكشیم زبونشون زير از کرديم

 امروز باالخره!!  سرشون تو بخوره سورپرايز اين که بودم رسیده گلنار حرف به منم ديگه بودن

 افتاديم، راه هم وگلنار نیكی منو...  بخريم کادو کامی براي بريم تا داد مرخصی بهمون خانم لغز

 خودم براي يكی خريدم می دوتا بايد که من براي مخصوصا سختیه کار خريدن کادو که واقعا

 تونه نمی وزياد شده کنكور براي خوندن درس درگیر خودش چون!  مهتاب براي هم ويكی ورائین

 کیفم توي دست تعجب با خورد زنگ من گوشی که بوديم ها پاساژ تو گشتن حال در بیاد نبیرو

 زنگ شنیدن با که نیكی!  دارم جلسه بود گفته که رائین ؟؟ باشه تونست می کی يعنی کردم

 : گفت بود پريده رنگش موبالیم

 !!! میشیم بخت وبد نهک می بهنونه ديگه چیز يه باز االن!  غزله مطمئنم من نده جواب خدا تورو-

 : وگفتم گرفت ام خنده که کرد نگاهم التماس با گلنار

 !!!  نمیدم جواب بود غزل اگه کیه ببینم وايسید-

 به شروع دوباره وباز شد قطع قلبم ضربان اي لحظه امید اسم ديدن با کردم پیدا باالخره گوشیمو

 اون من بزنم حرف باهاش خواستم نمی زياد گرفتگیش اين خاطر به ولی چرا دونم نمی کرد تپیدن

  امیده: گفتم ها بچه به رو خواستم می خودمو ومهربون شاد امید

  ؟؟؟ الو: کردم وصل رو تماس ناچار به باشم اونها از کلمه منتظر اينكه وبدونه

 :  پیچید گوشی توي امید نگران صداي

 ....  کردم می قطع داشتم ديگه ؟؟ کجايی معلومه...  خانما خانم سالم-

 ...  کشید طول اوردم در تا بود کیفم توي گوشیمم خريد اومدم ها بابچه..  متاسفم-

 :  وگفت کرد اي خنده امید

  ؟؟؟ خبر چه!  خوبه خوب-

 :  گفتم متعجب
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 ...  کامیه تولد شنبه پنج اهان...  نیست خاصی خبر-

 :  گفت وهوله پاچه دست کمی بود معلوم که امید

  ؟؟ نیست خبري ديگه عزيزم دونم می که اونو-

 :  وگفتم گرفتم استرس

  ؟؟؟ افتاده اتفاقی امید!!!  نه-

 :  وگفت کرد زورکی ي خنده-

 چون نخري کادو کامی براي بگم بهت زدم زنگ راستش! پرسیدم جوري ،همین اتفاقی چه بابا نه-

 از....  کردم پستش وبرات خريدم خواد می خودش که مداليی اون از نقره، قاب يه براش اينجا من

 ...  بده کامی به ومن خودت طرف

 :  گفتم اجبار وبه درمونده

 ...  بخرم براش چی بودم مونده...  امید ممنونم واي-

 :  گفت مهربون امید

...  عشقم باش خودت مراقب...  نمیشم ،مزاحمت میرم ديگه من...  خانمم کنم می خواهش-

 ... خدافظ

 . خدافظ...  باش خودت مراقب هم تو!!!  چیه حرفا اين-

 :  وگفتم کردم نگاه بودن ايستاده منتظرم که ها بچه به مونده ودر کردم قطع تماسو

 ...  کرده وپست خريده کادو وخودش خودم طرف از که گفت-

 :  گفت خندون نیكی

 ...  بگیري چیزي يه مهتاب طرف از بايد فقط..  شد حالت به خوش پس-

 :  گفت اخم وبا پريد نیكی حرف وسط گلنار
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  ؟؟؟ چی رائین پس-

 دل بار اولین براي وعكسا شب اون ياد با ؟؟؟ چی رائین ،پس کردم می فكر همین به خودمم

  بودن شده زبون هم وعقلم

 قاطع همین براي کنم خوردش ديگران جلوي خواست نمی دلم "رائین": گفتن می کالم يه وفقط

 :  گفتم

 ونمی شوهرمه اون فعال... گیرم می جدا رائین خودمو براي من خودشه طرف از فقط امید کادوي-

  ابرومون خوام

 ...  بره همه جلوي

 ولی بود عزيز برام امید بودم راضی کامال انتخابم از کردن تايید کارمو درستی هم ونیكی گلنار

 کادو کدوم هر ها بچه منو!!!!  بشكنم کرده محبت بهم همه اين که رائینو وشخصیت غرور شد نمی

 هم مهتاب طرف واز خريدم کامی براي ساعت يه ورائین خودم طرف از من خريديم خودمونو هايی

  وقشنگ اسپرت بند گردن يه

 

 از وهمه غزل جز به نريم ارايشگاه کدوم هیچ شد قرار رسید شنبه پنج دردسر کلی از بعد باالخره

 بود مونده هم ها کار خیلی باز اما داشتن کارگر اينكه باوجود شديم جمع اينا غزل ي خونه صبح

 تزئین مشغول صبح از رسیدم می کارامون به راحت خیال با وما کار سر بود رفته که هم کامی

 نباشید خسته غزل که بود يك حدوداي ساعت رفتیم می طرف اون به طرف اين از و بوديم خونه

 خنده با غزل کشیديم اسودگی سر از نفسی دادن بهشون باش ازاد که سربازايی مثل وما گفت رو

 :  گفت

 ....  کنم جبران براتون بتونم امیدوارم ام شرمنده واقعا ها بچه-

 :  وگفت زد ژکوندي لبخند گلنار

 ...  کردنه جبران دنیاي ما براي خودش اين نباش گرفتن تولد فكر ديگه تو جان غزل-
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 :  وگفت کرد تصنعی اخم غزل

 ...  دادم سفارش غذا خونه اشپز توي بیايد ها هبچ...  بابا خفه-

 میز چون و داشتیم بر پیتزا ي جعبه يه کدوممون وهر شديم اشپزخونه وارد وشوخی خنده با

 هم به رو سالن توي خوري ناهار میز تزئینات تونستیم ونمی بود نفره چهار اينا غزل ي اشپزخونه

 برداشت کارگرارو هاي پیتزا هم امین نشستیم خودمون براي اشپزخونه ي گوشه کدوم هر بريزيم

 :  وگفتم باال کشیدم اپن روي خودمو...  بخورن بده بهشون تا

 ....  میمیرم گرسنگی از دارم واي-

 که وقته خیلی من میمیري داري تو اگه:  گفت بود افتاده غذاش به ها زده قحطی مثل که نیكی

 !!!  مردم

 :  گفت شوخی با غزل دفع يه که بوديم خوردن ناهار وسطاي

 کرد ات خفه امشب اگه گفتم میادااا در صداش داره ديگه کامی ؟؟؟ کار سر میري شنبه از افتاب-

 ...  نگفتی نگی

 حرص با افتاد رائین ي شده گرد چشماي به نگاهم که..  اره:  گفتم خنده وبا دادم تكون سري

 :  گفتم

  ؟؟؟ کنی می بدنگاه ؟؟ چیه-

 :  گفت خونسردي با بود اومده خودش به هتاز که رائین

 ...  اينجوريه چشمام-

 ..  پزشكی چشم برو خوب-

 ....  خرابه دندونات ،گفت رفتم – رائین

 :  گفتم تمسخر با

 ...  بشور کفشتو کف نگفت که خوبه هه-
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 :  گفت دربیاري لج لحن وبا زد عمیقی لبخند رائین

 !!  بودم شسته قبال اونو-

 وگفت زد ام شونه به ضربه چند تاسف با بود نشسته بغلم که امین میشدم منفجر صحر از داشتم

 : 

  ؟؟؟ بود خوشمزه حاال ؟؟؟ خوردي جان افتاب-

 تا رفتم بود ايستاده خوري ناهار میز کنار که رائین سمت وبه پريدم پايین اپن روي از حرص با

 کرد می نگاه منو ژکوندي لبخند با که ینرائ روي روبه درست....  بودم نشده ضايع جوري اين حاال

 وسريع بپرسی ديگه يكی از بايد رو اش مزه وگفتم کردم نگاه امین به چشم ي گوشه واز ايستادم

 باز دهنشون تعجب از همه...  ريختم رائین صورت توي وهمشو زدم چنگ میز روي ي ژله پودر به

 امین سمت به پیروزيم از حال خوش بود هبست چشماشو لبخند همون با هم رائین ،خود بود مونده

 : وگفتم برگشتم

 ...  رو اش مزه حاال-

 جیغ صداي با کردم حس وصورتم سر روي رو وشیرينی سردي که بود نشده تموم حرف هنوز

 :  اومدم بیرون بهت از غزل

 !!!  ام خونه اشپز ها ديونه-

 کرد نگاه عصبانیم چشماي تو مكیون پهن لبخند با که برگشتم رائین سمت به غزل به توجه بی

 :  وگفت

 !!!  نداره گله داره عوض چی هر خانما خانم-

 :  گفت غزل به رو خونسرد وخیلی گذاشت میز روي رو نوشابه ولیوان

 وبه کنن تمیز برات سريع بیان کارگرا گم می مونده مهمونا اومدن تا خیلی هنوز نداره عیب-

 :  وگفت زد امین ي شونه به دستی لبخند وبا رفت خونه اشپز از بیرون سمت

 !!!  انداختی روزي چه به مارو ببین-
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 وخیسم چسبون موهاي به دستی باعصبانیت...  داد نشون امین به خودشو پودري پا وسرتا

 :  گفتم گريه با وتقريبا کشیدم

  ؟؟؟ کنم کار چی اينا با من-

 کرد می پاك صورتشو دستمال با که حالی ودر اومد اشپزخونه در جلوي دوباره رائین موقع همون

 :  گفت

 ....  کن حمام اونجا خونه بريم بیا هم تو بشم اماده تا خونه میرم دارم من-

 :  وگفتم کردم نگاه بهش حرص با

 !  کنم درست اينجا خودمو قراره اخه-

 :  گفت میرفت در سمت به که حالی در

 ، شلوغه هم اينجا حمامه صف االن...  گردونم می برت کردي که حمام خونه بريم شو اماده زود-

 ...  ندارن بیشتر که هم حمام يه

 اين با چقدر کردم فكر خودم با پوشیدم می لباسمو که حالی در منم...  تايید حرفشو هم ها بچه

 از بعد! بودم قهر باهاش ماه چند تا ريخت می نوشابه روم امید اگه اومدم کنار راحت موضوع

 اومديم وبیرون کرديم حمام سريع خیلی دوتامون هر گشتیم بر خونه به رائین با اسملب پوشیدن

 به منو ورائین پوشیدم شلواري و مانتو همین براي بود غزل ي خونه شبم لباساي من شديم واماده

 بود رفته ارايشگاه به هم غزل خودش ي خونه بود رفته امین.  رفت وخودش رسوند غزل ي خونه

 نداشتم قصد شدم کار به دست سريع منم شدن اماده مشغول ونیكی بود حمام توي هنوز گلنار

 از گلنار شد تموم که موهام کار...  همین کنم صاف موهامو خواستم می فقط بكنم خاصی کار

 کردم کردن ارايش به شروع موهام کار از بعد منم کرد شدن اماده به وشروع اومد بیرون حمام

 نداشتم کاري ديگه بده نشون برنز قشنگ تا زدم وروغن کردم برنز مخصوص پودر با بدنمو وتمام

 عروسكی ي ودکلته کوتاه مشكی پیراهن يه وپوشیدم اوردم در کاور از پیراهنمو همین براي

 بود شده تموم کارش تقريبا اونم که نیكی کمك با بستم بندمو وپا کردم پا بلندمو پاشنه کفش

 ام حلقه دوتا به چشمم که کردم باز حلقمو ي جعبه در انداختم نمگرد ونازکمو باريك گردبند
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 اما خورد می بندم وپا گردنبند به بیشتر امید ي حلقه...  رائین هم يكی امید ي حلقه يكی خورد

 ها کادو سمت به شد تموم که کارم.  انداختم رائینو ي حلقه رائین حضور خاطر وبه بابا ترس از

 وگفت افتاد ها کادو به نگاهش پوشید می لباسشو که طور همون گلنار که اوردم وبیرونشون رفتم

 : 

  ؟؟ اوردي امیدم کادوي-

 :  وگفتم کردم اشاره زيري ي جعبه به

 ...  نبود خونه رائین شكر خدارو رسید ديروز...  اينه اره-

 :  گفت خنده با گلنار

 ...  ازشاااا ترسی می-

 در میذاشتم احترام بهش خودم نظر به...  نداشت غرورم به اريک ديگه اين...  نه ؟؟؟ ترسیدم می

 :  گفتم کوچولويی لبخند با...  ذاشت می من به اون که احترامی مقابل

 ...  عمرا ؟؟؟ رائین از ؟؟؟ من-

 : گفت خنده با نیكی

 ...  عمت جون اره -

 در ها کادو براي که مخصوصی جاي سمت وبه شدم خارج اتاق واز گرفتم هم هارو بچه کادوهاي

 اتاق توي از نیكی شد زده در زنگ که بودم ها کادو با رفتن کلنجار حال در رفتم بوديم گرفته نظر

 :  زد داد

 ...  اوردن تشريف خانمم عروس به-

 :  گفت بلند هم گلنار که کنه بازش تا رفت در سمت به کارگرا از يكی

 ...  میشه ديونه امشب..  کامی بیچاره-
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 چهار گفتن نمی کردن می وتشريح میزدن حرف پیرزنا مثل هی بود گرفته ام خنده اشونحرف از

 :  گفتم خنده با میزدم کله سرو کادوها با که حالی در در شدن باز با زشته اينجاست مرد کارگر تا

  ؟؟؟ گذاشتم خوب هارو کادو ببین اينجا بیا خانم عروس ؟؟؟؟ وقته همه اين تو کجاي-

 مشكی باريك وکروات جذب مشكی وشلوار کت اون با رائین ديدن با برگشتم عقب سمت وبه

 سر عجیبی ونگاه عمیق لبخند با اونم بود مونده باز تعجب از دهنم ايستادنش شیك واستايل

 کنار سرشو رسید کنارم ووقتی داشت برمی قدم سمتم به اروم وخیلی گذروند می نظر زير تاپامو

 :  گفت شمرده وشمرده روما وخیلی اورد پايین گوشم

 شبیه بیشتر وخوشگلی خوشتیپی از دونم می خودم که اونجا تا ولی بودم ارايشگاه عروسكم-

  عروسا تا شدم دومادا

 :  وگفتم کشیدم عقب وخودمو شدم مور مور زدنش حرف طرز از

 ...  شیفته خود چه اوه اوه-

 :  وگفت کرد سرمستی ي خنده رائین

 خوشگل خیلی...  بمونه خودمون بین:(  داد وادامه زد بهم چشمكی شیطنت اوب) ديگه کنیم چه-

  سرم ازت من هنوزم...  رسی نمی که من پاي به البته...  شدي

 : وگفتم زدم بازوش به مشتی حرص با

  پرويی خیلی -

 

 :  گرفتم ازرائین نگاهمو گلنار باصداي...  داد تحويلم عمیقی لبخند

 شديااا جیگر رائین من خداي واي...  زديم حرف غزل سر پشت چقدر بگو مارو! !! رائینه اينكه ااا-

 ... 

 :  وگفت خنديد رائین اما کردم اخم گلنار حرف با ولی چرا دونم نمی
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  ؟؟؟ گی می همینو جلوش بیاد امینم سئوال يه فقط...  شدي خوشگل هم تو عزيزم مرسی-

 نشدي خوشتیپ هیچم...  بكنم غلط من: گفت کرد دور صورتم از اخمو که اي مزه با لحن با گلنار

 ...  ،پیف پیف!! 

 وبه کرديم ذوق ديدنش از ما ي همه شد خونه وارد وغزل شد باز کلید با خونه در موقع همون

 میز روي رو خودمون هاي کادو رائین کمك با! ... بود شده خوشگل واقعا بیشعور رفتیم سمتش

 مهمونا اومدن از قبل ساعت نیم...  شدن ها کار به دادن سامونو سر مشغول هم ها وبچه چیديم

 باباي ومامان کامی وباباي مامان راسشون در که اومدن هم مهمونا کم کم...  اومد هم ارکستر گروه

 هم من وباباي مامان که شديم کردن وصحبت مهمونا از پذيرايی مشغول هم ما بودن غزل خود

 وسط پريد کنه سالم کسی به اينكه وبدون اورد در لباساشو ريعس شد وارد تا هم مهتاب اومدن

 نیكی قول به ؟؟؟ سبك انقدر دختر اخه خوردم حرص واقعا کارش اين از رقصیدن به کرد وشروع

 وباهاشون رفتم بودن اومده تازه که ومامان بابا سمت به...  بود گذاشته تاثیر مخش روي زياد درس

 وگفت کرد اخم باباهم برم ديدنش به نتونستم که خواستم عذر بابا واز کردم پرسی واحوال سالم

 ولی کنم قبول خواستم نمی اول اينا مامان ي خونه برم تنها بايد حتما ظهر فردا ولی نیست مهم

 ناچار به همین براي کردم امضا خودم دست با روخودم اعدامم حكم نكنم قبول اگه ديدم بعد

 من کمر دور دستشو که حالی ودر اومد هم رائین که بودم بابا با زدن حرف مشغول...  کردم قبول

 کامی وباباي مامان کنار تا کرد وراهنمايشون کرد پرسی واحوال سالم وبابا مامان با بود کره حلقه

...  رفت بودن ايستاده اي گوشه که پسرا ي وبقیه امین سمت به هم خودش وبعد بشینن اينا

 بلند صداي با کامی عموي پسر فرهاد که بودم غزل ي خاله دختر مهتا با کردن صحبت مشغول

 بودن شده ساکت دستورغزل به ارکستر گروه افتاديم جنبوجوش به همه کرد اعالم رو کامی ورود

 نور يه سالن انتهاي وفقط بوديم ايستاده کنار ما ي همه میشدن خواموش يكی يكی ها چراغ

 قفل کلیدتوي چرخیدن با بود، ايستاده سالن وسط نسسیپر مثل غزل اون امتداد که بود باريك

 نمايان کامی وقامت چرخید پاشنه روي ارومی به در بود شده حبس مون همه ي سینه توي نفس

 عادت تاريكی به چشمش کمی کامی نگفت چیزي غزل اما کرد صدا رو غزل بلند باصداي اول شد

 عاشقانه ولی اروم بینهايت صداي با ببینه وخودش پرنسس نهايت ودر باريك نور اون وتونست کرد

 گفت اي عشوه وپر اروم صداي با وغزل کرد صدا رو غزل بوديم اون ي شنونده ونیكی من تنها که

: 
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 ...  مبارك تولدت عزيزم-

 کرديم روشن رو ها چراغ ماهم کرد نواختن به شروع ارکستر شد باز سكوت قفل انگار کلمه اين با

 کرديم خالی کامی سر روي هارو رنگی وکاغذ کرديم خوندن مبارك وتولد زدن جیغ به وشروع

 اي گوشه به رو کیفش رفتن سمتش به وفرهاد علی که بود ايستاده در کنار ومبهوت متعجب کامی

 سمت به سريع بود اومده خودش به حرکت اين با که کامی دادن هولش غزل سمت وبه کردن پرت

 تلخی ولبخند شد ور شعله وجودم توي حسادت...  فشرد ششاغو در محكم رو وغزل دويد غزل

 سوخت می خودم حال به دلم! بود عاشقش واقعا ،کامی غزل حال به خوش واقعا نشست لبم روي

 که کردم نگاه نیكی وبه اومدم خودم به دستم تكون با....  ولی داشت وجود مرد دوتا زندگیم توي

 :  گفت می داشت

 ...  وسط بريم بیا يستاديا گوشه اين انقدر چرا-

 میون که بود ورقصیدن الوترکوندن مشغول همه کردم نگاه رقص پیست به شد جمع حواسم تازه

 ؟ میرقصید دختر بايه ؟؟؟؟ چی...  داشت...  داشت خوردکه رائین به چشمم وشلوغی تاريكی اون

 از دادم ترجیح من یول حسادت يا بود عصبانیت از دونم نمی کرد لرزيدن به شروع بدنم ي همه

 بهش حرص با ؟؟ ديگه دختر يه با میره بعد نبريم همو ابروي میگه من به نامرد...  باشه عصبانیت

 دلت چی هر ولی نیست اينجا امید درست ، گیرم می حالتو...  کرده بغل دخترم چه کرد نگاه

 توي چیزي يه...  افتادي در کسی بد با ، ديگه امید يه نشد امید اون!!!!  هست امید اينجا بخواد

 من براي بود بلد فقط بود گرفته چشمامو جلوي خون ؟ چی نبود مهم براش اگه کشید داد ذهنم

 خودش ي روضه با خونش روضه که کنم می گريه منبري پاي فقط من دونست نمی ؟؟ بخونه روضه

 !( فازمحرم تو رفتم بدجور!! ) بريزه اشك

 توي شیطنت برق اونم گفتم نیكی به رو چیز همه ومن ستمپیو ها رقصنده به نیكی با همرا

 :  وگفت درخشید چشماش

 ...  پايتم که برو-

 منتظر صیادي مثل ومنم شديم رقص مشغول ماهم بودن کشی خود حال در رقص با همه

 به شرکت توي هم باري چند که کامی دوستاي از يكی که بود نگذشته چیزي هنوز که صیدبودم
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 وگفت شد خم جلوم کمی جنتلمن وخیلی اومد جلو متانت با!! صیدم شد بودمش يدهد اتفاقی طور

 : 

  ؟؟؟ میديد رقص افتخار زيبا خانم-

 :  وگفتم زدم چشمكی نیكی به

 ...  ندارم دونفره رقص به تمايلی زياد-

 :  وگفت زد نمكی با لبخند مرد

  نمیشید پشیمون که باشید مطمئن ماهريم رقاص من-

 ودست گرفتم دست در دستمو يه برقصم تانگو باهاش کردم قبول کردن ناز کلی از عدب باالخره

 رفتم وتا اومد خوشم کرد رعايت رو فاصله اينكه از پهلوم روي گذاشت فاصله با رو اش ديگه

 رائین ديدن با کردم نگاه طرف اون به تعجب با کشید دستمو کسی بذارم اش شونه روي دستمو

 : وگفت کرد مرد به رو رائین گرفت لجم نسردخو ي قیافه اون با

 ...  خوام می خانممو من شرمنده جون رامین-

 :  وگفت کرد تصنعی اخم بود رامین فهمیدم حاال که مرد

  خسیسی خیلی-

 به کرد وشروع چسبوند خودش به منو رائین...  گرفت فاصله ازمون اي اجازه وبا لبخند با وبعد

 :  گفتم حرص وبا بكشم بیرون دستش از خودمو کردم سعی کردن حرکت

 ...  برقصم باهات خوام نمی کن ولم-

 کنار ومهربون اروم کرد می تر محكم کمرم دور دستشو ي حلقه که حالی ودر نداد گوش حرفم به

 :  گفت گوشم

 ...  نداره حسودي اينكه رقصیدم می کیارش زن الله با داشتم...  نكن نافرمانی انقدر عروسكم-

 :  گفتم اخم وبا کردم هنگ واقعی معناي به
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 ...  کی من-

 :  وگفت پريد حرفم وسط

 کجا هر هست بهت من حواس خانمی...  کرد می بیداد چشمات برق هم فاصله اون از که نه نگو-

 اين از ومن...  شدي ناراحت ولی نبود حسادت شايد کنی مخفی ازم نكن سعی باشی که حالی ودر

 ... خوام می معذرت ازت بابت

 :  گفتم اروم شدم تسلیم ؟؟؟ کرد می توجه من چیز همه به انقدر بايد چرا بودم هنگ هنگ

  ؟؟؟ باشم من چرا پس نیستی فكر به تو اگه گفتم بودم بابا جلوي ابروم فكر فقط من-

 :  وگفت داد تكیه پهنش ي سینه روبه سرم رقصید می که طور وهمون اورد باال دستشو

 حق ديگه پس تره مهم چیزي هر از من توبراي ابرو ولی نباشم خودم ابروي فكر به شايد من-

 ...  کنی اذيت فندوقیتو مغز اون خود بی مسائل اين سر نداري

 :  وگفت خنديدم که کنم جدا ازش خودمو رفتم حرص با

 !!!!  خانمی نشو ناراحت...  کردم شوخی بابا خوب خیل-

  برداشت تر تند وقدماشو کرد اههمر رقصیدن توي خودش با هم ومنو

 باز رو ها کادو کرد شروع کیك بريدن از بعد کامی...  رفتیم ها کادو و کیك سراغ شام خوردن بعد

 غزل کادوي به گرفت می اوج ها جیغ و دست وصداي میشد باز ديگري از بعد يكی ها ،کادو کردن

 تونه می چی غزل سورپرايز اين مببینی خواستیم می کرديم می نگاه کنجكاوي با همه رسید که

 صورت عشق با هم وکامی گذاشتن کامی وجلوي کردن خونه وارد رو بزرگ تابلوي يه که باشه

 خود که هايی مدل همون از(  سفید طالي) بود کوب طال تابلوي يه کرد وبازش بوسید رو غزل

 بر اما ؟؟؟ سورپرايز شد اينم اخه کرديم می نگاه بهش تعجب با ماها ي همه بود عاشقش کامی

 بغل رو غزل باز هم اخر در کرد می نگاه تابلو به عالقه وبا بود کرده ذوق نهايت بی کامی ما عكس

 رو دستی گرماي موقع همون!!!  شد ذوق خر بیچاره که گفت چیزي غزل گوش ودر وبوسید کرد

 دوست پسر کیارش با که حالی در رائین ديدم اوردم باال سرمو تعجب با کردم حس کمرم دور

 هم اينكه برام بود جالبی حس يه بود گرفته اغوش در هم منو کرد می صحبت اينا غزل خانوادگی
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 تا خواست ازمون غزل که بود پوشونده صورتمو لبخندي!!!  من هم بود زدنش حرف به حواسش

 همه اهمم از بعد گرفتیم عكس هاشون وبا رفتیم وغزل کامی سمت به رائین با بگیرم عكس بريم

 به وشروع رفتیم وسط به همه دوباره عكس از وبعد گرفتن وعكس رفتن اونا سمت به نوبت به

 !  رقصید می کنارم ودر من پاي وهم کرد نمی ول منو هم اي لحظه براي ورائین کرديم رقصیدن

 ردک تاکید بهم هم باز بابا بايستم، پاهام روي تونستم نمی خستگی شدت از رسید که رفتن زمان

 هیچی بخوام شب تا فردا خواست می دلم اينكه با...  برم پیشش تنها وبايد منتظرم ظهر فردا

 هیچ حال واقعا خونه رسیدم وقتی....  پیشش میرم ناهار از بعد گفتم فقط کردم قبول وباز نگفتم

 امحم برم اينكه وبدونه پوشیدم راحتی لباس کردم پاك ارايش از صورتمو فقط نداشتم رو کاري

 شدم بیدار خواب از موبايلم آالرم با که بود دوازده حدوداي ساعت!!!!  خوابم تخت توي پريدم

 گرسنگی از شكمم اومدم بیرون که حمام ،از گرفتم ودوش رفتم حمام به باباسريع با قرارم وباياد

 صداهايی اشپزخونه توي از بخورم چیزي تا رفتم اشپزخونه سمت به همین براي کرد می صدا

 :  وگفتم زدم کوچی لبخند ديدم اشپزي حال در رو ورائین کشیدم اونجا سرکی تعجب با میومد

  ؟؟؟ شدي اشپز-

 : گفت انداخت می باال ابروشو تاي يه که حالی ودر برگشت سمتم به تعجب با رائین

 سالم نیاثا...  میشه اشپز خونه مرد که معلومه...  باشه خواب ساعت اين تا خونه خانم وقتی اوال-

  شد عرض

 :  گفتم میرفتم يخچال سمت به که حالی ودر خنديدم

 اولی رو دومی بايد شما ثانیا..  کنه استراحت که داشت حق پس بود خسته کلی خونه خانم اوال-

  سالم علیك ثالثا!!! سالم اول گفتن قديم از گفتی می

 با رائین که خوردم ازش کمیو ريختم لیوان توي خودم وبراي اوردم در يخچال از پرتغلو اب

 :  وگفت شد خم صورتم وتوي شد نزديك بهم شیطنت

 ...  بود ام تشنه خیلی ممنونم ثانیا...  کنم سالم اوال بخوام من که نكردي سالم شما-

 :  گفتم چندشی حالت وبا کردم دسته دماغمو...  خورد ته تا پرتغالمو واب زد بهم وچشمكی
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 !!!!  بود دهنی...  ايیییییییییی-

 دهنشو اب شیطنت وبا کشید دماغم به دماغشو من، تعجب ودرکمال شد دوال صورتم توي باز

 :  گفت نمكی با لحن وبا داد قورت

 ...  بود خوشمزه عوضش-

 وبرق اومد اشنا خیلی نظرم به چشماش لحظه يه کردم می نگاه چشماش توي وزغی چشماي با

 ....  نگاهش توي

 با برداشتم رو وموبايلم رسوندم اپن به خودمو سرعت وبا گرفتم رائین از همونگا موبايلم زنگ با

 وبعد کردم نگاه کرد می نگاهم لبخند با که رائین به نگرانی با شد سیخ تنم به مو امید اسم ديدن

  ؟ الو: کردم وصل رو تماس دودلی با زدم بیرون اشپزخونه واز شدم دور ازش کمی

  ؟؟؟ خوبی...  خودم خانمی افتاب سالم-

 :  گفتم ارومی صداي با بود بشقابا چیدن مشغول رائین کشیدم اشپزخونه توي سرکی نگرانی با

  ؟؟ خوبی تو ممنونم سالم-

 :  وگفت خنديد امید

  ؟؟؟ نیوفتاد که اتفاقی ؟؟ گذشت خوش تولد ديشب..  بهتري توکه اما...  اره-

 کردم؟ می صحبت اروم رائین بايدجلوي چرا د؟خور می بهم خودم از حالم چراانقدر دونم نمی

  گفتم ارومی بازباصداي

 ...  خالی تو جاي...  بود خوب خیلی اره-

 از بعد امید!!! ... امید يادگاري؟ عكس توي يا رائین؟ منو بین رقص؟ وسط ؟ کجا بود؟ خالی واقعا

 : گفت کوتاهی مكث

  ؟؟؟ کنی می صحبت اروم انقدر چرا ؟؟؟ پیشته کسی خانمم-

 :  وگفتم خنديدم زور به
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 ...  نیست خاصی کس نه-

 :  گفت بلند صداي با رائین موقع همون

 !  میشه سرد االن بیا ؟؟؟ افتاب-

 :  گفت سريع امید

  ؟؟؟ بود کی اين-

 :  وگفتم شدم هول

  میزنم زنگ بهت بعدا خودم من باباس جان امید-

 االن گفت می احساسم ولی چرا دونم نمی رفتم اشپزخونه سمت وبه کردم قطع تلفنو سريع

 بود داده دست بهم بودن کار خیانت احساس کردم سايلنت رو گوشی اختیار بی میزنه زنگ دوباره

 رفتم وسريع برم بابا مالقات به بايد که گفتم رائین به ناهار خوردن از بعد!  رائین به هم امید به هم

 اماده وسريع شدم بیخیال ناچار به داشت امید از کال میس تا يازده گوشیم روي بشم اماده تا

 بابا ي خونه سمت وبه شدم ماشینم وسوار زدم بیرون خونه از رائین با خداحافظی از وبعد شدم

 از رسیدم خونه به وقتی... و استرس ، ترس حس يه داشتم عجیبی حس..  کردم حرکت اينا

 :  پیچید ايفون توي بابا ي مردونه صداي که فشردم درو وزنگ شدم پیاده ماشین

 ...  افتاب بیاتو-

 همیشه بودم کرده تعجب شدم حیاط وارد سرعت با و دادم قورت سختی به دهنمو اب زد ودرو

 کردم باز رو ساختمون ودر رفتم باال يكی دوتا هارو پله میومدن پیشوازم به مهتاب يا مامان

 :  گفتمو دادم سالم روشدم در رو بابا با که شدم وواردخونه

 ...  نیستن ومهتاب مامان-

 :  گفت میرفت پزيرايی سمت به که حالی در بابا

 ...  کنیم صحبت باهات تنهايی بود الزم..  نه...  سالم-
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 چی شد خشك پاهام پزيرايی سالن جلوي افتادم راه بابا پشت تعجب با ؟؟؟ کی با يعنی ؟؟؟ کنیم

 بابهت....  روزي بود قرار که مهربونی ي چهره دمبو غافل ازيادش ماه چند که کسی ؟؟؟ میديدم

 با ؟؟؟ بود شده غفلتم باعث چی...  دوختم چشم مهربون چشماي اون وبه گذاشتم جلو قدمی

 :  گفتم بود اومده در عمیقی چاه از که ارومی صداي

 ! حسین عمو-

 

 توي وخودمو مکرد پرواز سمتش به اختیار بی ايستاد پام جلوي مهربونی لبخند با حسین عمو

 :  وگفت فشرد خودش به منو لطافت با حسین عمو کردم پرت اغوشش

  ؟؟؟ دخترم طوري چه-

 :  وگفتم کردم نگاه ومهربونش پربغض چشما وبه کردم جدا اغوشش از سرمو بغض با

 ...  خدا به-

 :  وگفت کاشت پیشونیم روي کوتاهی ي بوسه محبت وبا گذاشت بینیش رو دست سريع عمو

 دختر افتابشو بغض طاقت حسین ،عمو باش اروم..  دخترم کنم می درکت من...  ششششهی-

  هاااا نداره دونشو يه يكی

 خبري بی مدت همه اين از بد...  من خیالم خوش چه ؟؟؟ گلم عروس نگفت عمو چرا سوخت دلم

 ...  شدم جدا عمو اغوش از بابا جدي صداي با ؟؟؟ دارم توقعی چه ازش واقعا االن

 اينجا بیاي االن که خواستم ازت ديگه چیز يه براي من...  نكن اذيت حسینو!  افتاب ديگه بسه-

 .... 

 :  گفت بابا جواب در حسین عمو

 ...  هست منم دختر افتاب چیه حرفا اين احسان-

 :  وگفت نشست خودش جنتلمن استايل با مبل روي اي نیمه نصفه بالبخند بابا
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 ...  جان حسین میرسونه تورو لطف اين-

 در سرم از شالمو مانتوم اوردن در وبدون گرفتم فاصله عمو از که کرد نگاه چپ چپ من به وبعد

 بدونه طوالنی نسبتا مكث از بعد بابا که نشست کنارم هم عمو نشستم کناري مبل وروي اوردم

 :  گفت مقدمه

 ...  مطلب سراصل میرم سريع پس نیستم چینی مقدمه اهل من-

 دو اون به اي موقع هر از تر گیج ومن بود انداخته پايین سرشو شرمنده عمو کرد نگاه عمو به وبعد

 :  وگفت کرد نگاه بهم جديت با بابا که بودم دوخته چشم

 تو وهرچی....  برگرده بايد امید گفتم بهت زياد يا کم ماه يه بودحاال پیش سال درست افتاب-

  ؟؟؟ نه يا گفتم...  گم می برات چیزو همه فرصت سر مگفت وفقط نگفتم بهت دلیلی چرا گفتی

 بیشتر استرسم کنیم صحبت موضوع اين سر قراره که نبود يادم هیچ بود کرده يخ پاهام دستو

 :  داد ادامه بابا که دادم تكون سري فقط بود شده سنگین کل به زبونم!!!  بودم نیومده شدکاش

 دونستی می خوب خودتم کنم نمی دلیل بی رو کاري وقت هیچ من گفتم بهت زمانم اون افتاب-

 وعالقتون رائین و تو ي رابطه ديدن از بعد من...  بود دلیل بی کامال تصمیم اين گفتی می اما

 برگشت براي خواستم والبته!!!!  مخالفتم اصلی دلیل بگم بهت رو موضوع اين گرفتم تصمیم

 ... امید

 کرشدن براي االن میزدم پا دستو شنیدن براي که اي ديگه زمان هر عكس بر داشتم بدي حس

 داد ادامه بابا چون نشنید صدامو خدا انگار اما کردم می رو خدا والتماس میزدم پا دستو ونشنیدن

 ... 

 با بودي بچه اينكه ،با کرد خاستگاري ازم امید براي تورو حسین بود سالت پانزده فقط که زمانی-

 طورعالقه وهمین امید اقايی حسین، با رفاقتم حرمت به اما شد نمی سرت زندگی از چیزي اينكه

 رفیق حسین ي دردونه پسر امید از بهتر کی گفتم دلم تو شدم ازدواجتون به راضی بینتون ي

 مهربون هم عاشق هم خونه درس هم شد بزرگ خودم وپر بال زير که امیدي از بهتر کی...  شفیقم

 ....  مرد هم
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!!!  کردم شك مردم نبودن مرد به دونستم نمی ماجرا از هیچی که منی که گفت جوري مردو بابا

 :  داد ادامه بابا

 بعد اما ؟ چی من افتاب پس گفتم شدم ناراحت اول امريكاشده ي بورسیه امید گفتید وقتی-

  مرده من پسر امید، گفتم

 خونه سر ومیرن گیره می افتابو دست گرده می ،بر گرده می بر وعاشق پاك سال، سرشش

 چون کرديد راضی حسینو خودتون کرديد می فكر که بوديد خیال خوش چقدر ،وشما زندگیشون

 بر وقتی که بره امید بذار گفتم بهش:(  گفت میزد پوزخند که حالی ودر) زدم حرف باهاش من

 !!!  بشن خوشبخت...  بشه تامین خودش وهم افتاب ي اينده هم گشت

 اومد کنار خوب امید اومدي کنار خوب تو بود خوب چیز همه...  ترف امید داد رضايت که حسین

 ....  تا بود وپاك

 سمت وسرمو کردم نگاه بابا رفت به زده بهت شد خارج پذيرايی واز شد بلند جا از نفرت وبا

 اينا بود فراري ازچشمام نگاهش چشماش، انگاري نكرد نگاه بهم عمو اما چرخوندم عموحسین

  ؟؟؟ شد چی پس بود خود چیز همه بابا قول به ؟؟ بود چشون

 ....  بیا-

 وبهش گرفتم عكسو متعجب بود دختر يه عكس کردم نگاه بابا دست به وبابهت شدم خارج فكر از

 ديده خیلی انگار بود اشنا خیلی برام ،چشماش چشماش...  اشنا ولی معمولی دختر يه کردم نگاه

 ولی...  بود من چشماي شبیه درست اينه جلوي دقیقه هر ساعت هر هرروز خیلی اره بودمش

 هم ديگه سري يه کردم نگاه بابا دست به ؟؟؟ داشت امید منو ماجراي به ربطی چه اين خوب

 خودش که کردم نگاه بابا به متعجب ديدمشون نمی ومن بود من سمت به پشتشون که بود عكس

 :  وگفت خوند چشمام از سئوالمو

 گفت قبل ي جمله دادن ادامه وبدون کرد نگاهم کالفه.... ) طرف اون دمداما امید دادن خبر بهم-

 اکیپ وتو اونجا رفته درس براي امید مثل که ايرانی دختر يه امیدِ کالسی هم عكس اون افتاب( 

 عكسشو که دختري همین با...  پاك مثال مرد اون من پسر...  تو امید...  بوده ودوستاش امید

 ...  پیش سال يه از درست داره مشترك چیز يه گرفتی ستتد توي تفاوت بی خیلی
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 گفت میشد احساس کلماتش تك تك توي که تنفري با عمیق تنفري با بابا که کردم نگاهش گنگ

 : 

 امید! افتاب....  باشه تو مال....  داشتیم ارزو حسین منو که چیزي ؟؟؟ چیه مشترکشون دونی می-

  شده بابا

 همینه اره بیمزه شوخی يه بود شوخی...  بود اشتباه...  سكوت فقط نبود هیچی خالی خالی خالی،

 توي که بلندي ي خنده يه خنديدم...  بخندم بايد اره ؟؟؟ بخندم شوخی اين به بايد االن من! 

 ؟؟؟ چی غرورم پس غرورم، اخ...  خنديدم نمی طوري اين غرورم از ترس خاطر به هامم شادي

 به ديگه بلندتر خنديدم میزد ضجه اطرافم داشت دنیا انگار ولی خديدم ترمی بلند خنديدم

 بخند گفتن می که بود چی پس...  عقلم سالمت حتی ونه غرورم نه ابروم نه کردم نمی فكر هیچی

 دروغه اره ؟؟؟ بودن چی اشكا اين پس خنديدم می داشتم که من خدااااا...  بخنده روت به دنیا تا

 منو عشق منو امید خواد می بابا دروغه چیز همه مطمئنم اره..  وغهدر بابا حرفاي دروغ زندگی

 ....  کنه خراب منو مرد

 لبخندم حتی ديگه حاال کردم نگاه حسین وعمو بابا واشكی نگران ي چهره به شد قطع خندم

 دروغ از يا امید کار ناراحتی از بودم کرده يخ عصبی اخم پر جدي نه اما تفاوت بی نبود لبم روي

 :  زدم داد وجودم تمام با زدم فرياد بابا دروغ از معلومه دار خنده چه ؟؟ بابا

 من خوشبختی از انقدر چرا ؟؟؟ دشنمی يا بابامی تو دروغه همش حرفات...  گی می دروغ داري-

 اره ، شما از...  پاکه من مرد..  پاکه من امید ؟؟؟ کنی می خراب داري منو امید چرا ؟؟؟ میاد بدت

 نبودي تو مگه لعنتی ؟؟؟ کنم می باور دروغ تا چهار با کردي فكر...  تره پاك بابامی که تواي از بابا

 اونم ؟؟؟ عشقم به کنم اعتمادي بی داري توقع وقت اون ؟؟؟ عشق اول شرط اعتماد گفتی می که

  ؟؟؟ عكس بايه

 نفرت با ردمک کنترل خودمو اما کرد می خفم داشت گلوم توي بغض گشتم بر حسین عمو سمت به

 :  گفتم فرياد وبا کردم نگاه حسین عمو به
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 ؟؟؟ باشی من عشق طرف نبايد تو مگه ؟؟؟؟ نیستی من امید باباي تو مگه ؟؟؟ چرا ديگه تو عمو-

 اين پسرت به راجع نداره حق بگو بهش دهنش توي بزنی بشی بلند بايد ؟؟؟ پدريت اينه عمو

 ؟؟؟ بزنه حرف طوري

 شد جاري بودم چشماش توي محبت عاشق زمانی که کسی مرد، ترين مهربون چشماي از اشك

 :  گفت اي گرفته صداي با کنه نگاه افتابش به من، به اينكه وبدونه

  پسرم از ام شرمنده...  بابا ام شرمنده-

 !!  من امید از نه اما!!!  باشی شرمنده بايدم: گفتم انزجار با

 :  وگفتم ريختم کرد می پدري ادعاي که یکس صورت توي نفرتمو برگشتم بابا سمت به

 گفتم داشتم نگه احترامتو ولی کردم ازدواج اجبارت به وقت، هیچ مهرجو، احسان بخشمت نمی-

 کردي چه تو ولی واجبه برام احترامش باشه چی هر ؟ کنم احترامی بی بهش میشه مگه مه بااا باااا

 به خواي می ؟؟؟ ن هاااا ؟؟؟ برسی چی به هک امیدمو غرورمو عقلمو احساسمو کردي خوردم بابا؟

  ؟ اره ؟؟؟ امیدم نابودي به ؟؟؟ من نابودي به برسی چی

 که ودستی کنه گیري جلو ريزشش از کرد می سعی که واشكی ناراحت سرخ، اي چهره با بابا

 سمتم به دستشو توي وعكساي اومد سمتم به قدمی میداد فشار قوا تمام با چپشو سمت ي سینه

 کمرم شد خورد زانوهام ديدم می که چیزي از بود شده پخش زمین روي عكسا ي همه کرد پرت

 اغوش توي دختر از میديدم که چیزي از شكست بغضم خوردم زمین زانوبه دوتا روي شكست

 من ي حلقه جاي اي حلقه از کرد می نوازشش داشت امید که دختر ي شده بزرگ شكم از امیدم

 امیدم اغوش توي که نوزادي از بودم گرماش عاشق ومن بود من مال وزير که اشنايی دستاي توي

 حتی من امید هیكل من امید دستاي بود همون چیز همه اما فتوشاپه دروغه بگم خواستم بود

 روزي که اي وحلقه انداختم گردنش به عشق تمام با روزي که گردبندي گردبند...  و امیدم استايل

 که بگم چی پدرونشو نگاه کرد می نمايی خود راستش دست توي االن اما بود چپش دست توي

 توي کودکی از که عشقی با شدم نابود...  نه اما شكستم...  سوزوند افتابو وجود تمام لقبموهیچ

 ؟؟؟ کردم می چه بود شده بابا االن که هستیم با عشقم با ؟؟؟ کردم می چه بود کرده ريشه تنم

 بود کرده کر فلكو گوش بود کرده پر دنیارو صداش کنم فكر هه. .. قلبم هم خودم هم شدم خورد
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 که من مرد باباي امید باباي...  بود حسین عمو کردم بلند سرمو شونم روي دستی گرفتن قرار با... 

 بدي حرف من نظر به ولی خورد برمی بهش نامرد گفتم می کامی به وقتی قبال هه بود نامردترين

 از دم من که امیدي اره..  دنیاس فحش بدترين نامرد فهمیدم حاال ؟؟؟ دبو اين خاطر به پس نبود

 عمو وخیس فراري چشماي به اشكی چشماي با نامرد خیلی... نامرده میزدم بودنشو خودم مال

 :  گفتم وناله هق هق وبا کردم نگاه حسین

 گفتی...  کن بختش خوش گفتی رائین به بعدعقد که بود اين براي ؟؟؟ بودي متاسف اين براي-

  ؟؟؟ اره ؟؟؟ عمو میدونستی توِ؟ حق افتاب

 واقعا اينجا نمیومدم امروز کاش شد بیشتر اشكم شدت دورشد وازم داد تكون سري شرمنده عمو

 :  وگفتم گرفتم دستم شو وبچه امید عكس!!!  روز اين نحس

  ؟؟؟ چرا-

 :  گفت وپرغم گرفته صدايی با بابا

 ....  افتاب گذاشته اسمشو امید هه..  دختره...  اومد دنیا به پیش ماه يه تازه-

 زدم گول رو بچه يه بگی که بخندي بهم که ؟؟؟ لعنتی چرااااا ؟؟؟ چرا ؟؟ چرا...  بلند خنديدم

 :  وگفتم کردم نگاه بابا به عصبی...  ارههههههه

 هااان ؟؟؟ بدم ازيب رائینو ؟؟؟ بدم بازي خودمو مدت همه اين گذاشتی چرا ؟؟؟ نگفتی زودتر چرا-

  چرا درك به من ؟؟

  ؟؟؟ کردي نابودم ؟؟؟ کنی لطف بهم خواستی می مثال...  باهام کردي بد بابا ؟؟؟ نبودي بقیه فكر

 :  وگفت داد بیشتري فشار دستش وبه کرد جمع صورتشو بابا

 افتاب همین که...  نشی نابود که..  بگم که نباشه مهم برات امید ديگه خواستم می فقط...  من-

 ...  نخوردي بازي بیشتر که باشی وخوشحال سالم بمونی خودم

 :  زدم داد...  زدم ضجه
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...  عروسك شدم بابا..  دادن بازيم بیشتر...  شدم نیست..  کردي نابودم بدتر بابا کردي اشتباه د-

 پارسال ،همون گفتی نمی بهم االن دونستی می اگه که دونی نمی من نكبت زندگی از هیچی تو

 اين دادم می ادامه بايد چرا بودم بازنده اول از من که رو بازي اين کنم تمومش که گفتی می بهم

 قلبم به کردم می هق هق... ) کن نگام بابا...  بمیرم خواد می دلم...  نكنم نابود خودمو که ؟ رو بازي

 نابودش ، نديششكو تو شكست مغرورت افتاب بینی می...  شكستم(  دادم وادامه زدم مشت

 ...  خدااااااااااا بمیرم خواد می دلم...  کردي

  احسااااااااااان...  علییییییییی يا-

 حس بی میداد فشار قلبش روي دستشو بود کبود کبود دوختم چشم بابا به عمو داد صداي با

 برد هجوم تلفن سمت به عمو شد بسته وچشماش شد ول قلبش از بابام دست کردم يخ...  شدم

 بدون امبوالنس اومدن تا...  بابااااااااااااا ؟؟؟ چرا ديگه تو بابا ؟؟؟ بودم کرده هنگ بودم شده الل

 مامانم عاشق دل به چی ؟؟؟ بدم چی مهتابو جواب کردم می نگاه شدم کبود باباي به عمو به توجه

  ؟؟؟ يستادوا قلبش دخترت دست از احسانت مامان بگم ؟؟؟ کجاست احسانت مامان بگم ؟؟؟ بگم

 راه ودنبالشون شدم بلند جا از جیغ وبا اومدم خودم به تازه خوابوندن برانكارد روي رو بابا وقتی

 پشت سرم روي انداخت چیزي فهمیدم فقط زدم پسش بگیره جلومو خواست عمو چی هر افتادم

 بسم امروز براي اخداي...  کردم می نگاه میرسید بابا به که مرد کاراي به گريه وبا نشستم امبوالنس

 نابوده مهتاب نیست مامان نباشه بابام خدايا خوام می بابامو خدايا ؟؟؟ بابا هم امید هم ؟؟؟ نبود

 زمزمه اروم دوختم چشم بود اکسیژن ماسك زير که بابا اروم ي چهره به... خدايا پناهم بی من

 نزاري تنهام وقت يه ابايیب ببخش خوردم شكر بابايی زدم حرف بد ببخش..  کردم غلط بابا: کردم

 التماست بابايی...  مامان مهتابو خاطر به هیچی احمق من بابا...  قران به نیستم نباشی تو بابا ؟؟؟

 کم کم...  بابايی...  پاشو افتاب جان بابا پاشو خدا به تورو بابا...  پاشو قران تورو بابا...  کنم می

 می کرد می حرکت سرعت با که برانكارد دنبال يمرسید که بیمارستان به بود گرفته اوج صدام

 من خواستم می مو بابا خدا از وفقط میدويدم میزدم وضجه دويدم می کردم می والتماس دويدم

 براي پدرونشو غرور کردم خورد نامرد يه خاطر به مهربونمو باباي کردم ناشكري بودم کار گناه

 پدري حاضره که يكی عوضی خواه خود يه اهمخو خود يه من کردم نابود خودم وغرور خودم حفظ

 بوي از خدايا فروخته ديگه دختر يه به که فروشه به کشی به رو کشده زحمت براش عمر يه که



 
 

www.negahdl.com    392 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 بزرگی تو گرد وبر ببخش جونم بابا ؟؟؟؟ فروختم کی به بابامو من خوره می بهم حالم خودم

 که میدم زندگیمو بابا ببخش منو ايیباب ببخش نادونو منه کن بزرگی کن پدري باش پدرم توپدري

 باشی بايد تو نیستم مهم من ارزشم بی که من نابودم که من باشی تو که دم می جونمو برگردي تو

 ساده مامان گاه تكیه قبل مثل بايد ببینی شدنشو عروس بايد ببینی مهتابو رفتن دانشگاه بايد

 به شكسته کمري با برم باهاش ندادن زهاجا بردن ccu به مهربونمو باباي... باشی من ومهربون

 از بود پر ذهنم ريختم واشك کردم جمع دلم توي پاهامو نشستم زمین وروي کردم تكیه ديوار

 پر وتنهايی بدبختی از بود پر ذهنم..  بود دستگاه کلی زير که بابايی از پربود تنفر از بود پر سئوال

 وچی..  دوستام از بود پر کنه می خورد بر جوري چه باهم بفهمه رو موضوع اگه که رائینی از بود

  خوان؟ می ازمن وباباشونو شوهر که دختري مادرو به بگم

 می اشك همچنان بود اومده بود وقت خیلی که حسین عمو به توجه وبی بود پاهام روي سرم

 می صدا اسممو که عمو حراسون صداي با کسیام بی ي همه براي بدبختیام ي همه براي ريختم

 وبا تند میديد رو سالن انتهاي داشت عمو اما زدم زل بهش اشكی چشماي وبا گرفتم باال سرو کرد

 : گفت عصبی لحن

 ...  اومدن اينا مامانت-

 کردن می گريه که ومهتاب مامان به دو با وخودمو شدم بلند سريع ولی جوري چه نفهمیدم

 :  گفتم وملتمس کرد بغل محكم منو مامان رسوندم

 منو بگو بهش...  کردم غلط که گفتم بابا به من مامان...  بود من تقصیر ،ببخش مامان ببخش-

  خدا به کردم غلط... خوام می بابامو من خدا تورو مامانی...  ببخشه

 :  وگفت فشارداد بیشتر خودش به منو لرزيد می گريه از که هايی شونه با مامان

 من افتاب گفته کی ؟؟؟ِ تو تقصیر گفته کی...  من ي بیچاره دختر باش اروم...  هیششششش-

  ؟؟؟ کاره گناه

 اشك که حالی در وشمرده واروم گرفت قاب صورتم دور ودستاشو کرد جدا خودش از منو

 :  گفت میريخت
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 !!  نده عذاب خودتو پس..  تري گناه بی همه از اينجا تو-

 منو اشكیش چشم وبا مظلوم که کردم نگاه سمتش به مهتاب صداي با زد بوسه منو پیشونی وبعد

 مهتاب به خدايا کردم بغلش وکوچولومو مهربون وخواهر شدم جدا مامان اغوش از کرد می نگاه

 :  وگفت داد فشار خودش به منو مهتاب...  کن رحم

 ...  خوام می بابامو من افتاب-

 :  گفتم گريه وبا دادم فشار دلم توي بیشتر سرشو

 !!!  پشیمونم خیلی ، مهتاب پشمونم...  تو مثل تدرس خوام می بابارو منم-

 :  گفت گريه وبا شد مچاله اغوشم توي بیشتر مهتابم

 ...  رو بابا هم کرد نابود تورو هم چون...  وقت هیچ بخشم نمی امیدو...  شنیدم مامان از امروز تازه-

 بازي منو ديگه چرا داشتی هبچ داشتی زن که تو ؟؟؟ ام خانواده منو با کردي چیكار ، امید!!!  امید

 مامان سريع حرکت با ؟؟ برگشت براي التماست ؟؟؟ دلواپسیا اشكا، ؟؟؟ بود چی زنگا اين ؟؟ دادي

 نگرانی وبا کرد می صحبت حسین عمو با داشت که رفت دکتر سمت به مامان اومدم خودم به

 :  گفت روان واشكاي

  ؟؟؟ شوهرم دکتر اقاي-

 مامان به نگاهی دکتر کرديم می نگاه دکتر وبه بود شده چشم نوجودمو ي همه مهتاب منو

 :  گفت ترديد وبا انداخت

 داشتن قلبی خفیف ي سكته يه همسرتون خانم کنم می اش ساده..  کردم عرض هم اقا اين به-

 ممكنه لحظه وهر داشته ضرر کامال بوده بیمار و داشته پیوند نیازبه که قلبشون براي هم همین که

 ....  بشن قلبی ايست دچار هدوبار

 :  گفت هق هق با مامان میزد ضجه داشت ديگه که مهتاب نداشت وزنمو تحمل ديگه زانوهام

  ؟؟؟ کشور از خارج ببريمش میشه ؟؟؟ بكنیم براش تونیم می کار چی-
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 :  وگفت کرد مكثی دکتر

 تحمل داره که اريفش بیماري خاطر به همسرتون نداره فرقی جا همون مثل هم اينجا دکتراي-

 بیاد بر کسی از کاري نكنم فكر ولی گم می بهتون رك انقدر که متاسفم..  ندارن رو قلب پیوند

 !!!  کردن می تحمل عصبی فشار نبايد ايشون

 به هق هق با ومامان نشستیم زمین روي مهتاب منو گرفت فاصله ازمون ببخشید بايه هم وبعد

 :  گفت حسین عمو

 ...  بشه خوب بايد من احسان...  شده که جور هر برمش می من-

 صدا اسممو کسی که بوديم خودمون عالم توي وهرکدوم بوديم نشسته ccu در پشت هرچهارتا

 ديدن با ذاشت می قدم ما سمت به وحشت با که بود رائین گشتم بر صدا سمت به بهت با کرد

 سرمو کشید اغوش به ومنو کرد بیشتر قدماشو سرعت رائین که شد بیشتر ام گريه شدت رائین

 :  گفتم ضجه وبا انداختم چنگ پیرهنش به دست وبا کردم فرو گردنش گودي توي

 تو...  بديم دختر من..  شد طوري اين من خاطر به بابام رائین...  خیلی بدبختم خیلی من رائین-

 خودم از نهک نمی فكر هیچكس به خودم جز به که عوضیم خودخواه مغرور يه من گفتی می راس

 ...  تنهام...  کن کمكم..  بیزارم

 :  گفت وارومی گرفته صداي با داد می فشار خودش به بیشتر سرمو رائین

 اين از ديگه...  نیست تو تقصیر هیچی...  باش اروم ؟ دلم عزيز چیه حرفا اين ؟؟ خانمم ؟؟ افتابم-

 تنها تو هستم من تا خانمی...  ببینم اشكتو خوام نمی...  باش محكم پشتتم من تا نزن حرفا

 ...  اروم..  باش اروم...  وقت ،هیچ نیستی

...  که تويی ؟؟؟ پیشمی کی تا تو اخه ؟؟؟ اخه داري خبر چی از تو..  گرفت بیشتري شدت اشكم

...  میكنه ترحم بهم...  میسوزه برام دلش...  هیچی معلومه ؟؟؟ کنه می کار چی بفهمه رائین اگه

 من هه...  بود پیشم همیشه کاش داشت واقعیت حرفاش کاش اي ولی...  بیزارم زشا من که چیزي

 همین همیشه...  عوضیم خودخواه يه من ؟؟؟ میزنم حرفارو اين دارم نیست امید که حاال...  احمقم
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 زندگی اين وا بخوام فقط خواست می دلم که اروم انقدر شدم اروم رائین نوازشاي با....  بودم طور

 ... و تنهايی اين از..  خودخواهی اين از..  وجدان عذاب اين از..  نامردي اين از..  بشم راحت نكبت

 ها وبچه کامی اومدن با کردن رسیدگی کارا همه به اينا کامی رسیدن تا حسین وعمو رائین طفلك

 از بعد.. . کرد نمی کارو اين باهام دونست می اگه نه ؟؟؟ دونست می کامی يعنی ، شد تازه دلم داغ

 مامان ولی کنم قبول خواستم نمی اول خونه برگشتیم همه مامان اصرار به نشستن دوساعت يكی

...  گشتم بر خونه به مهتاب همراه...  باشه بابا پیش خودش موقعیت اين توي که داره نیاز گفت بهم

 وکلیدو شدم اقات وارد حرفی هیچ بدون وخودمم کنه استراحت تا دادم مهتاب به اتاقارو از يكی

 من...  ديگه يكی امید...  نه...  من امید...  بود امید عكس خورد چشمم به که چیزي اولین زدم

 عكسا سمت به تنفر با..  نابود نابودِ...  بودم نابود من...  نداشتم امیدي هیچ...  نداشتم امیدي ديگه

 حرص خواست می دلم که زير نقدرا کردم وپاره کندم ديوار از دونه دونه نفرت وبا شدم ور حمله

 رو اشغاال اين کاش اي بودم متنفر خودم از! نمیومد ولی بیرون بیاد ريزا خورده اين توي از دلم

 میزدم جیغ بود بد حالم...  کندم می ديوار واز کردم می نابود زدم حرف بارائین که موقع همون

 سمتش به خورد گیتارم به که چشمم کردم می وگريه میزدم جیغ کردم می پاره عكسارو ي وهمه

 به کردم کارو همین يادگارشم ويولون با بیرون کردم پرتش پنجره از قدرتم تمام وبا کردم حمله

 بود شده امید ويادگاراش امید پرست بت بودم شده جوري چه که احمقانم افكار به خنديدم خودم

 به...  بودن مقدس اشغاال اين..  دنبو مقدس....  پرستش براي بتم بودن شده يادگاراش...  خدا

 نابود توانم حد تا رو شده خشك گالي ي همه ها نامه ي همه رفتم امید يادگاري ي جعبه سمت

 شده خفه بغض داشتم عقده داشتم حرص بازم ولی بود نمونده تنم توي جونی ديگه...  کردم

 ي چله توي...  کردم می ناله نداشتم ضجه براي نايی ديگه ولی بود روان چشمام از اشكام داشتم

 ي مجسمه بامن داشت قصد خدا انگار سرد عرق از بود خیس بدنم داشتم لرز بود ،سردم تابستون

 ي گربه يه بودم شده میكردم ناله...  کجامه از نمیدونستم اما داشتم درد...  کنه درست يخی

 بود مهتاب اومدم خودم به دستی یگرم با...  میمیره تنهايی از داره خیابون کنار که پنها بی خیس

 :  گفت بابغض بود گرفته اغوشش توي منو گريه با که

 که کسی براي نكن نابود خودتو افتاب..  باشه تنها دار نیاز گفتم نذاشتم تو، بیاد خواست می-

  نداره اررزش
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 ؟؟؟؟ بدم بازي خواستم چرا ؟؟؟ کردم چرابازي ؟؟؟ داد بازيم چرا ؟؟؟ چرا-

 :  گفتم حالی وبابی زدم پوزخندي

 انگار بود کارشده به دست من از زودتر امید اما...  باشم بازي اين رئیس من بود قرار زمانی يه-

 من فقط دفعه اين...  بزرگ تفاوت بايه ولی بچگی همون مثل کنه بازي داره دوست هنوزم

 ...  بازي اين توي رقیبش شدم االن نیستم يارش ديگه نیستم همبازيش

 کردم می نگاه مهتاب وپربغض ،سرخ گرفته غم چشماي به که حالی ودر شد روان چشمام از شكما

 :  گفتم

  ؟؟ بدم خیلی ؟؟؟ ام کننده خسته خیلی من-

 :  وگفت کشید اغوشش توي منو محبت با مهتاب

 روتو خوبی لیاقت امید که اينه مسئله ولی...  بهترينی تو بد نه اي کننده خسته نه تو خواهري-

 امید کن فكر...  بگیريم تصمیمی يه بیا ولی سخته دونم می..  نكن فكر بهش افتاب...  نداشت

 !  نابود بدي ادامه طوري اين بخواي اگه افتاب...  نكن فكر بهش...  گرده بر ديگه نیست وقرار مرده

 شدم بزرگ باهاش بچگی از که کنم فراموش رو کسی تونستم می!؟ تونستم می ؟؟ میشد يعنی

 ؟؟؟ مرگش يا تره راحت خیانتش به فكر ؟؟؟ بود ترين مهربون برام که کسی بود عشقم که کسی

 يخ تنم مرگ باياد...  بود تر راحت مرگش مطمئنا وخودخواه مغرور من ،براي من براي...  معلومه

 ،االن من توق اون افتاده بیمارستان تخت روي من خاطر به ،بابام پستم واقعا من...  بابام...  کرد

 جاي به...  بامن شدن يكی جاي به که امیدي به ؟؟ امید به ؟؟ کنم می فكر چی به دارم اينجا

 !!!  بود دهنده ازار فكرشم ؟؟ باباشده واالن بوده ديگه يكی با من خواستن

  ؟؟؟ گی می رائین به-

 داغون خودش که ناي با خواهرم داشت بزرگی روح ،چه کرد می نگاه من به دلواپس که بود مهتاب

 وبا ريخت نمی اشك نمیزد حرفی من خاطر به اما بود بابا نگران من از بیشتر خیلی اينكه با بود

 :  گفتم قاطعی لحن با...  بشم اروم تا میزد حرف من
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 دارم توقع من کنه می فكر بفهمه اگه...  ندارم ترحمش به نیاز من.  بدونه چیزي خوام نمی...  نه-

 ...  جا بی ودلسوزي ترحم از بیزارم من...  بدتره خیلی من براي واين بمونه باهام

  ؟؟؟ افتاب ولی-

 :  وگفتم زدم تلخی لبخند

 ....  بدم انجام زود طالقمو کاراي کنم می سعی...  افتاب بی افتاب-

 :  گفت وبابغض گرفته مهتاب

  ؟؟؟ میشه بدتر حالش بفهمه اگه میدونی ؟؟؟ چی بابا پس-

 خفه صدا با کنم گیري جلو اشكم ريزش از تا کشیدم عمیقی نفس شد تر شديد بغضم بامبا باياد

 :  گفتم اي

 منو اون...  بمونم رائین با تونم نمی که من...  بیوفته اتفاق اين بايد زمانی يه ؟؟؟ چی که باالخره-

 ...  نداره دست

 بوديم کرده سكوت دو هر کردم ،بغلش گذاشت شونم روي سرشو وبعد کرد نگاهم ناراحت مهتاب

 اروم برد بین از دردناکمونو شب سكوت مهتاب ي گرفته صداي وسنگین سخت سكوت يه

 :  گفت وپربغض

  ؟؟؟ نداري دوست رائینو تو ؟؟؟ چی تو-

 خالی با کنه فكر کسی خوام نمی..  نه معلومه ؟ نه يا ؟اره چی من واقعا...  کردم خفگی احساس

 نبايد من..  رائین حتی باشه خواد می هرکی طرف اون حاال میزنم چنگ کسی هر به پشتم شدن

 !  نه: گفتم قاصع پس بشم اين از تر خرد

 بد خیلی بود بدي شب شب اون کرد اکتفا سرش دادن تكون وبه رفت فرو دلم توي بیشتر مهتاب

 ؟؟؟ کرد می درکم کی...  پر عذابی هرنوع واز بودم خالی ارامشی هرنوع از که ناك درد شب يه

 بوديم کرده بغل رو ديگه هم سفت که حالی در و من اتاق توي بامهتاب!  کس هیچ مطمئنا

 میفهمیدم مهتاب منظم نا هاي نفس صداي از اينو بوديم دوبیدار هر نه که خواب البته خوابیديم
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 حامی بی کرديم می فكر چیز يه به ما تاي دو..  کرد می بغلم تر محكم منو دقیقه هر که ودستش

 ي مشغله هیچ وبدونه اتاقش توي راحت خیال با که کردم می حسادت واقعا رائین حال به!!!  شدن

 بیمارستان به ونخورده خورده صحانه صبح فردا! بود انصافی بی واقعا افكارم ولی...  خوابیده فكري

 ccu در پشت هم مسعود ودايی زهرا خاله خانوادهی میشد تر وخیم لحظه هر بابا حال رفتیم

 کنه بیتابی کمتر تا کشید اغوش در سخت مهتابو همه جلوي بارمحمد اولین وبراي بودن نشسته

..  باشه داشته دوستش وجود تمام با هست کسی که خوردم غبطه خواهرم حال به چقدر ومن

 مامان کنار دايی وزن زهرا خاله!!! کجا خودخواه مغرور ومنه کجا مهربونم مهتاب بود، حق البته

 بی براي ريختم می واشك نشسته خودم براي اي گوشه ومن کردن می اروم اونو و بودن نشسته

 با که بود رائین اومدم خودم به کمر دور دستی شدن حلقه با!!  ومهتابم ،مامانم خودم کسی

 نگاهم میزد برق چشماش قرمزي توي که طوسی وچشماي ريخته بهم وموهايی ونگرانی ناراحتی

 بوديم اومده مهتاب با بگم چیزي بهش اينكه بدونه وصبح بودمش نديده بديش از میكرد

 خودم به بود کرده حفظ خودشو وجذابیت مردونگی هنوز که رائین خشدار صداي با...  بیمارستان

  ؟؟؟ واومدي نگفتی بهم چرا-: اومدم

 :  وگفتم زدم زل بیتابم مامان وبه گرفتم ازش نگاه خسته

 .. . مزاحم خواستم نمی-

 : گفت وارومی ماليم لحن با شد قطع حرفم گوشم کنار نفسش گرماي با

 ...  من...  باش مطمئن نیستی من مزاحم وقت هیچ تو...  نزن حرفا اين از ديگه...  نگو هیچی-

 به گريه وبا شدم خارج رائین اغوش از نگرانی با شد قطع رائین حرف مامان ي گريه گرفتن اوج با

 :  گفت زهرا خاله به باضجه مدويد مامانم سمت

 به حاقل..  شده جور هر ببرمش بايد بزارم رودست دست تونم نمی...  میرم می احسانم بی من-

 بچه نشدن يتیم براي کاري نكردم خودم کسی بی براي کاري نكردم براش کاري گم نمی خودم

 ...  نكردن هام

 خودش سمت به ومنو کرد بغلم محكم پشت از کسی که گرفت اوج منم ي گريه اخرش ي جمله با

 :  گفتم وبازاري بلعید وعطرشو فشاردادم سینش به سرمو برگردوند
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 می مامان، ي کلمه اون از ترسم می رائین...  خوام می بابامو من...  کن کاري يه خدا تورو رائین-

 ...  ترسم می شدن يتیم از من..  ترسم

 از نتونم که بودم ناراحت انقدر کاشت ام گونه روي ممالي اي وبوسه اورد سرم کنار سرشو رائین

 :  گفت مطمئنی لحن با کنم منعش کار اون

 دم می قول بهت دارم...  باش اروم...  نكن گريه تو فقط کنم می بیاد بر دستم از کاري هر افتابم-

 .  بكنم کاري هر که

 اوج چشیدم رو ارامش اوج رائین اغوش توي ولی کنم اعتراف شرايط اون توي خواستم نمی

 گاه وتكیه حامی ومحكش گرم دستاي که بود زمانی مال فقط اين ولی نبودن پناه بی اوج محبت

 !!!  بود ولرزونم ضعیف بدن

...  بود وبابا مامان کاراي دونبال و فرستاد لندن توي پزشكی براي بابارو پزشكی مدارك رائین

 هاي تابی بی وسط اين فقط نداشت مشكلی تنرف براي سوئد توي زندگی چندسال بخاطر خودشم

  بود کرده سخت مامانم براي رو رفتن مهتاب

 دانشگاه من پاي ويه بود شده شروع دوباره هم ها ودانشگاه بود گذشته رائین اقداماي از ماه چهار

 کارا کم کم. دومم ي خونه بود شده بیمارستان ماه چهار اين توي بود بیمارستان ام ديگه وپاي

 مامان تابی وبی شد می بدتر روز هر بابا حال اما شد می اماده وبابا مامان رفتن براي اشتد

 جواب من ولی میزد زنگ خیلی ،اوايل بودن فهمیده رو امید موضوع ها بچه...  بیشتر هم ومهتاب

 وخیلی بود خراب شدت به حالم خونه اومد کامی که روز اون داد قرار واسطه رو کامی که نمیدادم

 اخر که بود سكوت فقط من جواب اما خواست دلیل کرد، نصیحت زد حرف کامی بودم عصبی

 عشقم به ،دارم میزنم نارو دارم من اينكه از عشقمون از بگه امید از باال ببره صداشو شد مجبور

 اون که چیزي همه زدم حرف اومد جوش به خونم ديگه شنیدم خیانتو اسم وقتی کنم می خیانت

 اول کامی بود امید من باباي بد حال مقصر گفتم رو اومد سرم به وبعدش بابا ي ونهخ توي روز

 بابا ي خونه از ماجرا اون از بعد روز چند که وزنشو امید عكساي من وقتی ولی نكرد باور حرفمو

 رفت حرفی هیچ بدون کامی روز ،اون کشیدم چی فهمید کرد باور اونم دادم نشونش بودمو اورده

 زده حرف امید با کامی که وگفت زد زنگ بهم غزل اينكه تا نداشتم خبر کدوم هیچ از هفته يه

 کاري ديگه بهتر که گفته وبهش زده بهم امید با دوستیشو ي رابطه فهمیدي چیزو همه تو وگفته
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 وبعد باشه ارتباط در تو با خواد نمی هم وديگه کرده ازدواج افتاب چون باشی نداشته افتاب کار به

 درکم خوب خیلی بودم مطمئن بده دلداري بهم که کرد می سعیشو تمام غزل کرده قطع لفنوت هم

 تونه نمی اي لحظه براي حتی که دونست می خودش وعاشق بود زن يه اون باالخره کنه می

 نشستیم قديم ومثل ما ي خونه اومدن فهمیدن که روز همون ونیكی ،گلنار بزاره من جاي خودشو

 خوب کشیدن می عذاب داشتن من از بیشتر دوستام ولی بود دار خنده کرديم دل دردو هم وبا

 سهم يه داشت سهم ما خاطرات ي توهمه ما اکیپ از جزي بود ما از جزي امید نبود هم چیزي کم

 اون داشت تلفن خط دوتا خونمون بودم کرده عوض مبايلمو خط....  ولی بزرگ سهم يه زياد خیلی

 از بود روشن تلفن خط يكی اون وفقط بودم کشیده برق از داشت رو اش شماره امید که رو خطی

 ومهتاب مامان مدت اين توي نبود اونجا کسی چون بود راحت خیالم هم اينا مامان ي خونه بابت

 از کدوم هیچ میومد اتاقم توي وقتی بود کرده تعجب خیلی اوال رائین بودن ما ي خونه توي

 نمیشد زده امید از حرفی بوديم تنها مهتاب رائینو منو که زمانی یوحت ديد نمی امیدو يادگارياي

 نبود مهم براش شايد نخواست دلیل ازم وقت هیچ ولی نداشت خور زنگ سابق مثل ديگه گوشیم

 رويه اين از رائین بود واضح برام خیلی چیز يه ولی باشه کرده دخالت که خواست نمی هم شايدم

 ... میومد خوشش خیلی

 پیرمون استاد حرفاي وبه بوديم نشسته کالس توي نیكی با گذشت می جديد ترم شروع زا دوماه

 هیچی که ومعوجی کج شكالي از بود پر جزواش که نیكی دادنی گوش چه البته میداديم گوش

 خاطرات باياد نبود خوب خیلی حالش ديشب بودم بابا فكر توي هم من نمیاوردي سردر ازش

 فشار داره توانش تمام وبا گرفته گلومو کسی میكردم احساس کرد یم ام خفه داشت بغض ديشب

  بود شده سخت برام کشیدن نفس میاره

 ***** 

 اومد سمتم به سست هايی وقدم افتاده هايی شونه وبا شد خارج ccu از اشكی چشماي با مامان

 :  گفت اي گرفته صداي وبا کرد پاك چشماشو اشك کمی

 ...  بینتتب خواد می بابات ، افتاب-

 :  گفتم نگرانی با
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  ؟ بكنه استراحت بايد نیست خوب حالش نگفت دکتر مگه ؟؟؟ اصراريه چه حاال-

 :  گفت غمگینی نگاه وبا زد کمرم به دستی رائین

 ...  انتظار چشم تو برو...  کنه نمی خستگی رفع دقیقه چند ولی چرا-

 خودمو کردم می سعی برم اتاق متس به که کرد مجبورم ولی بود چشماش توي چی دونم نمی

 ،نمی نمیشد اما سابق افتاب مثل درست کنم طی مسیرو محكم هايی قدم وبا بدم نشون خونسرد

 بابا تخت به بپوشم رو مخصوصی رنگ سبز لباس کرد کمكم پرستار شدم که اتاق وارد...  تونستم

 :  وگفت کرد اشاره

...  نكشه طول خیلی داره استراحت به شديدي ونیاز نیست خب بیمار قلب براي هیجان خانمی-

 ...  دقیقه پنج فقط

 از نگاه اين بود گرفته وغم غريب نگاهش رفتم بابا سمت به اشكیم چشماي وبا دادم تكون سري

 وبه ايستادم تختش کنار شديدترشد اشكام ريزش بود بعید من مهربون باباي مقتدر چشماي

 :  گفتم اي وگرفته اروم وصداي تلخی لبخند وبا کردم نگاه منتظرش چشماي

  ؟؟؟ زياده خوابیدنه پیري عالئم از يكی گفتی می مامان به همیشه يادته ؟؟ شديا پیر بابا-

 :  گفت اي گرفته صداي وبا کرد جونی کم ي خنده

 بزرگ واقعا تو...  افتاب ولی.  کرد نمیشه کاري زندگیه روند اين بزرگ ها بچه میشن پیر بزرگا-

 ...  بابا شدي

 :  گفتم لرزون صداي وبا...  کردم بغض دوباره

  مهربونم باباي پیري به بزرگی اين ارزه نمی...  نمیشدم بزرگ کاش اي-

 :  گفت سختی وبه کرد خواستنی اخم بابا

 رو پخته بزرگو افتاب من..  اقتدار وبا محكم دختر يه داره دوست بیشتر افتابو اين بابا ولی-

 حقت در خیلی من ؟؟؟ بخشی می باباتو افتاب(  داد ادامه بابغض کوتاهی مكث از عدب.. ) میپسندم

 ..  م بود گفته بهت اول همون از اگه گفت می توراست کردم بد
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 :  گفتم پربغضم صداي وبا سريع

 مهم آه...  که کسی خاطر به اونم کردم اذيتت خیلی من...  احمقم من ببخشی منو بايد تو بابا بسه

 اون ديگه بابا...  ببخشی ومنو نزنی حرفارو ،اين بشی خوب زود اينكه مهم شمايی مهم نیست

  ام شرمنده جوريم همین من نزن رو حرفا

 :  گفت نفس نفس وبا کرد اخم بابا

 نمیشه ناراحت ازت وقت هیچ بابا منی، عزيز تو نزن ديگه رو حرفا اين توهم شرمنده، دشمنت-

 براش کن اعتماد بهم بزرگی مرد واقعا پسر اين باش داشته ورائینو زندگیت هواي بابا، افتاب.

 که محكم گاه تكیه يه تو، براي بهترينه رائین من بعداز نده ازدستش باش دوست باش، همسر

 افتابم...  نكن رهاش بیارزش چیزاي خاطر به باش زندگیت خودتو ،مراقب کرد اعتماد بهش میشه

 محاله گه می که اي جمله هر توي اس وابسته خیلی تو به اون اشب داشته مهتابو هواي بزرگی تو

 گوش حرفام ي همه به بده قول..  بده قول..  نذار تنهاش وقت هیچ..  مامانت..  نباشه افتاب يه اگه

 بادستمو بابا برم بايد گفت وبهم اومد پرستار موقع همون ريخت می اشك هم بابا ؟حاال میكنی

  : وگفت شد مانع و گرفت

 ...  افتابم بده قول-

 گلوله گلوله که درحالی اروم شناختم نمی رو بابا نگاه اين داشت عجیبی ودرخشش رنگ چشمش

 ضعیف صدا با بابا بمیرم خواستم می بود خفه واقعا اتاق اين هواي دادم تكون سر میريختم اشك

  کن حاللم-:  گفت التماسی وپر

 به رائین گفتناي افتاب به توجه وبی بیرون زدم اونجا از سرعت با نداشتم ايستادن توان ديگه

 بودم، کرده گم رو چیزي انگار داشت بدي حس..  ريختم واشك دويدم بیمارستان روي راه سمت

 شدم بیمارستان حیاط وارد ريزان اشك...  خوام نمی نه کنم فكر بهش خوام نمی..  بابا چشماي

 بغضم التیام جاي به هوا اين انگار بلعیدم عمیق فساين با رو ابان پايیزي وهواي میزدم نفس نفس

  خدااااااااااا: دادزدم مردم به توجه وبی نشستم نیمكتی روي کرد می تر بزرگ اونو

 شدت بغضم رائین ي گرفته غم ي چهره ديدن با برگشتم ترس با ام شونه روي دستی گرماي با

 :ونالیدم انداختم اغوشش توي خودمو گرفت
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 ! بابام. .. رائین -

 با دستش ريختم می واشك بود اش مردانه ي سینه روي سرم شد حلقه دورم رائین دستاي

 از اينكه بدون شدم اروم کمی که دقیقه چند از بعد کرد می ونوازشم لغزيد می کمرم روي ارامش

 : گفتم ناله با دربیام اغوشش

 احسان بابا من....  شناختم نمی رو نگاه ،اين نگاهش غريب جور يه...  بود جوري يه بابام رائین-

 . خوام می خودمو

 : گفت وارومی نرم صداي با کرد می نوازش موهامو شال زير از دستش که حالی در رائین

 ... بزنه حرف اش کرده عزيز با خواسته فقط نبود خاصی جور هیچ بابا...  باش اروم خانمی افتاب-

 حرف اطمینان با همیشه بودم شناخته خوب ئینورا وقت چند اين توي تلخ ي خنده يه وخنديد

 پشتی به که حالی ودر اومدم در رائین اغوش از اروم!!!  بود نحسی شب چه...  امشب ولی میزد

 : وگفتم کردم بلند اسمون سمت به سرمو میزدم تكیه نیمكت

 تو...  که حرفايی چشمات گرفتگی اين اومده دستم توي اخالقات از خیلی وقت چند اين رائین-

 دوست بیشتر مطمئنو حرفاي اون من...  امشب اما داشتی ايمان کلماتت تك تك به همیشه

 چیز همه...  بابا آه. ترسم می خیلی رائین ترسم می باشم داشته ايمان بهت همیشه بذار...  داشتم

 چرا ؟؟؟ خودم فقط ؟؟؟ چی خاطر به کردم ،ناراحتش کردم اذيت خیلی بابارو من بود من تقصیر

 اگه میشم داغون دارم ؟؟؟ خودمم مهم همیشه چرا ؟؟؟ بگیرم تصمیم درست تونم نمی وقت هیچ

 .... نكرده خدايی

 : دادم وادامه شد رون هام گونه روي اروم واشكام شكست بغضم دوباره

 مامانم سر باليی چه اصال ؟؟؟ بدم چی ومهتابو مامان جواب بیاد سرش باليی يه بابام اگه...  اگه-

 میكنه ام ديونه نباشه بابا که اي لحظه به فكردن حتی واي ؟؟ میاد مهتاب منو سر باليی چه میاد؟

... 

 : وگفتم شدم خیره رائین ي گرفته غم چشماي به

 .... میمیره باباش بی افتاب...  شم می نابود من-
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 غرور با بود الوسرح سالم بابام که زمانی میومد بدم خودم از بود شده نمدار هم رائین چشماي

 افتاده حال اين با بیمارستان تخت روي که حاال اما کردم نابودش کردم خوردش وخودخواهیم

 کسی براي خودم از متنفرم میاد بدم خودم از...  میزنم بابا به ام عالقه خودمو نابودي از حرف دارم

 هوسباز اون اگه...  امیدو نه خودمو نه بخشم نمی...  بابام براي اما ندارم باشم داشته غرور بايد که

 ... نابود نابودم، خدايا...  بودم کرده اشتباه چقدر من شد بیشتر اشكم شدت!  نبود

 که بود خوب چقدر اش، شونه روي گذاشتم سرمو ناخوداگاه کرد حلقه کمرم دور دستشو رائین

 بود خوب چقدر میداد گوش من دل حرف به وفقط بود کرده سكوت که بود خوب چقدر بود رائین

 بهم رائین اغوش ،گرماي نداد شعار ديگه میكنه داغونم بیشتر نامطمئنش حرفاي فهمید وقتی که

 دارم نیاز چقدر فهمیدم تازه مغرور افتاب من اره ، کنم تكیه میتونم هنوز اينكه حس میداد ارامش

 بی از يكی دادم تدس از هامو گاه تكیه ي همه که زمانی درست مطمئن ادم يه به کردن تكیه به

 مريضمو خدايا...  میكنم جبران..  بشه خوب بابا کاش...  خودم خودخواهی از هم يكی اعتمادي

 سكوت در دو وهر داد تكیه سرم به سرشو رائین...  کنم می جبران قران همون ،به بده شفا

 جلومون از که ادمايی گاهی وگه بوديم شده خیره بیمارستان ودرختاي تاريكی به نسبی وارامش

 زندگی اين توي من امید تنها...  خدا از بود پر فقط فكرم...  گذرونديم می نظر از رو شدن می رد

 .... شده تباه

******* 

 هم وبعضی کنجكاو بعضی تفاوت بی بعضی بود من به همه نگاه اومدم در فكر از مبايلم باصداي

 چرا دونم نمی بود رائین ي شماره دماور در وگوشیمو شدم کار به دست سريع اخمو استاد مثل

 استاد به رو ام شرمنده نگاه!!  دارم کالس االن من میدونست که اون شد خالی دلم توي يهو ولی

 : گفت اش جذبه وپر پیر صداي با میشد تخته روبه دوباره که حالی ودر کرد اخمی استاد دوختم

 ... وبرگرد بده جواب برو-

 بیرون کالس از بودم بیزار جهت بی تماس اين از نده جواب گفت می کاش اي نشدم خوشحال چرا

 انگشت دودلی با خورد زنگ گوشیم باز کالس توي برگردم خواستم تا شد قطع تماس زدم

 : کشیدم گوشی روي شستمو
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 ؟ الو-

 : پیچید گوشی توي رائین ي گرفته صداي

 ؟؟ بودي کالس ؟؟ خوبی...  افتاب سالم-

 حرص با ؟؟ بود هايی سئوال چه اين من حال اين توي کنم اش خفه واستمخ می بود گرفته حرصم

 : گفتم نگرانی وبا اروم ولی

 ؟؟؟ افتاده اتفاقی بابام براي...  براي...  رائین...  اره-

 : اومد در رائین صداي باالخره تا بود شده سخت برام کشیدن نفس بود کرده سكوت رائین

...  بیايی بزنم زنگ بهت گفت مامان...  بیمارستانه بابا فهمیده ريفخ عمه افتاب...  يعنی...  نه-

 . االن همین

 میكردم احساس هنوز میشم ديونه دارم آه..  رائین صداي اما بود شده راحت کمی خیالم اينكه با

 : گفتم ناچار به ندارم کشیدن نفس براي کافی اکسیژن

 . اومدم...  باشه-

 به میرفتم سالن انتهاي سمت به که حالی در کردم قطع باشم خیپاس منتظر اينكه بدون وتماسو

 بود قرار بود؟ فهمیده جوري چه فخري عمه! بیمارستان برم بايد بیار منو وسايل دادم پیام نیكی

 مگه بود عجیب خودمم براي داشتم بغض! کن رحم بهمون خدا واي نگه چیزي بهش کسی که

  بودم شده طوري اين من چرا پس بود وحشتناك انقدر فخري عمه اومدن

 : گفتم بابهت بود شده ماشین سوار هم نیكی اومدم خودم به ماشین در صداي با

 ؟؟؟ میاي کجا تو-

 : گفت نگرانی با

 ... عجیب حس يه ندارم خوبی حاله بمونم اينجا تونم نمی...  میام منم-



 
 

www.negahdl.com    416 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 پارکینگ توي رو ماشین دمرون بیمارستان سمت به سرعت تمام با...  بود من مثل هم نیكی پس

 بیمارستان در سمت به تاقريبا شديم پیاده ماشین از سريع نیكی وبا کردم پارك بیمارستان

 قدم اروم شده شل قدمام زنی ي ضجه شنیدن با بیمارتان راهروي به ورود با...  میدويديم

 ما براي که صدا ينا...  بود کرده يخ پام دستو بود شده گرد چشمام نمیومد باال نفسم برداشتم

 دست از خودشو کرد می سعی ضجه با که مامان باديدن...  اينجا ولی بود سوم ي طبقه بابا نبود

 با میديدم رو مامانم فقط بود شده تهی ذهنم شد متوقف چیز همه بكشه بیرون دايی وزن خاله

 االن رنگ خوش طوسی چشماي اون رفت گیج سرم میومد سمتم به که اشنايی چشماي ديدن

 : گفتم ودودلی ترس ،بغض، بابهت بود وسرخ خیس

 ؟؟؟ خبره چه...  چه..  اينجا-

 : گفت وگريه فرياد با بود شنیده منو صداي که مامان بزنه حرف خواست رائین تا

 . شدن يتیم هام بچه خداااااااااااااا...  شدي بابا بی افتاب...  شدم احسان بی افتاب-

 می سقوط داشتم ، تلخِ تلخ دهنم بود شده سنگین گوشام نداشت وزنمو تحمل پام شدم فلج

 چی هر نبودم ومكان زمان اون توي اصال انگار ، فهمیدم نمی هیچی گرفت جلومو کسی که کردم

 منو هاي سواري دوچرخه من کردناي لی لی بابا هاي خنده گذشته وفقط فقط..  بود گذشته بود

 منو خوابیدن...  مهتاب ي گريه مهتاب افتادن میداد ونبهم هرروز بابا که چوبی ابنبات امید

 اغوش و اشكش غرورش وپر مقتدر نگاه گرمش صداي کردنش تعريف داستان بابا دل توي مهتاب

 پر ي کلمه چه تلخی اما شرين ي کلمه چه بابا...  و بابا نوازش بابا، صداي بابا، تن عطر بابا، ،بوي بابا

 ابد تا کردم می فكر همیشه چرا ؟؟؟ نبود مهرجو احسان ؟؟؟ نبود يعنی. .. ،پدر بابا اين بود ابهتی

 نكردم فكر لحظه يه چرا ؟؟؟ بدم ازارش کنم اذيتش بايد هست چون کردم می فكر چرا ؟؟؟ هست

 هیچ امید اما موند می من براي واخرشم بود من براي اول از که بابايی ؟؟؟ امید يا تره عاشق بابام

 خورد بر طور اون باهاش چرا ؟؟؟ بودم نكرده تصور نبودشو اي ثانیه براي چرا!  دنبو من براي وقت

 بخشمت نمی:  میداد عذابم بودم زده بهش که حرفايی خونه توي روز اون ياد ؟؟؟ بودم کرده

 مگه مه بااا باااا گفتم داشتم نگه احترامتو ولی کردم ازدواج اجبارت به وقت، هیچ مهرجو، احسان

 خوردم بابا؟ کردي چه تو ولی واجبه برام احترامش باشه چی هر ؟ کنم احترامی بی بهش میشه



 
 

www.negahdl.com    417 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 به برسی چی به خواي می ؟؟؟ ن هاااا ؟؟؟ برسی چی به که امیدمو غرورمو عقلمو احساسمو کردي

  ؟ اره ؟؟؟ امیدم نابودي به ؟؟؟ من نابودي

 ؟؟ هااان بدم؟ بازي رائینو ؟ دمب بازي خودمو مدت همه اين گذاشتی چرا ؟؟؟ نگفتی زودتر چرا-

 نابودم ؟؟؟ کنی لطف بهم خواستی می مثال...  باهام کردي بد بابا نبودي؟ فكربقیه چرا درك به من

 می نابود امروزو افتاب داشت ديروز افتاب صداي کرد می کر خودمو داشت دادم صداي ؟ کردي

 باعث بدونی که ناکه درد چه...  غرورم از من از...  بود نارحت ازم بابام ؟؟؟ من بودم کرده چه کرد

 عذاب تحمل بده چه...  باشی بیزار شخصیتت غرورت خودت از که دردناکه چه ، عزيزتی مرگ

 کی حاال کنم؟ کار چی بابا نبود با من...  تو اما گذاشته وقت برات وجودش تمام با که پدري نبودن

 فرار زندگی اين عذاباي از که کنه کمكم ، کنه راهنمايم ،يواشكی بزنه داد سرم که هست ديگه

 جونی خدا...  خوام می مو بابا من ؟؟؟ بزارم کی تقصیر بچگیمو ؟ بزنم داد سرکی حاال هه...  کنم

...  میشنوي يتیمارو صداي که تو علی امام...  خوام می مهربونمو باباي من...  خوام می مو بابا

 يتیم ما که نامرد مامان اين گفت می چی پس دارم بابا من باشم يتیم خوام نمی من خداااااااااااا

 کی ؟به کنم کار چی بابا بی من خوام می تو از بابامو من...  هست جونم احسان بابا خوب شديم

 خدا...  کنه می کمك بهم داشت چشم بدون که ؟ بگه قصه برام تا بشینم کی پاي رو ؟ کنم تكیه

 عشق به دختر ، بابايین دختر کارو اين نكن خدا...  دارم بابا خودم من...  گردون بر بهم بابامو

 ... بابايی...  احسان بابا خدا...  من...  خدا نفهمیدم خر من..  ان زنده باباشون

 اونجا بودم،. نفهمیدم هیچی ، ،نفهمیدم نداره گفتن احسانم بابا سپاري وخاك جنازه تشییع روز

 بدون که فخري عمه کنار بودم بود شده پیر کلی روزه يه که ومامانی جون بی مهتاب کنار بودم

 معنا تمام به سنگ يه بودم ،شده نبودم انگار اما بودم کرد می عذاداري وابهتش موقعیت به توجه

 !!  رائین...  ديدم رنگو پر حضور يه فقط...  کردن خاك بابامو جوري وچه کی نفهیمیدم

 بهتري وضع ومهتابم مامان زدن، سرم بود شده وکارم دمبو نزده غذا به لب که بود اي هفته چند

 میرسیدن ما وبه بودن زده زندگیشون کارو از که بودن ودوستام ورعنا رائین وسط اين نداشتن

 انرژي سابق مثل چشماش ديگه کامی میزد سر بهمون میومدو هم رائین عموي دختر فريال حتی

 از دريغ اما محو لبخند يه با حتی گردونه بر ندگیز به مارو شده جور هر کرد می سعی ولی نداشت

 کنارم حالتی هر وتوي همیشه بودم کرده عادت رائین ووجود حضور به جور بد وقت چند اين.. 
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 ي همه باشه مراقبم تا خوابید می تخت پايین خودشم کرد می خوابم نوازش نازو کلی با شبا بود

 به دوباره ومامانو مهتاب بتونم تا باشم محكم خواست می ،ازم بود ومهتاب مامان رائین حرف

 بابا اخر ي خواسته ياد با ؟؟ کردن زندگی بابا حضور بدون شد می مگه ولی گردونم بر زندگی

 اره ؟؟ داشت اي فايده مگه ولی شدم می ديگه افتاب يه بايد شدم می بلند بايد گرفتم تصمیممو

 محبت ،جبران بود رائین هاي خوبی ،جبران دبو ومهتاب مامان لب به لبخندي اش فايده داشت

 از خواه وخود مغرور من خاطر به روزي کردم نمی فكر وقت هیچ که اطرافیانی اطرافیانم،

 از کشیدم خجالت خودمم از کردم استخدامم روز کامی مورد در که فكري باياد بزنن زندگیشون

 نوازش حال در سرم باالي شب هر که رائین حرف اين وقت هیچ کشیدم خجالت جديد افتاب

 : نمیره يادم گفت می موهام

 ديد يه تازه ي تجربه يه قیمت به رو زندگیمون ارزش با چیزاي از بعضی خدا اوقات گاهی افتاب-

 بی دادي دست از که باارزشی چیز اون کی میدونی...  گیره می ازمون وبهتر تازه چیز يايه تازه

...  نكنی دقت نكنی، نگاه بوده توش که حكمتی به نیک پشت بهش که زمانی ؟؟؟ میشه ارزش

 نشكون دلشو ،خانمی باش محكم...  کنه می نگاهت بابا افتاب

 هم کسايی بگیرم ياد نكنم له رو بقیه غرورم بخاطر بفهمم تا بگیرم درس من شايد تا رفت بابا

 هارو اون هواي بايد..  دارن ارزش برام خودم ي اندازه هم اما بشترنباشه خودم از شايد که هستم

 به شم عوض بايد که گرفتم تصمیم باالخره که گذشت می بابا مرگ از هفته سه...  باشم داشته هم

 رائین مديون همه از ،بیشتر ورائین ،دوستام ،مهتاب مامان خاطر به بابا خاطر به نه، خودم خاطر

 بیدار خواب از اينكه از بعد صبح ... میاد سرم باليی چه نبود معلوم نبودن اون اگه بودم وحرفاش

 می سعیمو تمام داشتم خوبی احساس حال اين با بود هواسرد گرفتم سرد اب دوش يه اول شدم

 واز پوشیدم لباس حمام از بعد...  کنم فكر بابا ورضايت ومهتاب مامان به تا نريزم اشك تا کردم

 خونه نره وقت چند تا مامان گفتن یم همه بوديم ما ي خونه توي وقت چند اين اومدم بیرون اتاق

 اشتهايی بی وبا بودن نشسته صبحانه میز پشت وگلنار رائین افتادم راه اشپزخونه سمت به بهتره

 بعد کردم می تعجب بودم منم بودن کرده تعجب ديدنم از دو هر ذاشتن، می دهنشون توي لقمه

 بودم شده بلند امروز باالخره خوردم نمی تكون جام واز بودم شده سنگ مثل که هفته سه از

 گرفت اغوشش توي ومنو دويد سمتم وبه کرد شیرينی ي خنده بود کرده بغض که حالی در گلنار

 :وگفت فشرد ومحكم
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 ؟؟؟ کنن می دق وقت يه دوستات اين گی نمی...  الهی برم قربونت-

 که رائین به يا اشاره میزد چشمك شیطنت با که حالی ودر کرد پاك اشكاشو سريع شد جدا ازم

 : گفت و کرد بود زده زل بهم لبخند وبا بود شده بلند صبحانه میز پشت از حاال

 !!! کردي درش به راه از که بگو مردمو ي بچه اين هیچی، ما حاال-

 : وگفتم زدم لبخندي اجبار به

 . بزن حرف کم-

 داد عمیقی لبخند با جوابمو کردم وسالم زدم رائین به محوي لبخند رفتم صبحانه میز سمت وبه

 : گفت وتند

 ... میريزم چاي برات االن بشین... بشین-

 : گفتم سريع

 ... بخورم صبحانه مهتاب با خوام می میشه اگه...  نه-

 : وگفت گرفت غم مهربونشو چشماي دوباره گلنار

 خالی پیشش واقعا مهربونش خواهر جاي وقت چند اين شده ضعیف خیلی!  کنی می خوبی کار-

 ... دبو

 يه شب وهر اينجا میان نیكی با درمیون روز يه دونستم می بودم مهربونش نگاه اين ي شرمنده

 ... نباشه تنها که میمونه مهتاب پیش کدومشون

 : وگفتم زدم تلخی لبخند

 !!!  نذاشتن تنهاش که داره هم اي ديگه مهربون خواهراي من جز به مهتاب-

 : گفت بابغض میداد فشار خودش به منو حكمم که حالی ودر کرد بغلم باز گلنار

 ... ماهی خیلی-



 
 

www.negahdl.com    411 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 مهربونی لبخند با که حالی در رائین جداشد ازم سريع گلنار کرد صدا اسممو که رائین باصداي

 : وگفت کرد دستش توي سینی به اي اشاره کرد می نگاهم

 .... دتخو با اش بقیه ،زحمت میارم برات اتاق در تا کردم اماده رو تون صبحانه-

 گلنار روي به لبخندي...  کردم اکتفا ممنونم گفتن وبه زدم زل چشماش به قدرشناس نگاهی با

 چنگ گلوم به بغض باز ايستادم که در جلوي رفتم بود توش مهتاب که مهمان اتاق سمت وبه زدم

 دمکشی عمیقی نفس بودم بسته عهد من...  اما نداشتم معصومشو چشماي به کردن نگاه تحمل زد

 سینی بهش کردن نگاه بدون گشتم بر بود ايستاده سرم پشت دست به سینی که رائین سمت وبه

 : کرد متوقفم صداش گشتم بر در سمت وبه گرفتم ازش رو

  افتاب-

 : وگفت زد ام چهره به محوي لبخند کردم نگاه وبهش گشتم بر سمتش به

 ... میده انرژي لبخندت...  بزن لبخند-

 اين!! ورفت کرد گرد وعقب کرد باز رو اتاق در محو لبخند همون با که شدم رهخی بهش زده بهت

 دخترونه تحلیل تجزيه ي حوصله که بود خسته انقدر ذهنم ؟؟؟ میده انرژي لبخندم ؟؟ گفت چی

 وبه انداختم باال اي ،شونه داره نیاز چیزا اين به مهتاب که کردم برداشت اينو حرفش واز نداشتم

 که نحیفی جسم باديدن شدم که اتاق وارد بود، کرده باز برام درو که شكر خدارو مرفت اتاق سمت

 الغر انقدر مهتابم کردم بغض بود انداخته سرش روي تا رو وپتو کرده جمع تخت روي خودوشو

 گذاشتم تخت کنار عسلی روي رو سینی بود نداده حجم بهش هم پتو اين حتی که بود شد

 خواست می دلم روم روبه ي چهره باديدن کنار زدم رو پتو اروم تمنشس تخت ي گوشه هم وخودم

 خیلی مهتاب...  تونستم نمی شد، نمی اما بشه کم دردم از کمی شايد تا بزنم جیغ وجودم باتمام

 ام بیچاره خواهر بود معلوم داشت پف وچشماش بود شده سیاه چشمش دور بود شده پژمرده

 بغض کردم ونوازشش دادم حرکت موهاش توي اروم مودست محبت با کرده گريه خیلی ديشب

 از وبعد خورد تكون کمی پلكش کردم صداش اروم...  بشكنه نبايد که میدونستم ولی بودم کرده

 : گفت وباناله کشید عمیقی نفس ثانیه چند

 ... افتاب-
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 : وگفتم زدم لبخندي بابغض

 ! افتاب جان-

 شده خیره هم به سكوت در لحظه چند نشست یخس من ديدن وبا کرد باز چشماشو سريع مهتاب

 : گفت بغض با مهتاب اخر در که بوديم

 ... بود شده تنگ برات دلم-

 : گفتم لرزون وصداي بغض با کردم می نوازش موهاشو که طور وهمین کردم بغل محكم مهتابو

 ... من اما میومدم ازاينا زودتر بايد خواهري ،ببخش ببخش ، عزيزم طور همین منم-

 : گفت بود گرفته اوج هقش هق که حالی در مهتاب

 ...  هیچی..  نگو ،هیچی هیس-

 : گفت کوتاهی مكث از بعد

 ؟؟؟ کنیم کار چی بايد ما...  نیست بابا که حاال...  آفتاب-

 بايد نیست بابا که حاال گفتم می خواهرم به گفتم می چی..  کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه

 نشد قرار مگه...  بسه افتاب..  زدم داد خودم سر ؟؟؟ شد می بابا بی مگه ؟؟ بكنیم رو زندگیمون

 ..  مامانت باش خواهرت فكر به ؟؟؟ کنی تمومش

 : گفتم وشمرده اروم بشه کمتر صدام لرزش شايد تا کشیدم عمیقی نفس

 براي مامانو شده جور هر بايد نیست بابا که حاال...  داريم رو مامان ما ولی سخته بابا نبود مهتاب،-

 ارامش خاطر به مامان خاطر به...  وتو من سهم ماست سهم ديگه مامان داريم نگهش خودمون

 ... کنیم زندگی بايد شده که باباهم روح

 : گفت باناله مهتاب
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 ديگه بابا اينكه درد ، يتیمی درد درديه بد چه افتاب...  تونم نمی بابا بی ، تونم نمی من ولی-

...  کرد تكیه بهش بشه که نیست کسی ديگه انگار اس تیره چیز همه انگار بابا بی بافتا..  نیست

 ... ترسم می افتاب بابا، بدون دنیاي از ترسم می...  افتم می گاه تكیه بی من افتاب

 اشك با چسبوندم پیشونیم به پیشنويشو کردم می گريه که حالی در کردم جدا خودم از مهتابو

 : گفتم هق وهق

 اصال...  اصال(  دادم وادامه شد تر بلند هقم هق... ) من خاطر به باش محكم مامان خاطر به ابممهت-

 هم میشم خواهرت هم دارم هواتو ،خودم بابا يه برات میشم خودم کن تكیه خودم به بعد به اين از

 ... میكشه عذاب بیشتر طوري اين بابا روح خدا به نكن طوري اين خودت با ولی بابات

 سعی...  نداشتم خواهرم به گفتن براي اي ديگه حرف ولی اي کیلیشه حرفام دونستم می دممخو

 بچگی ياد به کنم عوض مهتابو ي روحیه دقیقه چند براي شده که هم وخنده شوخی با کردم

 خنديدن به کرد شروع مهتاب دادنش قلقلك به کردم وشروع کشوندم مهتاب دماغ روي دماغمو

 کلی مهتاب ي خنده از...  میدادن خوردم به داشتن دنیارو عسل ترين شیرين ارانگ...  جانم ،اي

 : وگفتم کشیدم مهتاب قلقلك از دست صبحانه ياد با دقیقه چند از بعد گرفتم انرژي

 بايد خوت...  شده سرد چايی حتما االن بودم اورده صبحانه همه اين من ؟؟؟ شد چی ديدي واي-

 ... برم اشپزخونه تا راه همه اين دارمن حال که من کنی عوضش بري

 : وگفت نشست تخت روي لبخند با مهتاب

 ... باش خیال همین به-

 : گفتم بدجنسی با

 ... بخوري رو سرد چايی همین بايد پس-

 : گفت لبخند با مهتاب گذاشتم تخت روي رو صبحانه وسینی

 ... هاااااااااا نخوري من بدون بشورم صورتمو میرم من...  نیكوست رسد دوست از هرچه-

 : وگفتم زدم چشمك بهش شد بلند جا واز
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 ... نمیدم قول بهت-

 چقدر واقعا مهتاب شد محو لبم روي ،لبخند رفت دستشويی سمت وبه گفت بهم نامردي مهتاب

 فرشته بشر اين چرا خدايا...  خنده می من خاطر به اما غمه از پر دلش توي اينكه با بود خوب

 صبحانه سینی به....  کردم می برخورد چطور نبود معلوم مطمئنا...  بودم جاش من اگه ؟؟؟ نشده

 با خواست می خانوادگی ي صبحانه يه دلم چقدر...  خوردم حسرت دلم وتوي انداختم نگاهی

 گاهی که درسته مهتاب خورديم صبحانه شوخی باکلی. بزنم لبخند کردم سعی باز مهتاب اومدن

 درك رو بابا حرف حاال باشه خودش حال به زياد که ذاشتم نمی من اما تمیرف خودش توي اوقات

 و بود شده موضوع اين متوجه خوب چقدر ،بابا اس وابسته بهم مهتاب گفت می بهم که کردم می

 ببخش مهتابم...  بودم نشده موضوع اين متوجه سال همه اين که بودم خودخواه چقدر من

 !  خواهري

 خارج اتاق از دست به سینی هم وخودم حمام بره تا کردم راضی مهتابو صبحانه خوردن از بعد

 ها اتاق راهروي به استرس با هم وگلنار بود نشسته منتظر مبل روي پوشیده لباس رائین شدم

 : گفت آروم دويد می سمتم به که حالی در وتقريبا پريد جا از سريع من ديدن با که بود زده زول

 ؟ کجاست مهتاب ؟؟ شد چی-

 : گفتم اه وبا دادم گلنار دست به رو سینی

 ... حمامه هم االن خورد رو اش صبحانه-

 : دادم وادامه نشستم رائین روي روبه نفره يه مبل روي

 درس ماتوي داشت دوست همیشه بابا بیوفته درسش از خوام نمی... داره کنكور امسال مهتاب-

 باشیم موفق

 ولی نمیدادم بها بهش بود زنده که زمانی بابا بودم تپس چقدرمن,زدم پوزخندي خودم حرف به

 برام دوختم چشم کرد می نگاهم متفكر که رائین وبه دادم تكون سرمو ناراحتی با...  مرده که االن

 غرور اين داشتم سعی بااينكه, بود کرده محبت کلی بهم اينكه با بكنم درخواستی ازش بود سخت

 اونارو نیستم حاضر کنم می کاري هر ومهتاب مامان خاطر به, نه ولی....  باز اما بشكنم رو لعنتی



 
 

www.negahdl.com    414 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

...  کاش اي, کنه رد خواستمو در که هاست حرف اين تراز بزرگ مطمئنم ورائین بدم دست از هم

 :گفتم وشمرده دادم بیرون نفسمو باشی خواه خود انقدر تونبايد آفتاب نه

 ؟؟ بكنم درخواستی ازت میشه!  رائین-

 از بعد رائین بعیده مغرور افتاب از حرفا اين مطمئنا بودن شده خیره بهم متعجب روگلنا رائین

 : وگفت زد اجباري لبخند بود تعجبش از ناشی که کوتاهی مكث

 ...  البته-

 شدن عوض شبه يه بودم شده بزرگ افتاب بااون من, کردن دوري افتاب ازاون بود چقدرسخت

 : گفتم اروم بود سختی کار واقعا

 سخته برات که میدونم البته ؟؟؟ باشن اينجا اينا مامان اوضاع شدن بهتر تا..  میشه...  شهمی-

 زود میدم قول نیست بیشتر وقت چند يه....  خوب ولی باشی راحت خونت توي خواد می دلت

 ... میشه تموم چیز همه..  و....  میشی راحت منم دست از موقع اون بشه تموم

 رائین...  نه...  بشه تموم چیز همه خواست می دلم واقعا شد حبس ام هسین توي نفس حرف بااين

 اما بود دختري هر ارزوي اخمهاش وحتی شیطنتهاش, هاش شوخی, مهربونیش,  بزرگش روح اون,

, نیست امید وقتی نمیشه دلیل کنار بزارم خودخواهیمو بايد من...  باشه من ارزوي تونست نمی

 دور میندازه ديگه مرد يه که چیزي رائینم که مطمئتم کنه جلوه مرد يه توچشمم تازه رائین

 چنگ گلوم به بغض فكر اين با داره برنمی

 وچشماي شده سرخ صورت به وتعجب بغض وبا دراومدم فكر از رائین عصبی صداي با....  انداخت

 : کردم نگاه عصبیش

 ... بري اينجا از زود واقعا که شرطی به...  قبول باشه-

 : گفت عصبانتیت با گلنار بیرون زد خونه واز برداشت کیفشو اسرعتب وبعد

 ؟ يهو شد چش موجیه ديوانه وا-
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 منم داشت حق نه ؟؟؟ کیه اون مگه...  بزنه حرف طوري اين باهام نداشت حق کرد سرباز بغضم

 داد انجام رو نبود اش وظیفه که کاري مدت اين توي اون کردم می خورد بر اينطوري بودم جاش

 به فقط اين نداره عیب ولی...  کردم می درخواست اون از نبايد من...  میشه خسته که معلومه

 به لبخند وبا کردم پاك اشكامو سريع مهتاب سالم صداي باشنیدن بود ومهتاب مامان خاطر

 به وداد جیغ با گلنار بود کرده حفظ لبشو روي لبخند ولی وبود پرغم چشماش, کردم نگاه خواهرم

 : گفت تصنعی اخم وبا گرد زدنش به شروع والكی رفت مهتاب سمت

 با منی با نگفتی کشیديم نازتو همه اين بدبخت نیكی منو میرسم شما خدمت بعدا من خانم باشه-

 میپروندي لگد االغ مثل فقط باديواري دري

 : وگفت گلنارزد بازوي به مشت با مهتاب, زديم رمقی بی لبخند گلنار حرف اين با مهتاب منو

 تربیت بی-

 کرد ولو مهتاب کنار خودشو میاورد در اداشو که حالی در گلنارم...  نشست دونفره مبل روي وبعد

 : گفت اي بامزه لحن وبا

 ... باتربیت مادمازل ببخش-

 : وگفتم کردم نگاه گلنار به محوي لبخند با

 ... اينجا ومهتابوبیار امانم ووسايل کتابها خونه برو مهتاب با بردار منو ماشینم سوئیچ گلی-

 : گفت سريع مهتاب

 ... ما نه افتاب-

 : وگفتم پريدم حرفش وسط

 ... مهتابم حرفم به کن گوش-

 : گفت میاورد در منو اداي که حالی در بازي مسخره با گلنار
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 بايد داره هم ديگه کار تا هزار بدبخت...  برو گلیه همون که غالممون با ديگه پاشو مهتابم اره-

 ...  کنیم مرگمون کنه درست ناهار غريب خواهراي ما براي بیاد

 در زبون وبرام کرد کج سرشو گلنار دادم می تكون سر براش تاسف با منم خنديد می فقط مهتاب

 : وگفت اورد

 می رودستمون گیري می تیك سر اخر...  من برا میده تكون سرشو هی باش متاسف خودت براي-

 مونی

 : وگفت زد مهتاب پاي به پا با هم بعد

 ... سريع تند زود...  بريم باشو کن خرناز کم توهم-

 واين مانیست از بهتر اونم حال دونستم می دويد اتاق سمت وبه گرفت مهتابو دست هم وبعد

 اطرافمو هاي نعمت اين وقت هیچ که ام شرمنده خدايا, ماست خندوندن براي فقط کاراش

 تكیه مبل پشتی به سرمو....  شناخت ناراحتیا توي بايد دوستو که میگن راست واقعا...  نمیديدم

 بهم بدي احساس اوردنش خاطر به وبا بود چشمم جلوي رائین حرکت همش بستم وچشمامو دادم

,  کردم مامان به کردن فكر گیر در ذهنمو موضوع اين از فرار براي ناشناخته حس يه میداد دست

 کن کمكم بابا...  رفتشه ازدست شوهر فكر وبه خوابیده خونه اين اتاقاي ار يكی توي که مادري

 .... بیارم وهوادر حال اين از مامانو بتونم

 اصرار وبا بود بهتر مهتاب روحی اوضاع بوديم مامان حال گیر پی همش مهتاب با میشد روزي چند

 مامان براي بلكه خودش براي تنها نه اما سخته دونستم می بود کرده خوندن درس به شروع من

 ما با روز هر خوبه گفت شد می هم مامان بود خوب من وجدان عذاب از اي ذره حداقل شدن وکم

 فرو خودش توي انقدر وگاهی بود وشكسته گرفته غم نگاهش اما نشست می وشام ناهار میز سر

 بابا نداد دست از غم...  من ولی!!!  بود بد کم يه واين کرد نمی احساس زمانو گذشت که رفت می

 اوضاع ، بمالم شیره خودم سر تونم نمی اما باشم محكم بخوام چقدر هر...  آه...  امید وخیانت

 من شده سرسنگین باهم جهت وبی خود بی رائین که روز چند اين مخصوصا خرابه خیلی روحیم

. .. بابا وبه خودم به دادم قول که کنم چه اما نداشتم رو تحملش ديگه بود شده خورد غرورم

 تكلیفم ،خودمم کنم تندي نخوام که بودم ومديونش بود خوب گذشته وقت چند اين انقدر ورائین،
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 ،حرص ناراحتم اخمش، از ناراحتیش از کنم نمی درك خودم خودمو حال نیست مشخص خودم با

 !!!  مجهوله خودمم براي که متفاوت دوحس با ولی خورم می

 ديگه ها شب اما ومیرن میان قبل مثل درست اينكه نیيع کمتر شده کمتر وگلنار نیكی وامد رفت

 اتاق توي کتاباش با که مهتاب نداره جا بزرگی عین در ما ي خونه میدونن چون مونن نمی اينجا

 بود کرده گذشت باز واون بوديم اتاق هم هم، قهرِ  ومنورائین رائینه اتاق توي هم مامان مهمونه

 مامان اينكه براي اما شد می ولو کاناپه روي هم گاهی و شمبا راحت من تا خوابید می زمین وروي

 ،کامی نبود راحت خودش ي خونه تو حتی من خاطر به ،بیچاره بود اتاق توي بیشتر نكنه شك

 بهش البته نمیرم کار سر وقت هیچ که کامیم ي شرمنده ومن میزنن سر ما به همش هم وغزل

 من ذهن توي اما کرد وقبول واحوالم حال بدي پاي هب گذاشت هم واون نمیام ديگه که کردم اعالم

 ونه برادري نه داشت پسر نه من باباي کنم دنبال بابارو کار بودم گرفته تصمیم بود ديگه چیز يه

 بیوفته فكر به کسی بايد خوب نیست که واالن کنه وجور جمع رو شرکت بخواد که برادري ي بچه

 خانواده بزرگ پسر نقش باشه قرار اگه حتی هست که جور هر حاال کنم جبران خواستم می ومن

 به ربطی وهیچ بود خشكبار تجارت کار تو بابا نمیاوردم در سر بابا کاراي از هیچی کنم بازي رو

 ته اما!!! ؟؟؟ کجا وخرما ،بادام پسته وتجارت کجا ايتی مهندسی نداشت، من دانشگاهی ي رشته

 تمام وقت چند اين که ،کسی خواست برام خدا که میديا خدا جز امیدي...  داشتم امیدي يه دلم

 رائین...  کشید می دوش وروي میدونست خودش ي وظیفه گی وظیفه بی عین در مارو مشكالت

 بايد شد می قطعی تصمیمم اگه!!!  چی تجارت دونم نمی که چند هر ، بود تجارت اونم کار... 

 !!! بود اهدخو سختی روز روز، اون وچقدر کردم می صحبت باهاش

 گذشت می بابا چهلم از اي هفته چند!! ماه يك از بعد هم اون ، فرارسید سخت روز اون باالخره

 مثل البته اتاق هم اخالق بد مرد اون با ومن مابودن ي خونه ومهتاب مامان من اصرار به هم وباز

 ريسك تمام بايد من بودم گرفته رو نهايی تصمیم!!!  تخت روي من خوابه می زمین روي اون قبل

 کاراي میتونه حد چه تا وکیل يه مگه مهتاب ي واينده مامان خاطر به کردم می قبول کارو اين

 من روز اون که بده وچقدر میشه خسته بابا وکیل که میرسه روزي باالخره ؟؟؟ بده انجام موکلشو

 خشن واقعا هیگا گاه تكیه اين که چند هر گاهی تكیه هیچ بدون تنها ودست باشم رائین بی

 همش امشب اما میكنه مراعات مامان خاطر به که گذشته شباي برعكس امشب مثل میشه

 شمر از کم دست که اي چهره اين با که گرفتم مچشو شام میز سر بار وچند همه توي اخماش
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 وهر داشتم نظر در باهاش صحبت براي رو بدشبی چه بدبخت ومن بود زده زل من به نداشت

 خودمو تونستم نمی اما بزنم حرف باهاش فردايی پس وفردايی بیام کوتاه کردم می سعی چقدر

 با پیش ساعت يه همین من بود عجیب برام گرفت تماس باهام کامی موقعیت اون ،توي کنم راضی

 حس خودم روي رو نگاهی سنگینی رفتم گوشیم سمت وبه شدم بلند میز پشت از زدم حرف غزل

 شدم بیخیال بودن، شام صرف مشغول همه نديدم رو کسی ، کیه ببینم گشتم بر تا اما کردم می

 ؟ الو: کردم وصل رو وتماس

 : پیچید گوشی توي کامی ي دستپاچه صداي

 يا طلوعیه شما ي خونه هواي ؟؟ خبرا چه...  خوشی خوبی ، دخترم طوري چه جان طلوع سالم-

 ؟؟ طوفانیه

 لبخند با عجیبش لحن خیال بی بود کرده صدا عطلو منو باز وقت کلی از بعد کامی عزيزم اخی

 : گفتم محوي

  ؟؟ مگه چطور طلوعیه ؟؟؟ خوبه غزل ؟ خوبی تو مرسی-

 با ؟؟ دفعه يه شد چش شد تعجبم باعث بهداشتی سرويس سمت به رائین تند حرکت لحظه همون

 : گفت تند تند ،کامی اومدم بیرون فكر واز گرفتم بهداشتی سرويس در از نگاهمو کامی صداي

 ... يانه خبريه طرفا اون ببینم گفتم بودم نگران کم يه هیچی-

 هم هوا...  نیست خبري اينجا نترس نه ؟؟؟ شده خبري چیه: گفتم گفتم ومشكوك کردم اي خنده

 ... افتابیه قسمتی تا کمی

 ؟؟؟ طور چه-

 قضیه گفت بهت که نارگل افتابی، گفت میشه بگیرم فاکتور رائین اخماي از اگه: گفتم ناراحتی با

 ؟؟؟ چیه

 ... اما اره-
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 حرف باهات بعدا دارم خطی پشت ببخش طلوعی: گفت سريع بعد کرد مكث لحظه چند کامی

 ... فعال میزنم

 شدم بیخیالش ولی بود مشكوك کمی رفتارش کردم قطع وتلفنو کردم خداحافظی ازش هم من

 ، رائین نشستم میز وپشت

 ،بدجور بود گرفته دلم هم ترسیدم می هم ها اخم باهمون باز اما تگش بر دقیقه چند از بعد هم

 ومادرم خواهر وجلوي نداشت تحمل که بوديم حتما ؟؟؟؟ بوديم مزاحم انقدر يعنی بود گرفته هم

 نمیشه رائین وتخم اخم اين متوجه خودم جز کسی بودم مطمئن اينكه با بود کرده اخم طور اين

 اين بیخیال...  باز ولی...  بود شده درساش غرق هم ومهتاب بود خودش توي همش که مامان چون

 مامان حال شدن بدتر نگران اگه شد، می اگه...  کلیه کنه نمی بیرونمون که همین بگذرد نیز

 می صبر بايد بود نشدنی جبران واقعا ريسك اين اما خودمون ي خونه گشتم می بر حتما نبودم

 کردن وخشك وشستن شام از بعد!!  داشتم نیاز اخمو اقاي اين کمك به که االن مخصوصا کردم

 يه از بعد هم اون رائین با کردن صحبت براي خودمو تا اتاق توي رفتم خواب هواي به سريع ظرفا

 تا بود لعنتی ساعت اين به نگاهم همش عجیب استرس يه داشتم استرس جور بد کنم اماده ماه

 کرده جمع خودمو تخت وروي بودم شده ،عصبی دريغ اما بیاد ورائین بگذره تر سريع بلكه

 که بخیري وشب خندانش صداي شنیدن با اورد تشريف ساعت يه از بعد اقا باالخره بودم ونشسته

 ومامان مهتاب با که خوبه چقدر کردم فكر اين به و نشستم وسیخ شدم هول گفت می مهتاب به

 رائین!!  صورتشه مهمون اخم هستم من قتیو تا بودم مطمئن البته کنه می خورد بر خوب حداقل

 جون که ساعت نیم از بعد رفت بهداشتی سرويس سمت به من به کردن نگاه وبدون شد اتاق وارد

 اين عادت طبق من به توجه بی باز زده مسواك که بود معلوم بیرون اومد اونجا از رسید لب به من

 اما کنم نگاهش تونستم نمی بود شده بهتر کمی حالم که اوال اورد در تنش از بلیزشو وقتش چند

 می کردم می معطل اگه اومدم خودم به سريع بخوابه تا کرد پهن جاشو ،رائین شد عادي برام بعد

 کردم صداش اروم کنه خاموش رو چراغ رائین اينكه از وقبل گفتم اهلل بسمه همین براي خوابید

 بود کاراسخت اين مغرورِ  من براي چقدر شاومد بند نفسم ايستاد برگرده طرفم به اينكه بدون

 : گفتم وشمرده واروم کشیدم عمیقی نفس

 . بزنم حرف باهات خوام می...  خوام می..  رائین-
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 : گفت وخشمگین ،محكم سرد بود ايستاده که طور همین

 ... میكنم گوش-

 نبودم مديونش هاگ نداشتم نیاز بهش اگه نبودم مجبور اگه کرد می خورد داشت اعصابمو نكبت اه

 خودم با تكلیفم هیچ بود گرفته ام خنده خودم کار از وخودم کردم تحمل اما کردم می حالیش

 : گفتم قبل لحن همون با باز!!!  نبود معلوم

 ... کن نگاه من وبه بشین لطفا...  نه طوري اين-

 خشك لیوخی نشست ارايشم میز صندلی زدوروي صداداري پوزخند گشت بر من سمت به رائین

 :گفت

 ... میشنوم بگو-

 حالی در حرص با....  ماجرا ي بقیه سراق میرفتم بعد کردم می معلوم رفتارشو اين تكلیف بايد اول

 : گفتم جويدم می لبمو پوست که

 ؟؟؟ چی يعنی کارا اين-

 : وگفت شد کمتر ابروهاش میان ي فاصله

 ؟ کاري چه-

 : وگفتم دمدا بیرون پرحرص نفسمو ؟؟؟؟ دونست نمی يعنی

 ؟؟؟ هم تو کشی می اخماتو بینی می منو موقع هر چرا ؟؟؟ چیه معنیش ؟؟؟ حرکتا ،اين کارا اين-

 بابقیه من فرق بدون که ودارم حق اين کنم فكر! بگو خوب ؟؟؟ کردم کار چی يا گفتم چی مگه

 ... میشد وکمتر پررنگ گاهی فقط بود فرق اين هم اشنايمون اول از ؟؟ چیه

 بود مشمئزکننده خیلی ترحم ،بوي نیست میدونستم چون نگفتم ولی ترحم بگم خواست می دلم

 جايش االن بره بیرون ذهنم از افكار اين تا دادم تكون کمی سختی سرموبه...  رائین کاراي ولی

 : دادم ادامه! نیست
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 ،يه کردم عشرو رو چیزي يه تو با من که اينه اونا با فرقم ،فقط بقیه مثل ادمم يه منم رائین-

 چقدر هر...  نیست بازي ما زندگی...  نیست چون ،ِ  بازي يه بگم که خواد نمی دلم...  رو زندگی

 ...  عمرمه جز ، جونیمه جز زندگیمه جز فهمیدم االن ولی بود بازي يه برام قبال

 : گفت تمسخر وبا زد پوزخندي رائین

 !!!!! فهمیدي شد خوب-

 : وگفتم مپريد تخت روي از سريع حرص با

 ؟؟؟ چی يعنی تمسخر اون لبت روي پوزخند اين االن..  بیا-

 : وگفت داد تحويلم دراري حرص لبخند رائین

 ؟؟؟ نمیدي تشخیص رو عاشقانه لحن واقعا تو هم بعد...  زدم لبخند بهت بود کجا پوزخند عزيزم-

 ... پس داده يادتو چی امید اين نچ نچ

 روشن اتیش انگار دلم توي پكیدم می حرص از ،داشتم ستب نقش لبش روي اي ديگه وپوزخند

 ديگه اين بود کرده مسخره منو رائین اينكه براي هم لعنتی اون اسم اوردن براي هم بودن کرده

 فكر که زدم پاش به لگدي توانم تمام وبا بردم هجوم سمتش به عصبانیت با بود من تحمل فراي

 توي پام که حالی در وعصبانیت ناراحتی با اومد دردم مخود بیاد دردش اون اينكه از بیشتر کنم

 شايدم بود سنگ از پاش کنم ،فكر نشستم وروش رسوندم تخت به خودمو لنگون لنگ بود دستم

 که غرمیزدم هم لب زير میدادم ماساژ پامو که طور همین ، شدم وضعیف نارنجی نازك خیلی من

 : گفت خنده وبا نذاشت که بزنم پسش تمخواس شد حلقه پام مچ دور رائین ي مردونه دست

 .... شدي که هم اوراقی-

 خرکی پوزخند وهی بود کرده اخم پیش دوثانیه همین تا نداشت روانی تعادل پشر اين واقعا

 سريع...  خندون صورت اين براي بود تنگ دلم چقدر آخی...  میخنده داره االن اما میداد تحويلم

 که بود بد چقدر کشیدم حسرتی پر اه...  ممنوع دخواهیخو افتاب ،هی زدم تشر خودم به

 وحرکت گرمی حس از میداد ماساژ پامو مچ بود زده زانو زمین روي رائین!  بود ممنوع خودخواهی

 حس يه بگم جوري چه مثبت انرژي يه کرد می تزريق رگام به خوب حس يه انگاري دستش
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 هستم زمانی از تر بیجنبه رائین درکنار که نمک می اعتراف خودم ولی داره خنده...  کننده کرخت

 گفتم وارومی نرم صداي با بودم دوخته دستش روبه خمارم چشماي که درحالی بودم امید کنار که

: 

 ... ندادي جوابمو-

 که هم واقعا...  خودتی خره اون میگه داره فهمیدم کرد بهم که نگاهی وبا اورد باال سرشو رائین

 : گفتم جانبی به حق حنل با!!!!  بودم خودم

 میدونم خودم ،منِ  تو ي خونه اينجا گفتی می رو همین بودي من جاي ،توهم بده حق بهم رائین-

 ... هم ومهتاب مامان وقت اون ندارم خردي اعصاب برات کم که

 : گفت خونسرد اي چهره با رائین

 ؟؟ شد خوب پات مچ-

 اروم!!  داره حدي هم رويی پر واقعا ولی...  نه ياينطور اگه ؟؟؟ بده ماساژ خواست نمی ديگه يعنی

 : گفتم

 . ممنونم بلی-

 : گفت واروم نشست تخت روي وکنارم زد بهم محوي لبخند

 حاال داريم هم گردن ووظیفه حق سري يه شوهريم زنو باهم االن نخوايم چه بخوايم ما چه افتاب-

 يكی...  مونه می چیزا خیلی هم باز ولی بگیريم فاکتور ازش چیزارو سري يه کنیم سعی هرچقدر

 روز همون از...  منتی هیچ بدون بدم بهت که منه ي وظیفه اينجايی وقتی تو،توتا خرجی همین

 ماست جفت مال خونه اين ضمن در...  بكنی بدي برداشت شايد گفتم ولی بگم بهت خواستم اولم

 بدونیم مقابل طرف براي مالكیتشوو کنیم فكر ديگه وقت چند به راجع نداريم حق تو ونه من ونه

 هم منه مال هم چیزا بعضی شدن مشخص تازمان اينجا خانم طلوع:(  گفت الودي طنز بالحن... )

 چرت اين ديگه کنم می ،خواهش لطفا پس میشن هم من مامان خواهر توهم ومامان مهتاب تو مال

 میرم میگن خوره می توقی به تقی تا که میاد بدم قهرو زناي از من زه تا نده من تحويل وپرتارو
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 خودمون ي خونه میرم گی می اونايی تراز پرو تو بابا، ي خونه میگن اونا حداقل ،هه بابام ي خونه

... 

 بعد کردم نمی فكر هیچ بود غريب عجیب رائین شخصیت واقعا بود گرفته ام خنده حرفاش از

 می ،فكر کنه وشوخی بزنه حرف اهامب اينجوري عصبانی نگاه وچندتا پوزخند چهارتا اخم، دوتا

 شد جدي دوباره رائین سكوت دقیقه چند از بعد...  کنم کشی منت بايد اينا از بیشتر خیلی کردم

 : وگفت

 ؟؟؟ برداشتی اتاق کنار گوشه از قديمو يار عكساي شد چی-

 اون ياد مدت همه اين از بعد چطور قبل مثل نه ولی داشت اخم کمی کردم نگاه اش چهره به

 گفت درست رائین...  چرخید ذهنم توي قديم يار ي کلمه اش جمله اوردن ياد ؟بابه عكساافتاده

 : گفتم بهش کردن نگاه بدون اروم!!!  بود قديمم يار اون

..  میشه(  دادم وادامه چرخیدم سمتش به سريع بعد... ) بود تو خواست يكیشم ، دلیل چند به-

 ؟؟ نزنیم حرف بهش راجع ديگه میشه

...  نگاهش ولی زد رضايت ي نشونه به لبخندي کوتاهی مكث از بعد زد زل چشمام توي هم رائین

 هیچ انگاري بوديم خیره هم چشماي توي اي دقیقه چند!دلخوري...  مثل...  گفت می ديگه چیز يه

 عجیبی لبخند با که حالی ودر شد پیروز رائین باالخره نداشتیم هم از نگاهامونو گرفتن توان کدوم

 : گفت گردون برمی سرشو

 ... میشنوم بگو خوب-

 : گفتم گیج

  ؟ هان -

 : وگفت کرد کوتاهی ي خنده

 ...  بگی خواي می دلخوري رفع اين از غیر چیزي يه فهمیدم نگاهت از خونه توي اومدم وقتی از-
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 کردم می فكر چقدر هر که بود چی رائین بودم کرده هنگ واقعا...  زد چشمكی سمتمو برگشت و

 کرد می فرق چرا کرد می گیجم که میداد نشون شخصیتش از چیزي يه باز کردم کشفش باالخره

 دوباره نذار اس خورده بند دلم... دارم گناه من رائین...  میومد خوشش من با بازي از چرا ؟؟ باهمه

 مهربون نگاه به ولبخندي اومد خودم به رائین بخش اطمینان ولبخند دوباره نگاه با...  بشكنه

 کمكی وچه چیه کرده مشغول خودش به ذهنمو وقت همه اين که موضوعی وگفتم زدم ومردونش

 .... خوام می ازش

 : گفت وپرشك اروم وبعد شد خیره بهم ثانیه چند رائین حرفام شدن تموم از بعد

 ؟؟ بربیاي پسش از بتونی کنی می فكر-

 از نیست قرار زدم تشر خودم به بعد اما " دونم نمی" کردم وزمزمه دوختم روم روبه به نگاهمو

 ... اره: گفتم ومحكم سريع همین براي ، بگیري کم دست خودتو کاري اول

 : گفتم وپرو ،تخس زدم زل کرد می نگاهم متعجب که رائین به وبعد

 ... رائییین کمك به البته-

 زد بهم چشمكی بود هگرفت اش خنده من حرکت از که رائین...  کردم باز براش نیشمو بعدم

 حرکاتش به تعجب با که من به شیطنت وبا گرفت دستش يه با گوششو کرد خم سمتم به وسرشو

 : گفت کردم می نگاه

  ؟؟؟ مخملیه من گوش پشت ببین افتاب گم می-

 حالت به گوشش پشت مو اشاره انگشت پروي با – بودن خر از کنايه - شدم منظورش متوجه تازه

 چیكار فهمیدم تازه کرد نگاه بهم ومتعجب عقب کشید خودشو سريع رائین که کشیدم نوازش

 کردم لمس رائینو گوش پشت افتاب ؟؟ ،من بودم وشرمزده متعجب خودم حرکت از خودمم کردم

 چشمامو که ودرحالی زدم ومعوجی کج لبخند وجورکردم جمع خودمو سريع! ؟ نوازش هم بعد

 : گفتم کردم می درشت

 ... بشه مخملی تا مونده خیلی خوب ولی ، قسمتی تا کمی راستش وبخ...  اممممم-
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 من تو به اخه بگم چی...  ي پسره ، خنده زير زد بقی بود اشاره يه منتظر که رائین حرفم اين با

 : وگفت شد جدي باز خنديد کمی که اين از بعد رائین ؟؟ خندي می هی دلقكتم من مگه ؟؟؟

 ... گفتی اينا مامانت به-

 : انداختموگفتم ال با اي نهشو

 که مطمئنم بزنم حرف ومهتاب مامان با بعد شم مطمئن تو کمك از خواستم می اول هنوز، نه-

 ... کنن نمی اعتراضی

 : گفت کرد می نگاهم مهربونی لبخند با که رائین

 ... داري اطمینان بهم که خوشحالم افتاب-

 دوباره خودت، به بده حواستو دختر هی: شیدمک فرياد سردلم خودم اما رفت قنج دلم نگاهش از

 : گفتم خودم دل کردن گمراه وبراي زدم بهش محوي لبخند...  تونیست مال که نبند دل چیزي به

 ؟؟ بگم راستشو-

 : وگفتم کردم نگاه بهش شیطون که تايید سر با

 ؟؟؟ کنم می پیدا بهت دارم خواد به خدا ،اگه کم کم ولی نداشتم اطمینان بهت اصال اوايل-

 : وگفت کرد کج مظلومانه سرشو بود لبش روي که عجیبی لبخند با رائین

 ؟؟؟ اعتماد فقط-

 : گفتم زده بهت

 ؟؟ هان-

 : وگفت کرد ارومی ي خنده-

 در سر تو باباي کار از زياد ولی تجارته منم کار درسته افتاب راستش...  فكرنكن بهش هیچی-

 ها کارخونه توي سنگین هاي ماشین ابزاراالت بیشتر من.  میكنه فرق باهم ما کار...  نمیارم

 .... کنم می وارد نفتو وشرکت
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 : گفتم ناراحتی با

 ؟؟ کنی کمك تونی نمی يعنی-

 که میوفتم کسی ياد میاد بدم کار اين از من چقدر...  ريخت بهم سرمو جلوي موهاي مهربونی با

 : داد ادامه که بیرون کشیدم رائین دست زير از خودمو...  کنه می نوازش سگشو موهاي

 وکیل با بايد تو ولی پشتتم وهمیشه نمیكنم کوتاهی بربیاد دستم از کاري که جاهايی يه تا.. چرا-

 ... نباش چیز هیچ نگران پشتتم من اوردي کم هم جا ،هر کنی صحبت پدرت

 که همین ولی برنمیاد دستش از کاري گفت مستقیم غیر رائین که درسته داشتم خوبی احساس

 يه خوام می...  من براي داشت ارزش دنیا يه کنه می برام بربیاد دستش از وهرکاري پشتمه گفت

 ويه محكم گاه تكیه يه حضور ذره ذره، رائینم پیش که لحظه هر بكنم شیرين اما تلخ اعتراف

 دارمن دوست ، ناراحت يا باشم حال خوش حس اين براي دونم ونمی کنم می حس مقتدرو حامی

 سر با مهرجو آفتاب که ،زمانی زمان اون که مطمئنم چون کنم فكر رائین از جداشدنم زمان به

 براي سعی هیچ اما کنم می بینی پیش رو ام اينده که اين با اينجاس جالبیش اما...  کرده سقوط

 اخر ي ملهج با!  دارم دوستش...  دارم نیاز امن گاه تكیه اين به من ندارم خودم ايستادن پا روي

 ؟ گفتم چی من..  کردم هنگ

 با رائین شدم خیره بدبخت اين به اش دقیقه چند فهمیدم تازه اومدم در فكر از رائین صداي با

 : گفت گرفته گر بود معلوم که سرخ صورت

 .. بزن حرف مامانت با فردا...  بخوابیم بهتره-

 متعجب اش شده سرخ ي یافهق از...  کرد ولو زمین وسط شده پهن خواب رخت توي وخودشو

 از ؟؟ گرفته گر اين وقت اون بودم کرده اعتراف خودم پیش من بودم خیره اون به من بودم

 تمام...  بزنم مسواك تا دستشويی توي رفتم شدم بلند بود گرفته ام خنده خودم فكروپرويی

 که کردم می حس خودم...  کنم فراموش بودو تلخ مار زهر مثل که اعتراف اون کردم می سعیمو

 ... !!! نگو اما کردم فراموش

 : شد بلند رائین صداي که کنم خاموش چراغو وخواستم اومدم بیرون دستشويی از
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 اي خبیثانه ي خنده) بخواب راحت بگیر...  میزنم حرف پدرت وکیل با میرم خودم فردا من افتاب-

 ... باشی داشته راحت خواب ديگه فردا از نكنم فكر: ( داد وادامه کرد

 : گفتم خنده وبا زدم اش شونه به اي ضربه پا با

 .... نامرد خبیث-

 شب امشب...  بردم پناه تختم به بخیر شب از وبعد کردم خواموش چراغو شد تر بلند اش خنده

 ...  بود عالی

 رفتم بیرون اتاق واز شدم اماده گرم اب دوش يه از بعد نبود رائین شدم بلند خواب از که صبح

 بود کرده مدرسه هوس خواهرم طفلی مدرسه بود رفته مهتابم بود صبحانه خوردن مشغول مانما

 بیشتر هفته يه گشت می بر بايد ديگه البته درسش سرکالس بود برگشته که میشد اي هفته ويه

 خواهش مامان از صبحانه از بعد...  گذشت زود چیز همه ،چقدر نداشت وقت اول ترم امتحاناي تا

 بوديم نشسته هم روي روبه کرد قبول هم ام وشكسته مهربون مامان بزنم حرف باهاش که کردم

 دادم خرج به هم خباثت کمی البته گفتم تصمیمم ،واز زدم بهش حرفمو چینی مقدمه کلی از بعد

 میكنه کمكم جوره همه گفته رائین که دادم اطمینان بهش ومن داشت قبول خیلی رائینو مامان

 گفت بغض با بود داده گوش حرفام به دقت با که مامان... بدونم ومهتابو شما نظر دباي فقط وپشتمه

: 

 ،وکیل ورائین تو از بهتر کسی وچه بگیره عهده به کارو اين کسی بايد ،باالخره میفهمم حرفتو-

 ولی...  راضی باباتم مطمئنم نداريم حرفی ومهتاب من...  داره وزندگی کار کلی خودش هم بابات

 ...  ببینه اي صدمه نكرده خدايی وقت يه خوام نمی ؟؟؟ چی زندگیت ؟ چی درست بمافتا

 : وگفتم دادم تكون سرمو اطمینان با

 : وگفتم دادم تكون سرمو اطمینان با

 هم کنم حفظ بابارو شرکت هم که میكنم سعیمو تمام اخرمه سال امسال...  باش مطمئن مامان نه-

 ... نیست مشكلی پس راضیه کار اين هب هم رائین درضمن بخونم درسمو

 : وگفت داد تكون سري ناراحتی با مامان
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 ؟ زدي حرف پدرت وکیل با-

 : وگفتم انداختم باال نه ي نشونه به سرمو

 ... بزنه حرف باهاش رائین قراره-

 : وگفت داد تكون سري ناراحت مامان

 ... کار از اون...  خونه از اين...  انداختیم زندگی از هم رو بیچاره اين-

 با دادم ماساژمی را هايش شونه که حالی در نشستم وکنارمامان شدم بلند مبل روي از ناراحت

 :گفتم وکالفگی ناراحتی

 اين پسرت مثل اونم...  داره دوست خودش رائین ؟؟؟ چیه حرفا اين برم قربونت جون مامان-

 !!! اخه چیه حرفا

 رائین خود اينكه با...  میزنم رو حرفا اين دارم که امانهم دلگرمی براي فقط که دونستم می خودمم

 ... هستیم اضافه بار يه زندگیش توي ما بود معلوم ولی نمیاورد روش به

 بهم چیزو همه که کرده قبول(  بابا وکیل) علیزاده آقاي وگفت گرفت تماس باهام رائین روز اون

 وچم خم با زودتر چه هر تا دفتر برم روز همون از وبهتر کرده استقبال کار اين از هم وکلی بده ياد

 کردم می نگاه که طرف هر به شد تازه دلم داغ دوباره رفتم دفتر به که روز اون...  بشم اشنا کار

 وخانم علیزاده ،اقاي کردم می احساس اونجا هم بابارو بوي حتی رو وخاطراتمون ديم می رو بابا

 داشتم که انقدر زدن حرف باهام کار درمورد کردن وعشر اول روز همون از بابا منشی سماوات

 از...  علیزاده اقاي جمله يه گفت می سماوات جمله يه ولی باشه دار خنده شايد کردم می قاطی

 جديد رئیس که بودن شده متوجه هم شرکت کارمنداي رفتم می شرکت به هرروز بعد به روز اون

 کاري نمیتونم نباشه عالقه تا که کردم قانع رو خودم اما نداشتم عالقه کار اين به زياد ،اوايل منم

 خاطر به البته که بشم مند عالقه کارم به روز به روز کردم می سعی همین براي ببرم پیش رو

 من که جايی تا بشیم تر نزديك بهم رائین منو بود شده باعث کار اين شدم هم مند عالقه رائین

 نیاز که جاهايی وبعضی کرديم می مرورشون يی دوتا رائین وبا خونه بردم می شرکتو هاي پرونده

 مهتابم بود خواب مامان که شبا همون از يكی ، کرد می کمكم رائین بود وتجاري اقتصادي فن به
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 ي پرونده خوندن حال در هم رائین منو بود خوندن درس مشغول اتاقش توي داشت امتحان چون

 که بودم معتقدم من کردن می کار بابا با قديم از که ديمبو بابا شرکت به وابسته شرکتاي از يكی

 رائین اما میشه کمتر دهیش سود از سال وهر نمیده سود چون ضرر به شرکت اين با کار ي ادامه

 وحتی ايرانی هاي شرکت از خیلی وبا زياده شرکت اين ي سابقه چون گفت می من خالف بر

 رو پرونده ديگه بار کردم قبول صحبت کلی از بعد شرکته ضرر به نبودش داره مراوده خارجی

 که بودم ها کاال وخروج ورود میزان برسی حال در کنم فكر رائین هاي صحبت وراجب بخونم

 ؟ بله: وگفتم گشتم بر سمتش به تعجب با کرد صدام رائین

 : گفت عجیبی طوري يه باشه شده منصرف که انگار بعد اما کرد نگاهم خیره لحظه چند

 ... هیچی-

 زدم روش به داري معنی لبخند بودم شده کنجكاو کامال ومن گفت می ديگه چیز نگاهش طرز اما

 : وگفتم

 ؟؟؟ چیه قضیه بگو رائین اقا ديگه نشد د-

 : وگفت زد بانمكی لبخند

 ... کنم صدات خواست دلم يهو...  هیچی-

 : وگفتم انداختم باال براش وابروهامو خنديدم

 ؟؟؟ استاينطوري! ؟ ارههههه-

 : وگفت داد گردنش به وقري زد چشمك شیطون رائین

 ... طورياست همین دقیقا-

 میدادم تكیه صندلی پشتی به که حالی ودر زدم عمیقی لبخند!!!  بود شرين حرکتش اين چقدر

 : گفتم

 ؟؟؟ مخملیه من گوشاي پشت مگه خودت قول به-
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 : گفت ومتعجب انداخت باال ابرو

 ...  دونستم نمی من واقعا ؟ اِ-

 اورد در اي بامزه وشكلك گرفت خودکارو سريع که کردم پرت سمتش به خودکارمو خنده با

 : وگفتم خنديدم

 ... میرسیدم حسابتو وگرنه دارم کر کلی که حیف پرو بچه-

 به همین براي شد راحت لعنتی فوضولی اين از میشد مگه اما شدم دوال کاغذا توي دوباره وبعد

 : گفتم وملتمس کردم سربلند باز هک نكشید ثانیه

 ؟؟ ديگه بگو افتاب جون-

 : وگفت کرد شیرينی اخم

 ... نخور قسم خودتو جون ديگه-

 : وگفتم پريدم حرفش وسط شیطنت با

 ... ديگه بگو خوردم قسم که حاال ولی..  اخر ي دفعه باشه-

 شدم جدي اخوداگاهن که بود نگاهش توي چی دونم نمی کرد نگاه چشمام توي عمیق لحظه چند

 کج شكالي اش اشاره انگشت با میز روي که حالی ودر گرفت ازم نگاهشو مدتی از بعد رائین

 : گفت اروم باالخره من من و کالفگی با کشید می ومعوجی

 ؟ بود جوري چه امید...  و...  تو ي رابطه...  رابطه-

 دهنمو اب کرد يخ انگشتام ي مهه بود اين کردم نمی فكر که چیزي تنها به کردم هنگ لحظه يه

 : وگفتم گرفتم ازش نگاهمو دادم قورت محكم

 ...  ب نامزد ما خوب...  فهمم نمی منظورتو-

 لحن با رائین هستیم بگم دروغ به که چرخید نمی دهنم به اما خوردم حرفمو که بوديم بگم رفتم

 : گفت عصبی تقريبا اما اروم
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 ؟؟؟ رفتید پیش کجا تا. .. بگم جوري چه...  اينكه منظورم-

 وصورتش بود کرده ورم گردنش رگ که حالی ودر گرفت ازم نگاهشو سريع که کردم نگاهش گنگ

  ؟؟؟ شدي زنش: داد ادامه تند وخیلی دوخت اي نقطه به نگاهشو بود شده سرخ لبو مثل

 بلند میز پشت از خواستم...  شدم عصبی گرگرفتم...  دفع يه ولی گفت چی نشدم متوجه اول

 چه به نه ؟؟ بدونه که بود حقش کردم ولو صندلی روي خودمو شدم پشیمون راه وسط که بشم

 انگار شدم عصبی بیشتر شوهر ي کلمه با!!  شوهرمه..  مثال اون بود حقش چرا ؟؟ پرسید حقی

 بهش بايد چی...  کشیدم شدنم اروم براي عمیقی نفس بود شده روشن برام ونسبتش رائین تازه

 :  گفت لرزونی صداي وبا اروم...  خدا واي... !  من که اين تمگف می

...  مونديم می هم ي خونه شبا گاهی نامزدي از بعد حتی داشتیم نزديكی ي رابطه وامید من-

 امید نه من نه نكشید ها اونجا به وقت هیچ اما جداگانه چه بچه با چه رفتیم مسافرت باهم خیلی

 ... یمخواست نمی اينو کدوممون هیچ

 بود شده باز اخماش کمی حاال که کردم می نگاه رائین به چشمی وزير بیرون دادم سريع نفسمو

 : گفت ومظلوم اروم دقیقه چند گذشت از بعد کرد می زمزمه لب زير رو چیزي ولی

 ! بود مهم برام واقعا ولی...  ولی...  کنم می فوضولی دارم کنی فكر نداشتم دوست-

 چی: گفتم اروم کردم می نگاهش باز دهن با وگنگ گیج که حالی در بار واين کردم بلند رو سرم

 ؟؟

 بست جلومو ي پرونده دستش يه وبا زد اي شده کنترل لبخند که ديد ام قیافه توي چی دونم نمی

 : وگفت

 ... اي خسته بخواب برو-

 داره چرا اخه ؟؟ باشه مهم براش بايد چرا ، رفت اتاق سمت به حرفی هیچ بدون خودش هم وبعد

 لبخند!! شوهر اين شیرينی ي کلمه چه...  هی..  شوهر...  شوهرته سرش خیر مثال معلومه ؟؟خوب

 می اب قند دلم توي انگاري کردم ذوق خر مثل انقدر چرا دونم نمی نشست لبم روي پهنی پتو

 ولی ؟؟؟ ذلیل شوهر انقدر ادم اخه خورد می افسوس حالم به وگرنه نبود اينجا مامان خوبه کردن
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 نیشم شد باعث که زدم تشر خودم به سريع...  حتما بود شوهرم واقعا رائین اگه کنم اعتراف بايد

 فكرمو کردم وسعی دادم تكون محكم سرمو...  افتاب بكش خجالت بشه بسته ام شده باز نسبتا

 مسواك ي وحوصله حال اصال بود بهداشتی سرويس توي رائین شدم که اتاق وارد کنم منحرف

 بیاد رائین اينكه از قبل سريع ؟؟ نكنیم رعايت بهداشتو ما بارم يه میشد چی خوب..  نداشتم زدن

 دلم چقدر بعدش وحرفاي رائین سئوال سمت رفت فكرم باز تخت توي وپريدم کردم عوض لباسمو

 اهخودخو بود ،قرار نمیشد اما کنم برداشت میلمه باب که رو چیزي حرفاش اين از خواست می

 بشناسم نتونستم سال همه اون از بعد رو شدم بزرگ باهاش که رو امیدي من اون از جداي نباشم

 توي افتاد امید فكر باز...  گذشته اشنايمون از نیم سالو يه زحمت به که رائین به برسه چه...  واال.. 

 مگه ؟؟ امید اشقع ؟؟ بودم عاشق واقعا من..  کردم نمی يادش زياد ديگه که بود وقتی چند ذهنم

 کم امید به من احساس براي عادت واقعا نه ولی بود عادت ،شايدم میشه فراموش زود انقدر عشق

 انقدر!!!  عادت ونه بود عشق نه که دونم می خوب حاال ولی بزارم چی اسمشو نمیدونم ،دقیق بود

 برد خوابم خودم وکی اومد در بهداشتی سرويس از کی رائین نفهمیدم که بودم کردن فكر درگیر

!!! 

 

**** 

 همچنان مهتاب بود اومده در خودش الك از کم کم مامان میرفت پیش خوب نسبتا چیز همه

 همه پسه از بودم تونسته خوب ،تقريبا شرکت کاراي درگیر هم ومن بود خوندن درس مشغول

 اونا ،اگه گرفت ناديده رو سماوات وخانم علیزاده واقاي رائین کمكاي شد نمی البته بیام بر چیز

 وتقريبا میشد نزديك کم کم داشت عید بوي...  ببرم پیش از کاري نمیتونستم وقت هیچ نبودن

 ولی داشتم اشكال جا چند توي بود شده وپلوغ شلوغ کمی سرمون نوروز به بود مونده ماه يك

 بگیرم تماس رائین با که گرفتم تصمیم بپرسم علیزاده اقاي يا سعادت خانم از شد نمی روم ديگه

 رو هام سئوال اين جواب بتونه اون شايد تا اينجا بیاد رو مونده باقی ساعت چند که بخوام وازش

 مبايلم ي وشماره برداشتم رو دفتر تلفن اخر در کردم نمی پیدا گوشیمو گشتم می چی هر اما بده

 رو تلفن شد بلند ها وپرونده ها کاغذ زير از بود گیتار از ارومی ريتم که زنگش صداي گرفتم رو

 رو يك ي وشماره کردم روشن رو اش صفحه کردنش پیدا از بعد رفتم مبايلم سراغ وبه کردم قطع
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 نمی کردم می کاري هر که بود شلوغ انقدر ذهنم شد نمايان گوشی روي رائین اسم که دادم فشار

 کالفه وصداي شد راربرق تماس بوق تا چهار الی سه از بعد تقريبا کنم حفظ رو اش شماره تونستم

 گوشی توي رائین ي

 ؟ افتاب بله-: پیچید

 : وگفتم شدم کردن فكر خیال بی ؟ وکالفه جدي انقدر چرا کردم مكث لحظه يه

 ؟ ،خوبی رائین سالم-

 : گفت تند نیست شرکت که بود معلوم اطراف صداي سرو از

 ؟ خواي می چی دارم کار کلی جان آفتاب ممنونم،-

 وچشمام گرفت نفسمو راه چیزي يه ولی چرا نمیدونم میزد؟ حرف طوري ناي ،چرا جاخوردم

 من با نداره حق اون ، کنم خوار جلوش خودمو انقدر نبايد بود خودم ،تقصیر سوختن به کرد شروع

 واروم خوردم رو بزنم خواستم می که حرفی!!!  دارم زيادي توقع من ،شايدم بزنه حرف طوري اين

 : گفتم

 اول..  خونه ديربیام کمی ممكنه(بگیرم رو صدام لرزش جلوي کردم سعی) فقط..  فقط..  هیچی-

 که دروغ... ) شدم مزاحم ببخشید بگیرم تماس تو با شدم مجبور نداد جواب کسی خونه زدم زنگ

 !(؟ نیست حناق

 ؟؟؟ میاي دير چرا ؟ گفتی ؟چی چی: پیچید گوشی توي رائین مضطرب صداي کنم قطع تاخواستم

 کم رو وخشمم بغض کمی تا کشیدم عمیقی نفس اما...  برس کارات به توبرو چه تو به بگم خواستم

  کنم قطع خوام می...  دارم کار کمی: گفتم حوصله بی من بار اين کنم

 : گفت سريع که شد مانع رائین صداي باز اما

 ... کنم می کمكت خودم بیار هم کارات...  خونه بیا زود افتاب نه-

 : گفتم حرص با االن به نه اولش لحن اون به نه میوردم کم نفس داشتم
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 ... نیستی تو که همیشه وايسم خودم پاي رو خودم بايد...  نیست نیازي-

 : گفت رنجیده بود معلوم که باصدايی وبعد کرد مكث کمی رائین

 ... بیا زود امشبو همین فقط...  فقط باشه-

 گفتم رو اخري ي جمله اون چرا دونم نمی شد جاري واشكام خوردم سر مبل روي کرد قطع وبعد

 توي انگار اش رنجیده صداي...  اما باشه گاهم تكیه رائین وفقط فقط خواستم می وجود تمام با من

 فرياد سرش درونم از چیزي يه اما نزدي حرف باهاش درست گفت می وجدانم...  میشد اکو مغزم

 کمی انگار وجدانمم داد جواب طور چه اول نديدي مگه زد حرف باهاش خوب هم خیلی چرا که زد

 به بدبخت کشیدي کار ازش مدت اين تمام تو بده حق بهش گفت اونم چون بود شده عصبی

 يكی اين...  دادي نمی جواب تلفنشم حتی بودي خودت اگه مطمئنان نرسید کاراش از هیچكدوم

 پا عقلم بار اين...  دادم می وابشوج باشه مهم برام کسی اگه من نه اما گفت می راست واقعا رو

 تو چرا گفت می دلم ؟ گفته کی گفت می راست ؟ هان ؟؟؟ مهمی گفته کی وگفت گذاشت پیش

 توان ديگه من کردم قبول عقلمو حرف بار اين اما خوردم دلمو گول زياد خیلی من..  مهمی براش

 خسته خیلی بودم شده هخست واقعا شد بیشتر اشكام شدت درونم جدال اين از نداشتم شكست

 زدم شرکت از که بود هفت حدودا ساعت شدم مشغول کارم به باز شدم اروم کمی مدتی از بعد... 

 سمت وبه شدم ماشینم سوار نبود اونجا کسی شرکت ابدارچی ومشتی، من جز شرکت توي بیرون

 توان ،ديگه لمد مرحم بشه برام که نداشتم رو کسی هیچ اما بود گرفته خیلی دلم روندم خونه

 من بود نمونده باقی سابق افتاب اون از هیچی ،ديگه کنم خورد اين از بیش رو غرورم نداشتم

 براي بايد جسم اين از وفقط نداشتم دادن دست از براي چیزي ديگه...  بودم بازنده واقعا

 نديپوزخ خودم به چی رائین پس گفت درونم چیزي کردم می استفاده ومهتاب مامان خوشبختی

 توي رو ماشین ؟ باشه مهم من براي بايد اون چرا پس!!  نه ؟؟ مهمم اون براي من ؟مگه رائین زدم

 در کلید حال هیچ رسیدم خودمون ي طبقه به وقتی شدم اسانسور وسوار کردم پارك کینگ پار

 تیك صدا با در بستم رو وچشمام کردن تكیه کناري ديوار وبه زدم زنگی تك نداشتم اوردن

 با رائین کردم هنگ میديدم که چیزي از اما چرخیدم در سمت وبه کردم باز چشم شد باز چكیکو

 مبارك تولدت: وگفت شد خیره چشمام درونم مهربان ونگاهی وماليم اروم لحنی
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 در سمت وبه کردم باز چشم شد باز کوچكی تیك صدا با در بستم رو وچشمام کردم تكیه کناري

 درونم مهربان ونگاهی وماليم اروم لحنی با رائین کردم هنگ یديدمم که چیزي از اما چرخیدم

  مبارك تولدت: وگفت شد خیره چشمام

 حال در مغزم ؟؟ چندمه امروز مگه ؟؟ من ،تولدم کردم نگاه کوچكش شكالتی کیك به مبهوت

 جانوهی ذوق با کرد خوش جا لبم روي کم کم لبخندم بود من تولد شب بهمن 31 ،امشب بود انالیز

  رائین مرسی واي: گفتم بودم ايستاده در لب که طور همون

 رائین پشت که مهتاب ي خنده صداي بود کردنم نگاه حال در فقط مهربونی لبخند با رائین

 :شد بلند بود ايستاده

 ؟ تو بیاد ما نوزاد اين کنار بري در جلوي از بهترنیست رائین گم می-

 : گفت شیطنت وبا کرد کوتاهی وتعظیم رفت کنار ن،رائی خنديدم می زمان هم رائین منو

 کوچولو خانم اومديد خوش خیلی-

 خودش به منو محبت با که رفتم فرو مهتاب بغل توي بدم جوابشو خواستم تا زد بهم وچشمكی

 به کرد تمومش مامان اعتراض صداي با اخر ،در خوند می رو مبارك تولد شعر ومرتب میداد فشار

 رو بابا خالی جاي االن که بفهمم تونستم می بود غمگین العاده فوق چشماش برگشتم مامان سمت

 به محبت با شه نمی پاك لبش روي از لبخند ما خاطر به اما کنه می احساس ديگه وقت هر از بیش

 حالی در هم ومن گفت تبريك رو تولدم محبت با مامان گرفتم اغوشش در ومحكم رفتم سمتش

 : شد بلند رائین غر غر صداي حال همون در کردم تشكر ازش بود گرفته گلومو بغض که

 ؟؟؟ خودم جز به کردن بغلش منو کوچولوي خانم اين همه چی که-

 رائین طوسی نگاه در باز نگاهم داد هل رائین سمت به منو وکمی خنديد رائین غرغر اين به مامان

! ؟ ممنون خودمونیش تولد اين بابت يا باشم ناراحت رفتارش بابت بايد دونستم نمی خورد گره

 امام فشرد گرمی به ودستمو زد عجیبی لبخند کردم دراز جلوش ودستمو رفتم سمتش به اروم

 میداد فشار خودش به محكم منو که حالی در بغلش توي شدم پرت دفعه يه که شد چی نمیدونم

 : گفت گوشم زير اروم
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 ... حسودم)!(  واقعا من کوچولو انمخ...  کنی می توجه من از بیشتر ديگران به توهمیشه-

 از هرلحظه که ارامشی اين بود ،چی کردم حس ام گونه روي لبشو گرمی که بودم حرفش توبهت

 برداشت ام روگونه از لبشو مكث دقیقه چند از بعد رائین ؟ میشد منتقل من به بودن رائین کنار

 : گفت اروم وباز

  افتابم مبارك ولدتت ؟ بگیري خودمون از شبو اين میومد دلت-

 پرمحبت چشماي به نگاهمو بیام در رائین آغوش از خواست نمی دلم داشتم اي العاده فوق حس

 ... ممنونم چی همه براي:  گفتم واروم انداختم شیطونش البته وصد

 : وگفت کرد شیطونی ي خنده

 ؟ دارم!!  ندارم بیشتر که خانم يه-

 گفت جديت وبا شد بلند مهتاب مصلحتی ي سرفه دايص بدم جوابشو خواستم تا بودم لذت غرق

: 

  خدا به داره شرم...  نباشه بزرگتر يه باشید داشته اطرافو حداقل کند نمی توجه 01 زير به اگه-

 خنديد می ريز ريز مامان برگشتیم ومهتاب مامان سمت به خندون ورائین زده خجالت من

 با رائین بود گرفته خودش به جدي ي قیافه يدبار می شیطنت چشماش از که حالی در هم ومهتاب

 : گفت میداد فشار انگشتش دو بین مهتابو دماغ که حالی ودر رفت سمتش به خنده

 ... گیرم می حالتو میام خودم کنی شوهر بزار ؟؟؟ ؟؟ها کباب زير نون تو گی می چی-

 : وگفت انداخت باال ابرويی مهتاب

 ... هست جا همه هب هواسمون ما باش خیال همین به هه-

 مهتابو گوش مامان شد سرخ بود شده سوتیش متوجه تازه که مهتابم خنده زير زديم همه ما

 ... دختر بكش خجالت: وگفت برد سالن سمت وبه گرفت

 : وگفت برگشت سمتم به خنده با رائین
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 ... بیا کن عوض لباستو برو کوچولو خانم-

 شدم خیالش بی داشتم حمام به شديدي میل كهبااين رفتم اتاقم سمت وبه دادم تكون سري

 مامان وپیش کردم تجديد رو ارايشم کردم عوض مشكی کوتاه دامن بلیز با شلوارمو مانتو وسريع

 گفتن روتبريك وتولدم زدن زنگ هم رائین ي وخانواده ها بچه موقع ،همون گشتم بر اينا ومهتاب

 : وگفتم رائین سمت گشتم بر که بوديم میزشام سر کردم تشكر همشون از

 ؟! وقت يه نشن ناراحت ؟ نیست زشت ؟؟ نكردي دعوت اينارو چرامامانت-

 : وگفت کرد نگاه بهم مهربون رائین

 بگیريم صدا سرو بی خانوادگی تولد يه فقط خواستم بابات احترام به نمیشن ،ناراحت عزيزم نه-

... 

 از چقدر نیاورد خودش روي به اصال رائین اما زديم زل بهش تشكر از پر سه هر مهتاب ومامانو من

 شمع اينكه از قبل ببرم رو کیك تامن شديم جمع هم دور همه شام از بعد بودم ممنون کارش اين

 قسمت هارو کیك مامان کردم خوشبختی ارزوي تكمون تك وبراي بستم چشمامو کنم فوت رو

 هیچ بدون و شد بلند جا از دفعه يه رائین که گذاشت مون همه جلوي نسكافه لیوان وبا کرد

 لبم روي لبخندي ناخوداگاه زدن به کرد وشروع گرفت جا سالن ي گوشه پیانوي پشت حرفی

 گرم صداي بعد کمی میشنیدم رو رائین پیانوي صداي که بود باري دومین دقیقا اين نشست

  شد بلند وجذابش

 روياي لبخند اين با چشمات امشهآر و تو.......  اينجاي که وقتی اون از چشمامو کردي عادت بد

 

 کردن عوض قلبم تو رو زيبايی معیار چشات......  دردن از تصويري تو بی شعرام همه حرفا همه

 

 ممكن غیر میدونم تو با شم افسانه میخوام.......  نیست مومن تو احساسه به عاشق منه مثله کسی

 نیست
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 وابستم تو چشماي به که میدونن عالم همه... ..... بستم همه رو چشامو ديدم که وقتی از رو تو

 

 مانوسه تو نفسهاي آهنگه با قلبم ديگه …… میبوسه خوشبختی منو انگاري میخندي که تو

 

 هیچی چشمم به تو جز که خوبی انقدر تو......  نیست پیدا قصه اين تهه چشمامو کردي عادت بد

 نیست زيبا

 

 پیداست شب نگاهه توي مهتاب زيبايیه ولی......  استاين از بیشتر حقت تو آره کمم من تو واسه

 

 ، هستم تو مديون اونو دارم ارامشی اگه.....  خستم دلهره از چقدر خووندي چشمام از تو اره

 هستم تو مديون

 

 بوسه می خوشبختی منو انگاري خندي می که تو....  مانوسه تو نفسهاي آهنگه با قلبم ديگه

 

 هیچی چشمم به تو جز که خوبی انقدر تو.....  نیست پیدا قصه اين تهه چشمامو کردي عادت بد

 نیست زيبا

 دست رائین براي ومهتاب مامان بود گرفته رو تاپام سر عجیبی حس يه شد تموم اهنگ وقتی

 به لرزونی هاي قدم وبا ايستادم اگاه خود نا شد بلند پیانو پشت از که رائین ديدن با میزدن

 اغوشش توي خودمو کرد دراز سمتم به دستشو بعد اما کرد نگاهم یجگ کمی اول رفتم سمتش

 ...  رائین ممنونم:  گفتم اروم انداختم
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 : گفت ماليم گوشم زير بود گرفته اغوشش در محكم منو که حالی در

 خاطر به..  هستی که ممنونم ، پیداست شب نگاه توي ، افتاب زيبايی ، بود اشتباه شعر جاي يه-

 ... شدن زيبا و افتابی من شبهاي تو

 می نگاه مارو موذي ومهتاب لب به لبخند مامان شدم جدا ازش وسريع گرفتم گر حرفش اين با

 دستشو رائین ؟؟ خجالت افتابو بود عجب چیز همه وقت چند اين ، بودم کرده عرق خجالت از کرد

 اي دونفره بلم روي خودش کنار منو که ودرحالی داد هلم مبلها سمت وبه گذاشت کمر پشت

 رو نسكافه کم يه بخوريم باهم تا کشید سمتمون به نسكافه لیوان ودوتا کیك بشقاب يه مینشوند

  مزه مزه

 مهتابی ي نسكافه چهارتا برو بپر! ؟ شدن سرد که اينا کباب زير نون:  گفت مهتاب به ورو کرد

 ... بیار بريز

 تاسف با سري مهتاب زد بهش نمايی دندون لبخند ورائین کرد نگاه رائین به چپ چپ مهتاب

 هم يكی من براي چنگال ويه جلو کشید کیكو بشقاب رائین رفت اشپزخونه سمت به و داد تكون

 با که بار اولین ياد با خوردم کیك از کمی شد مامان با صحبت ومشغول گذاشت خودش براي

 ... بود شده بد حالم شب اون چقدر اورد لبم به خنده خوردم غذا بشقاب يه توي رائین

 : وگفت گذاشت میز روي رو وسینی اومد بیرون اشپزخونه از صدا سرو با مهتاب

 ... شماها نمیاريد گیر من از تر مظلوم يعنی-

 : وگفت زد بهش چشمكی خنده با رائین

 ؟؟؟ اخه چیه مظلوم مظلومی تو اگه-

 : داد وادامه گفت صداداري ايش مهتاب

 ... بود اهلل شمس اسمم که داشتم شانس اگه من...  داريم ماهم ، رندا خواهر شوهر مردم خدايا-

 : گفتم خنديدم می مهتاب(  صورت حرکت) صورت میمیك به که طور همین من دفعه اين

 ... کرد صدا شمسی بايد تورو...  مرداست براي اون جان خواهر-
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 : گفت انداخت می من پشت دستاشو يه که حالی ودر کرد بلندي ي خنده رائین مهتاب از قبل

 ؟؟؟ کنیم صدات شمسی بعد به اين از طوره چه گم می مهتاب...  عالیه-

 : وگفت کرد رائین منو به اخمی مهتاب

 ... کنم می صدات غضنفر رو تو منم-

 : گفت تشر با مامان خنده زير زدم دارم بر نسكافه ورائین خودم براي بودم شده دوال که من

 ... عزيزم مهتاب-

 : گفت شیرينی خود لحن با لجش از هم رائین گفت يی باال بلند ايش ابمهت

 رو تو حساب خندي می من به حاال: (  داد ادامه من به ورو... ) بفرمايید نسكافه...  جان زن مادر-

  میرسم بعدا

 دستاشو رائین ونسكافه کیك خوردن از بعد بود شده دار خنده واقعا موقع اون مهتاب ي قیافه

 : وگفت زد بهم

 ؟؟؟ چیه نوبت باشه که هم نوبتی حاال خوب-

 : گفت ذوق با مهتاب-

 ... کادووو-

 : گفت خنده با رائین

 .... کنه می ذوق ديگه يكی کادوي براي چقدر برات بمیرم-

 وخنديدم کردم نگاه زارش ي قیافه به بگیره اش گريه رائین کاراي از بود نزديك ديگه مهتاب

 معروف وغرور درازي زبون وبه خواهرتم که منی ولی هیچی که تو مهتاب گفتم بهش دلم توي

 : وگفتم کردم رائین به رو نگیره باال بحثشون اينكه براي.  میارم کم بشر اين زبون پیش

 ... رائین ديگه بسه-
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 : وگفت کرد حلقه کردنم دور دستشو من حرف اين با رائین

 .... جان زن چشم-

 وخنده شیطنت اين وبا بود ما کنار امشب رائین که بود خوب چقدر گرفت ام خنده حرکاتش از

 گشت بر ها کادو وبا رفت مهتاب دقیقه چند از بعد میداد نجات غم توي شدن غرق از رو ما هاش

 ....  مختلف هاي سايز با جعبه تا سه

 عطر يه بود مهتاب براي کادو اولین ها کادو کردن باز به کردم وشروع ترشد عمیق لبخندم

 وکنار بوسیدم مهربونمو خواهر ي وگونه شدم بلند جا از سريع قیمت وگرون بو خوش فوقالعاده

 : گفتم بود کرده برام که هايی کار ي همه براي اروم گوشش

 ... کنم می جبران-

 : گفت سريع بود شده شل حسابس نیشش که مهتاب شدم جدا وازش

 ... بی حسااااا.. . کنا جبران حسابی...  نره يادت ارديبهشت-

 گفتم دلم وتوي دادم تكون تايید ي نشونه به سري گفت می تولدشو ماه ديونه گرفت خندم

 اما بودم کرده بدي بغض...  شدنتو يتیم اين کنم می جبران عمرم ي همه هیچی که ارديبهشت

 مووخود نشه من صورت متوجه کسی که پايین گرفتم سرمو کنم خراب رو بقیه شب خواستم نمی

 کنارم رائینو شیرين اما تلخ وعطر حضور گرمی که دادم نشون مامان کادوي کردن باز مشغول

 : گفت بشنوم خودم فقط که وجوري بود گرفته پايین سرشو کردم حس

 به فقط دارن دوستت که کسايی به ، خوب چیزاي به..  نكن فكر بهش!!  صورتت توي غمو نبینم-

 ... دستوره يه اين: (  داد ادامه اي خنده ته وبا... ) کن فكر اونا

 : گفتم باريد می تشكر ازش که نگاهی وبا کردم بلند سرمو

 ... رئیس چشم-

 خوشم حرفش اين از هیچ بود ديگه زمانی يه يا ديگه وقت يه اگه زد بهم عمیقی لبخند اونم

 لذت حرفاش از لحظه هر که خواد می دلم لحظه اين توي ،االن امشب چرا دونم نمی ولی نمیومد
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 مهتاب باصداي...  بودم بیزار ازش چیزي هر از بیشتر زمانی يه که دستور ي کلمه اين از حتی ببرم

 : گفت می داشت حرص با مهتاب ، اومدم در فكر از

 ... رائین نه کنیا می باز مامانو کادوي جان افتاب-

 فرش به عرش از منو که بسته کمر امشب من کوچولوي خواهر اين چرا دونم نمی ، خنديدم

 : وگفتم زدم زل شیطونش چشماي به!!  برسونه

 ... هست حواسم خانم بله-

 کیف ديدن با بودم کیف مدل اين عاشق من بود خوشگل مارك دستی کیف يه مامان کادوي

 پرواز بود شده پیر حسابی ماه چند اين توي که خوشگلم مامان سمت وبه زدم عمیقی لبخند

 : وگفتم کردم بغل مامانو دوجو تمام با کردم

 ...  دارم دوستش خیلی ، عالیه مامان مرسی-

 : گفت واروم گشید دست صورتم به محبت با اونم بوسیدم رو مامان ي گونه ومحكم

  بود همین فقط بابات ارزوي...  شو خوشبخت-

 نمیدونم بابا...  میومد چشم به جمع اين توي خالیش جاي چقدر...  بابا...  شد اشك از پر چشمام

 . م بود ناخلف که ببخش ، ببخش اما رفته در دستم از حسابش اخه بارِ چندمین براي

:  گفتم مامان مثل درست اروم کنم پاك پنهونی اشكامو کردم وسعی کردم بغل مامانو ديگه بار

 ... عزيزم بهت میدم قول

 درشو بود کوچك راتجواه ي جعبه يه رائین کادوي سراغ ورفتم اومدم در ازآغوشش وسريع

  میديدم که چیزي از کردم باز اروم

  اومد بند نفسم
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 انقدري..  برلیان نگین با انگشتر يه اون وکنار کرد می خودنمايی روش R ي کلمه که بند گردن يه

 به جعبه با بودم نشده قیمت گرون انگشتر اون ديدن از بودم شده زده ذوق گردبند ديدن از که

 اروم و کردم کج سرمو اما چرا دونم نمی برداشتم قدم سمتش به واروم تمگش بر رائین سمت

 : گفتم بود لبم روي که بزرگی لبخند با بشنويم دوتا خودمون فقط که جوري

 ؟ کنم بغلت میشه-

 محكم هم ورائین خزيدم بغلش توي اروم کرد دراز سمتم به شو ودستا زدن برقی رائین چشماي

 در يواشكی اي مزه با لحن با ورائین کردم حلقه گردنش دور تامودس داد فشار خودش به منو

 : گفت گوشم

 ... من خوردنی کوچولوي ؟ها؟ کنم می ضعف وقت يه من زدنت حرف طوري اين با گی نمی-

 اما بودم شنیده حرفا اين از خیلی قبال اينكه با شد می اب دلم توي قند کیلو کیلو انگار حرفش از

 سرمو لوس ي گربه يه مثل اختیار بی بود ديگه حساي از تر فرا حسی يه مرواکا رائین از شنیدنش

 خودش از منو رائین دفعه يه که بلعیدم عطرشو بوي عمیقی نفش وبا کشیدم گردنش گودي توي

 چشماي اون توي چی دونم نمی کرد نگاه بهم مخصوص برق با وچشمايی سرخ صورت وبا کرد جدا

 : گفتم واروم مزد محوي لبخند که بود طوسی

 ...  قشنگن خیلی مرسی-

 سرخ خجالت از ومهتاب مامان ومرموز خندون ي چهره ديدن با برگشتم ومهتاب مامان سمت وبه

 ..  شدم ها کادو کردن جمع ومشغول انداختم پايین وسرمو شدم

 روي...  گشتیم بر هامون اتاق سمت به خستگی با همه باالخره کردن صحبت ساعت يه از بعد

 به نگاهم که بودم کن پاك شیر با ارايشم کردن پاك ومشغول بودم نشسته ارايشم میز صندلی

 ودر بردم سمتش به دستمو اختیار بی شد خشك بودم گرفته هديه رائین از که جواهراتی ي جعبه

 کردم خارجش جعبه واز کشیدم دست روش اروم ماند گردبند روي باز نگاهم کردم باز رو جعبه

 نشستم ايینه جلوي صاف...  هست شدنش ونابود شكستن امكان لحظه هر که شی يه مثل درست

 هديه ترين ارزش با اين شدم خیره بهش محو ولبخندي ذوق وبا گرفتم گردنم جلوي رو وگردبند

 که حالی در کردم نگاه سرم پشت به ترس با رائین صداي با...  بودم گرفته عمرم توي که بود اي
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 سمت به منو بود گرفته هامو شونه که طور همین ايستاد وپشتم اومد اروم ودب لبش روي لبخند

 : گفت ماليمی لحن با شد گردبند ديدن مشغل جا همون واز چرخوند ايینه

 ...  میاد بهت خیلی-

 : داد ادامه اروم داشت شك حرف اين گفتن توي انگار مكث کمی با بعد

 ؟ ببندمش برات میتونم-

 سرمو واروم بزنم لبخند کردم سعی ، بودم شده جنبه بی من ،چقدر ايستاد پشت از قلبم لحظه يه

 شونه سمت يه به موهامو ي همه اروم بود ايستاده سرم پشت که طور همون رائین ، دادم تكون

 شد گردنبند بستن مشغول وماليم اروم وخیلی گرفت دستم از رو بند وگردن کرد هدايت هام

 اروم میشد منتقل بدنم به خوب حسی کرد می پیدا تماس من گردن اب رائین گرم دست که هربار

 وبا شد تا چهار چشمام گردنم با گرم چیزي تماس با ، بكنه تموم کارشو رائین تا بستم چشمامو

 رائین ؟؟؟ کرد کار ،چی گرفت فاصله ازم مرموزي لبخند وبا اروم رائین شد باز اگاه خود ونا شدت

 رائین بود کرده عرق بدنم ي همه میزن اتیشم کوره، توي دارن کردم می حس ؟؟ بوسید گردنمو

 : گفت گوشم کنار واروم شد دوال ديگه بار

 .. طرفی من با وگرنه بیاري درش گردنت از نداري حق-

 کرد عجیبی ي خنده ،رائین کردم کج اي ديگه سمت به سرمو سريع گوشم با نفساش حس از

 : گفت میزد زانو پام جلوي که طور وهمون خوند چر خودش سمت به منو وصندلی

 ...  میشی که شكلی اين-

 لحن وبا اروم شد خیره بود گرفته کنجكاوي رنگ حاال که چشمام به وشیطون خورد حرفشو

 : گفت مهربونی

 ؟؟؟ کنی می قبولش بدم بهت ديگه ي هديه يه خوام می افتاب-

 ي نشونه به اروم ؟؟؟ بود شده مرموز امشب انقدر چرا ،رائین بود شده برار صد کنجكاويم حاال

 رائین مقابل درست تعجب ،با بشم بلند که گرفت منم ودست ايستاد رائین ، دادم تكون سر تايید

 : وگفت زد عمیقی لبخند ايستادم بودن کرده روشن پروژکتور چشماش توي انگار که
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 .... بگم بهت تا ببند چشماتو-

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ چرا-

 : وگفت کرد شیطونی ي خنده

 ... نمیزنه حرف که خودش از بزرگتر حرف رو ادم...  خانم دختر ببند-

 ...  جون بابا چشم: وگفتم خنديدم اروم

 :وگفت خنديد اونم

  قربونت به بابا -

 گرماي طوالنی ي دقیقه چند گذشت از بعد بستم رو چشمام لبخند وبا گفتم بهش اي ديوانه

 رائین اما کردم باز چشمامو سريع کردن وصل بهم فاز سه برق انگار کردم حس لبما روي رو چیزي

 محكم وگردنمو چسبوند خودش به منو سريع که بشم جدا ازش خواستم بود بسته چشماش هنوز

 هم ناچار همچین ،البته شدم تسلیم ناچار به نمیشد اما بكشم عقب سرمو خواستم داشت نگه

 لباي لذت کردم می حس بدنم هاي سلول تك تك با رو ذتول شد بسته کمكم چشمام!!!  نبود

 مكث لحظه چند بوسیدنش به کردم شروع منم خوداگاه ونا کرد می حرکت لبام روي که رائین

 با دو هر تر محكم اينبار اما داد بازادامه هم اون کرد پیدا اطمینان بودنش واقعی به وقتی اما کرد

 ادم يه مثل دومون هر کردم نمی فكر رائین لباي جز چیز هیچ به بوسیديم می ديگرو هم ولع

 به تر محكم منو ورائین لغزوندم موهاش توي دستمو اروم بوديم افتاده هم لباي جون به تشنه

 هم هامون نفس حتی انگار میرفت وپايین باال تند تند دومون هر هاي سینه میداد فشار خودش

 گذشت سال چند مثل من براي که دقیقه چند از بعد..  کردن می شماري لحظه شدن يكی براي

 دهن با که نوزادي مثل بودم شده نداشتم چشمامو کردن باز قدرت داشت بر لبام از لباشو رائین

 کنار بود شده مقطع نفس نفس از که رائین صداي!!  گرده می مكیدن براي مادر ي سینه دنبال

 : شد بلند گوشم

 ... نزن حرف...  نیست معلوم که...  اي اينده از...  وقت هیچ...  وقت هیچ ديگه-
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 به لذتم حرف اين با دوختم، رائین وشیطون خمار چشماي به رو بود شده باز کم کم که چشمام

 : وگفت زد خبیثی لبخند رائین ، رسید نهايت

 ... داشتی دوست...  کادوتو-

 توي خودمو و مزد پس رائینو سريع کردم احساس صورتم به رو خون هجوم اي لحظه براي

 ام خنده خودمم بود برداشته رو اتاق رائین شیطون خندي صداي کردم پنهون بهداشتی سرويس

 شده براق که چشمام نی نی ديدن با کردم نگاه اينه به بود لبم روي لبخند که حالی در بود گرفته

 : گفتم زمزمه با کردم کوچكی ي خنده ، لبم روي ولبخند لرزيد می و بود

 .... بود بوسیدن يه خوبه حاال...  خوشحالی انقدر چرا ؟؟ فتابا چیه-

 خودم ي چهره به ايینه توي عمیقی لبخند شدم لذت غرق باز پیشمون دقیقه چند ي بوسه ياد با

 : گفتم وباز زدم

 .... داشت فرق امید هاي بوسه تموم با بوسه يه اين داشت فرق-

 حرص وبا ريختم صورتم به اب پر مشت ويه زدم اب صورتمو سريع شدم گین خشم امید ياد با

 نداره رو حريمشون به ورد حق کس هیچ ، وافتاب رائین شب فقط امشب کن جمع حواستو:  گفتم

  ريختم ايینه توي صورتم عكس به رو ابم پر مشت حرص با وبعد.... 

 نگاهم ايینه ويت خودم عكس به ؟؟؟ رائین جلوي برم طور چه ،حاال میلرزيد استرس از پام تا سر

 خجالت حد اين تا وقت هیچ گرفت ام خنده خودم ي ازقیافه بود شده سرخ هام گونه کردم

 به و رفتم راه رو دستشويی وعرض طول ساعت نیم بگم اگه نباشه دروغ شايد...  بودم نكشیده

 به اي بوسه اون لذت تونستم نمی کردم می کاري هر اما گفتم ناسزا موقع بی خجالت واين خودم

 ؟؟ ببینی رائینو نیست قرار ديگه يعنی ؟؟؟ چی که اخرش...  کنم فراموش رو ماچ گلنار قول

 گذااشته باهم ناسازگاري سر هم ذهنم که بودم خسته انقدر! شید می رو در رو باهم که باالخره

 نبود ینرائ از خبري هیچ شدم خیره اتاق به در اليه واز کردم باز رو در اروم ناچار اخر در بود،

 نگاهش ترديد با کمی...  خوابیده اخی..  شد دوخته زمین به نگاهم خوداگاه نا ؟؟؟ رفته کجا ،يعنی

 مظلومش صورت به عريانش بدن روي از نگاهم شدم خارج بهداشتی سرويس از واروم کردم

 قدم سمتش به اروم ولی چرا دونم نمی خوابه شدم مطمئن منظمش نفساي ،از شد دوخته
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 لبم روي لبخند رائین ذاتی خونسردي باياد ؟؟؟ بخوابه راحت انقدر تونست می طور ،چه مبرداشت

 توي..  بودم اورده کم واقعا رائین پیش اما ترم خونسرد وادم عالم از کردم می فكر زمانی يه اومد

 وکنار انداختم روش واروم کردم بلند پاش پايین از رو پتو اروم!!  بود ننداخته روش پتو سرما اين

 موهاش توي نرم وخیلی کرد حرکت پريشونش موهاي سمت به اراده بی دستم زدم زانو سرش

 متوقف دستم حرکت بیرون بزنه ام سینه از بود ونزديك کوبید شدت به قلبم رائین لبخند با لغزيد

 بود روش محوي لبخند حاال که رائین صورت وبه کردم قرض هم ديگه دوتاي داشتم دوچشم شد

 کشیدم بیرون موهاش الي از دستمو اروم نبود صورتش توي بیداري از عالئمی ،هیچ شدم خیره

 کنم می جبران...  بد پسر منو ترسوندي:  کردم زمزمه اروم کشیدم می عمیقی نفس که حالی ودر

! 

 انتقام ازش کرده خواب توي که حرکتی خاطر به خواستم می گرفت ام خنده حرفم از خودمم

 براي شدم بلند رائین سر باالي از اروم!!!  ام رفته دست از واقعا سوخت خودم براي دلم...  بگیرم

 تخت توي راحت خیال وبا لباسام کردن عوض به کردم وشروع کردم خواموش رو چراغ احتیاط

 اونم تلفن با کردن صحبت موقعی رائین زدن حرف طرز از اون واقعا، بود روزي چه امروز خوابیدم

 بستم وچشمامو کشیدم لبام روي اروم دستمو...  رائین ي بوسه...  و نبود يادم هیچ که تولدي از

 دونم نمی کردم می احساس لبام روي رو لباش وگرمی چشیدم می رو لباش طعم هم هنوز انگار

 که گفت وناراحتی باغصه رو حرف اين انقدر...  لبا اون حال به خوش:  گفت غصه با درونم از چی

 درگیريا اين از ذهنمو کردم سعی...  خواهشن بیا کوتاه افتاب هی زدم تشر خودم هوب لرزيد دلم

 تونستم چقدر واقعا کردم فكر بودم اورده خودم با امروز که اي افتاده عقب کاراي وبه کنم رها

 . نفهمیدم هیچی وديگه شد گرم کم کم چشمام که بودم فكرا همین توي!!  کنم رسیدگی بهشون

!!  شرکت واي ؟؟؟ ده چی ؟ شد خشك ساعت روي نگاهم شدم بیدار خواب از داص سرو با صبح

 ،اه نكرد بیدا منو کسی چرا ،اخه بردم هجوم دستشويی سمت وبه پايین پريدم تخت از سريع

 پنج شرکت و اس شنبه پنج امروز اومد يادم کردن فكر کمی با...  دارم من شانس اينم لعنتی

 کجاي اينو خدا واي افتادم ديشب ياد دفعه يه که کشیدم اسودگی سر از نفسی...  تعطیل ها شنبه

 بر باهاش بايد جوري چه میومد بند داشت نفسم ؟؟ اس خونه رائینم امروز يعنی ؟؟ بدم جا دلم

 حرف واحساسم دلم که طوري بود شديد خیلی ذهنیم درگیري ؟؟ میاره روم به ،يعنی کنم خورد

 بیشتر اگه بود ساده لب يه فقط که میزدن تشر بهم هی ومنطقم لعق اما میزدن واضطراب ترس از
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 اخر ودر گرفت می گر تنم تمام جمله اين با هربار ؟که کردي می کار چی رفتید می پیش اين از

 ايستادم در کنار کردم عوض هامو لباس افتاده اتفاق چه که نیارم مبارك روي به که گرفتم تصمیم

 اصال..  ،هیچیااا ،هیچی نیوفتاده اتفاقی هیچ ديشب ،افتاب کردم زمزمه وهی کشید عمیقی نفس

 ؟؟ میشه چی مگه کنه بوسم حاال اصال نه ؟؟ من چی ؟؟ بسید رو تو رائین اصال نبوده کار در لبی

 هرچی اس مدرسه حتما که مهتابم بود اشپزخونه توي مامان شدم خارج اتاق از وسريع!!  هیچی

 کردم سالم مامان به گذشت خیر به اينجا تا شكر خدارو و نبود رائین از خبري کردم نگاه اطرافو

 : پرسیدم خونسردي با ريختم می چاي خودم براي که درحالی داد جوابمو محبت با مامان

 ؟ کجاست رائین پس ؟؟ نیست شنبه پنج امروز مگه مامان-

 : گفت کرد یم قاطی چی با رو چی دونم نمی داشت که حالی ودر زد محوي لبخند مامان

 میاد ظهر تا ولی داره مهم ي جلسه يه گفت رائینم..  اس شنبه پنج چرا-

 : گفت مامان باز که نشستم میز وپشت دادم تكون سري

 ... تولدت تبريك براي اينجا بیان رائین ي خانواده با ها بچه قرار عصر جان افتاب-

 ؟؟؟ میان شام براي: گفتم تند

 ... عزيزم اره: گفت من جواب در هم مامان-

 می کارهارو ي همه خودش که وگفت کنم کمكش که نذاشت مامان کردم کاري هر صبحانه از بعد

 به کمی تا کردم قبول اما نبود راضی دلم اينكه با برسم شرکت کاراي و درسام به من وبهتر کنه

 روي دست تادو گرماي با نكردم احساس رو زمان گذر که بودم کارام مشغول انقدر برسم کارام

 اروم خودمو کردم سعی بعد کردم کپ لحظه يه رو خنده رائین ديدن با برگشتم عقب به هام شونه

 که کردم سالم اروم بزنم لبخندي کردم سعی افتاب نیار خودت روي به اصال نیست هیچی که کنم

 : گفت قبل از تر مهربون

 بپا...  انگار نه انگار اما وايسادم نجااي ساعته سه ؟؟ شما کنی می کارا چی..  خانم،خانما سالم-

 نشی غرق

  ماهريم گر شنا من نترس:  وگفتم خنديدم اروم
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 کشید عقب وشیطنت خند با بعد شد دوال ها دفتر روي و انداخت باال رو ابروش تاي يه رائین

 : وگفت

 بدبخت ما به هم نگاه يه خانم داريد مشغله شما چقدر ، شناگر تاجر مهندس خانم...  اوه اوه-

 ... بنداز ها بیچاره

 : وگفتم گرفتم خودم به متفكر حالت کردم کج کمی وسرمو گرفت ام خنده زدنش حرف طرز از

 ... دم می خبر بهت...  بكنم فكرامو بزار اوممممممم-

 : گفت خنده با باز رائین که نگفتم هیچی میومد بدم اينكه با ريخت بهم اروم موهامو

 ... گیرم می ديده ونا کنم می بزرگواري عزيزي هم خیلی چون خوب ولی ويیپرر خیلی اينكه با-

 نرم رو ام گونه منتظر غیر حرکت يه وتوي شد دوال سريع خیلی که اوردم در اداشو خنده با

 : گفت میرفت اتاق بیرون سمت به که درحالی وبعد بوسید وطوالنی

 ناهار ،بعد ناهار بیا پاشو...  کوچولو خانم بهت نمیگم داره اموزي بد برات....  به اوردنتم در ادا-

  کنم می کمكت خودم

 اتاق اين چقدر ،اوه کشیدم ام گونه روي ودستمو شدم خیره شد خارج اتاق از که رائین به بهت با

 ،سرمو کنم وجور جمع لبخندمو کردم می وسعی دادم می ،تكون تكون لباسمو ،تند تند...  گرمه

...  شدم خارج اتاق از لبخند با فكري هر از رهايی وبراي دادم تكون خودم يبرا تاسف ي نشونه به

 طن از رو خستگی هاش شیطنت با گاهی چند از وهر بود داده بهم که قولی طبق رائین ناهار بعد

 حمام به ومن کشیديم کار از دست دوتامون که بود شش نزديك ساعت کرد می بیرون دومون هر

 گرفت سريعی دوش من از بعد هم رائین کردم اماده ها مهمون اومدن يبرا خودمو وسريع رفتم

 نیكی گلنار، هم وبعد شد پیدا وکامی غزل ي کله سرو اول که بود نیم هشتو ساعت شد، واماده

 بود اومده جنوب از تازه که رعنا همراه به رائین ي خانواده هم ها اون سر وپشت اومدن وامین

 می خوش بهم کامال زد نمی بهم رو حرف اون غزل اگه البته گذشت خوش ونسبتا بود خوبی جمع

 نگاه جمع به خوردم می رو ام قهوه که حالی ودر بودم نشسته غزل کنار پذيرايی از بعد!!  گذشت
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 دوخت چشم بهم نگرانی با کردم نگاه بهش تعجب با زد بهم غزل که اي سقلمه با که کردم می

 .... نشی ناراحت بده قول ولی مبگ بهت چیزي يه خوام می:  وگفت

 : کرد شوع کنان پچ پچ و اروم غزل که دادم تكون موافقت نشونهی به سرمو تعجب وبا اروم

 از برامون ديروز بدونی، که بود حقت من نظر به ولی نگم بهت عنوان هیچ به گفت بهم کامی-

...  امید...  طرف از..  بود کامی اسم به نامه يه روش که بود کادو اوردن بسته يه پست ي اداره

 که حقشه واينكه کرده پست برامون همین براي بشنويم صداشو خوايم نمی میدونه که بود نوشته

 بندازه رو کادو خواست می شد عصبی ديشب خیلی کامی...  بده کادو وبهت بگه تبريك تولدتو

 ، بخواي اگه البته!  چیه توش بدونی که توِ حق اين اوردم برات يواشكی امروزم نذاشتم من دور

 ... کا من

 بسته: گفتم اروم میدادم تكون وپاهامو بودم عصبی شدت به که حالی در پريدم غزل حرف وسط

  بشنوم چیزي خوام نمی غزل

 بود زده زل عصبیم وحرکات من به نگرانی با که موند رائین روي نگاهم شدم بلند جام از وسريع

 خونه اشپز سمت وبه زدم بهش لبخندي اجبار به همین رايب نداشتم دوست نگاهشو طرز ،اين

 میزد، حرف حقی چه از!!  داشت بچه داشت زن ؟اون بود فكرکرده خودش پیش چی امید...  رفتم

 خیانت داره زنش به چرا ديگه ولی کرد خیانت من به اون...  نداشتیم باهم اي رابطه ديگه اون منو

 مشوش ذهنم شب اخر تا...  کنه کارت چی بگم خدا غزل اه..  کنم فكر بهش نبايد نه...  کنه می

 کردم می تشكر همه از فقط اورده کادو چی کی نفهمیدم واصال فهمیدم نمی صحبتا از هیچی بود

 از که بود اورده لباس ورائین مهتاب مامانو منو براي رائین مامان که اينه يادمه که چیزي تنها اما

  بودم خانواده اين محبت مديون چقدر ومن...  بیايم در عذا

********* 

 سر فرصت حتی ديگه ، بود شده زياد خیلی شرکت کاراي بود نمونده باقی بیشتر عید تا هفته يه

 گرده بر خواد می که بود کرده پیله جور بد که شد می روزي دوسه مامان نداشتم هم خاروندن

 که تونستیم نمی کرديم می کاري هر ئینرا منو کرد می تايید حرفشون ،مهتابم خودمون ي خونه

 کنن مرتب جارو اون کمی برگشتشون از قبل تا بود گرفته کارگر خونه براي کنیم منصرفش



 
 

www.negahdl.com    451 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ومهتاب مامان خواستم نمی ترسیدم ،می بابا خاطرات از بود پر خونه اون بودم نگرانشون ،خیلی

 دوم روز بود قرار خاله اصرار به ومهتاب مامان چون بودم خوشحال ديگه طرف از بدم دست از رو

 وذوق بود خوشحال کلك مهتاب اون من از بیشتر والبته مشهد برن روز ده براي اينا خاله با عید

 بدش چقدر لبم روي نشست لبخند محمد ياد ديگه،با هست هم دکتر ممد باشه چی هر داشت

 تلفن زنگ باصداي...  ممیوفت قديمی زناي امپول ياد گفت می کنه صداش دکتر ممد کسی میومد

 يه با که حالی ودر کردم بلند بود اورده برام علیزاده اقاي تازه که اي پرونده روي از سرمو میز روي

 . بفرمايید: وگفتم زدم رو تلفن گوي بلند ام ديگه بادست میمالوندم چشمامو دستم

  اوردن تشريف دوستاتون همراه مهرجو خانم ، مهندس خانم – سماوات

 نگاه...  بود شده شش زود چه ساعت ؟؟ نه...  انداختم روم به رو ديواري ساعت به نگاهمو سريع

 به هم امشب يعنی کردم زمزمه خودم وبا انداختم مقابلم ي کاره نصفه ي پرونده به اي گرفته

 به ؟؟ هستید خط پشت مهندس خانم: گفت که سماوات صداي با ؟؟؟ بمونم بیدار بايد تو خاطر

 : گفتم تند کشیدم می سوزنده اهی که حالی ودر مدماو خودم

 ... میام االن بگید ، بله بله-

 که گرفتیم تصمیم ها بچه با ديشب..  شدم وسايلم کردن جمع ومشغول شدم بلند جا از سريع

 برم خواستم ونمی نداشتم وحسابی درست ي وحوصله حال اينكه با بیرون بزنیم عید خريد براي

 کیفم توي رو پرونده...  گذاشتم قرار عصر امروز وبراي شدم بشیمون مهتابم ذوق ديدن با اما

 سه اون ي گرفته ي قیافه ديدن با بیرون وزدم انداختم اتاق به هم اي ديگه سري سر نگاه چپوندم

 ؟؟ پكريد قدر اين چرا شماها هی:  گفتم تعجب با کلی سالم يه از وبعد شدم متعجب تا

 : گفت حرص گلناربا

 !!! خورديمش نمی که ما ؟؟ کردي می دعوت فكستنیت اتاق اون به مارو مردي یم-

 ؟؟ هان: گفتم شده گرد چشماي با

 دماغ ي ديونه اين امین بیچاره گرفت خندم کارش از زد بیرون شرکت واز اورد در ادامو گلنار

 :گفت نیكی اينبار ؟؟؟ کرد می تحمل جوري چه رو عملی
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 االن باشن منتظر بگید: ( داد ادامه میاورد در منو اداي که درحالی) ؟؟ اريمیز کالس ما براي حاال-

 مثل داشتیم مرض مگه ؟؟؟ بخیلی انقدر تو يعنی دفترت تو بیايم خواستیم ما شايد خوب...  میام

 ؟ پايین بپريم خوشحال هیچی بدون باال بیايم پوك کله سه

 : گفتم يدمخند می هاشون بازي ديونه اين به قهقه که درحالی

 ؟؟؟ هاتون عمه جون هستید تعارفی خیلی شماها نكه...  تو میومديد خوب-

 : وگفت کرد سماوات به اي اشاره مهتاب اينبار

 ... داخل بیايم ما نذاشتن سماوات خانم-

 کار وتوي مقراراتی واقعا اما بود وسالی سن کم دختر اينكه با سماوات خانم بود گرفته ام خنده

  گلنار بگم چیزي رفتیم تا بود جدي

 : گفت اي شده کنترل فرياد وبا شرکت توي اومد باز تصنعی وعصبانیت اخم با

 مردم ترسیدي ؟؟ ها...  مغرورِ  خودراضی ازِ  خسیسِ  بخیل کردي قايمش کجا فرغونتو اون-

  ؟؟؟ بخورن بوگاتیتو

 گذاشته سرمون روي شرکتو که ما به وتعجب لبخند با که سماوات از گلنار به توجه بی خنده با

 اين با کرد می بیرونم شرکت از نبودم رئیسش اگه مطمئنم کردم خداحافظی کرد می نگاه بوديم

 : گفتم گلنار به رو!!!  هام خنده

 ... هاااا ماست برا فقط خزبازيات و جیغات جیغ اين يعنی-

 : گفت زد می بازو به مشت با که حالی ودر اورد در شكلی

  پنیرااا هم گاهی اومممم...  هست هم ها کره برا...  تو جون نه-

 : گفتم گوشش در واروم کردم نثارش اي ديونه

 ؟ من عملی دماغ هست..  چی امین برا-
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...  برم پارکینگ تا پله با اسانسور جاي به دادم وترجیح گذاشتم فرار به پا گلنار جیغ شنیدن با

 من کرديم خريد هم وکلی گذاشتیم پا زير پاساژارو لک خريد براي ها بچه با بود خوبی واقعا شب

 ندارم دوست ولی بپوشم سیاه سال تا خوام می بود گفته که مامان براي خودم خريداي بر عالوه

 چی دونم ونمی خريدم شال يه با شیك خیلی مشكی ودامن کت دشت يه باشن پوش سیاه دخترا

 با گرفتم براش جین شلوار با اسپرت ي مردونه بلیز ودوتا زدم رائین براي خريد به دست که شد

 وبا بود رائین هاي مايه تو تقريبا مغازه صاحب دوست شكر خدارو اما نبودم بلد سايزشو اينكه

 وخريدم پسنديدم رائینو لباساي ونیكی مهتاب زيرزيرکی وشیطنتاي گلنار هاي بازي مسخره

 ماما وبراي بو خوش عطر يه رائین براي گرفتم عیدي همشون براي هم مهتاب چشم از ودور

 نمی بهش واصال بود اسپرت مهتاب مال البته که سفید طال وشیك خشگل پالك يه هم ومهتاب

 از بعد هم شب....  گذاشت سرم به سر کلی نیكی هم موضوع همین سر!!! باشه طال که خورد

 کلی کیفم توي ي ندهپرو فكر با خونه وبرگشتیم رسونديم خونه به رو وگلنار نیكی شام خوردن

 شديم اسانسور سوار ها خريد برداشتن از وبعد کردم پارك پارکینگ توي ماشینو بودم شده پكر

 در جلوي خندان صورت با رائین نكشیده ثانیه وبه داد فشار رو زنگ سختی به در جلوي مهتاب... 

 : وگفت خنديد دستمو توي هاي وباکس ما ديدن وبا شد ظاهر

 کرديد خالی تهرونو سئوال يه خانوما!!  کردن خريد هم چقدر...  نمونه خواهراي رب سالم به به-

 ؟؟؟ ديگه

 : وگفتم زدم زل رائین به زار ي قیافه با

  میشه کنده جا از داره دستم کنار برو خدا توروو رائین-

 دست يه پاکتاي ديگه دست وبا منو دست يه پاکتاي دست يه با شد دوال وسريع خنديد رائین

 ... مادمازل بفرمايد: گفت کوتاهی تعظیم وبا کشید کنار وسريع گرفت مهتابو

 منو بود نشسته تلوزيون جلوي سالن توي مامان شدم خل ودا دادم تكون براش افسوس با سرمو

 مامان نشونه خريدارو عادتمون طبق تا کرديم حرکت سمت اون به دستمو هاي باکس با مهتابم

 خريدا ريختن بیرون مشغول ها بچه مثل تندي سالم، از بعد خودمون هاي قاتا تو بريم وبعد بديم

 دادم بهش رو مامان ودامن کت اول بود گرفته خندشون دوتا ما کار اين از ورائین مامان که شديم

 رائین وبه فهمیدم منظورشو کرد اشاره رائین به چشم با وبعد کرد تشكر مهتاب منو از هم مامان
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 انداخت پايین ناراحتی با سرشو مظلوم هاي پسربچه ومثل ديد رو مامان ي اشاره اونم کردم نگاه

 نیومد دلم چرا دونم نمی اما کنم اذيتش خواستم می!!  نبودم فكرش به کرده فكر...  ام بچه اخی... 

 من مثل اونم برگشتم مهتاب سمت به!! شدها مهربون خیلی جديد دلم اين...  بیارم در بازي خبیث

 زير زديم باکس ديدن با مهتاب منو برداشتم رائینو لباساي مخصوص باکس بود گرفته اش خنده

 ذاشت می ومن پسره سر به سر هی که افتاديم مغازه توي گلنار هاي بازي مسخره وياد خنده

 طرفش به رو باکس رفتم رائین سمت به لبخند همون با کردن می نگاهمون تعجب با ورائین مامان

 : وگفتم گرفتم

 اونجا که پسره يه بدم شدم مجبور نداشتم سايزتو...  باشه ات اندازه...  و بیاد خوشت وارم امید-

 .... کنه پرو بود تو مثل هیكلش وتقريبا بود

 واروم دوخت بهم بود وپرازمحبت میزد برق که وچشماشو زد پهنی لبخند باکس ديدن با رائین

 : گفت بشنوم خودم فقط که طوري

 خانمم ممنونم...  افتاب خوشحالم خلی...  االن اما...  برم خريد براي تنهايی خودم ايدب فكرکردم-

. 

 با کرد صدام مامان که نبینه خندونمو لباي تا برگشتم سريع شد جوري يه دلم حرفش اين با

 تحسین از پر نگاهش که حالی ودر زد بهم محبتی وپر مهربون لبخند که کردم نگاه بهش تعجب

 : گفت بود

 ؟ میاي که کمك براي...  خونه گرديم می بر فردا پس مهتاب منو-

 ؟؟؟ مامان: گفتم دلخوري وبا کردم کوچكی اخم

 : گفت نداشت من از کمی دسته که هم رائین

 ؟؟ گذشت می بد بهتون اينجا مگه ؟؟ کرديد کارخودتونو اخر جان مامان-

 : گفت واروم زد غمگینی اما کوچك لبخند مامان

 واروم) ماست ي خونه اونجا باالخره ؟ يانه گشتیم می بر روز يه بايد چی که اخرش رمپس نه-

  احسان ي وخونه: (  کرد زمزمه
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 : گفت دلخوري با رائین من از قبل

 تره راحت افتاب منو خیال بمونید اينجا اگه..  جان مامان جاداريد ما چشم تخم روي ابد تا شما-

... 

 : وگفت کرد گاهن رائین به محبت با مامان

 اما شیم می دلتنگتون خیلی مهتاب منو ، که نداره واونجا اينجا...  پسرم کنه خداحفظت-

 ؟؟؟ نه يا بگیره نظام بايد زندگیمون باالخره...  بهتره اينجوري

 اما بود شب نصف دو حدود ساعت.  کرديم نگاه مامان به ودلخور نگفتیم هیچی ديگه رائین منو

 تاپ خاطر به وخودمو بود شده سردم پرونده، برسی مشغول اشپزخونه وتوي ودمب بیدار هنوز من

 روي داشت کم کم ديگه چشمام بود رفته فرو محض سكوت توي خونه...  کردم می لعنت تنم توي

 با که رائین وبه پريدم جا از ترس با اسمم شنیدن با میديد رو پرونده خطوط زور به و میوفتاد هم

 راحتی ونفس شدم خیره میكرد نگاه بهم هم در هايی واخم پريشون ايوموه قرمز چشماي

 ؟ کردنه صدا طرز چه اين رائین ترسونديم واي: گفتم ارومی وصداي اخم وبا کشیدم

 : گفت که شد بلند سرم باالي از رائین ي وگرفته اروم صداي ،اينبار شدم خوندن مشغول ودوباره

 ؟؟ شب وقت اين تا کنی می کار چی تو-

 خودت واقعا يعنی که انداختم بهش اي سفیهه اندر عاقل ونگاه کردم فوت حرص با نفسمو

 دلم بود شده کوفته خستگی از بدنم شدم کار مشغول هم وباز نگفتم بهش چیزي اما ؟ نفهمیدي

 سمت عريون شونه روي گرمی چیز سنگینی احساس با بخوابم تونستم می عمر يه میخواست

 يه وبا بود گذاشته ام شونه روي پشت سرشواز که حالی در رائین کرد بلند تعجب با سرمو راستم

 بود شده خیره روم به رو ي پرونده به شده ريز چشماي با میرفت ور سرم موهاي به دستش

 عقب به کمی سرم ناخوداگاه شد باعث ،که میداد ارامش حس بهم سرم روي دستش حرکت

 دورم بلندم وموهاي شد باز سرم از کیلیپسم اينكه حس با بیوفته هم روي وچشمام بشه متمايل

 دادن ماساژ مشغول رائین ي ومردونه گرم دست شد حبس ام سینه در نفس اي ثانیه براي ريخت

 هیچ موهام با کسی رفتن ور واز بودم همه برعكس من میشد گرم داشت کم کم چشمام بود سرم

 روي رائین لباي گرمی با!!!  گذاشته استثنا يه چیزي هر براي خدا چرا نمیدونم اما نمیومد خوشم



 
 

www.negahdl.com    456 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 و بود خمار خمارِ چشمام اما تعجب همه اين با که بود قوي انقدر حسم ولی شد باز چشمام گردنم

 چند از بعد رائین شد می خمارتر لحظه هر چشمام وفقط بكشم عقب خودمو که نداشتم جون

 وبرق بود خمار من چشماي مثل که يیچشما وبا کشید دست وگرمش طوالنی ي بوسه از دقیقه

 : گفت بمی صداي وبا داد قورت دهنشو اب سختی به میزد

 ...  خودتو نكن خسته-

 اغوشش توي کشیدم حرکت يه وبا کرد وبلندم گرفت منو ودست بست رو میز روي ي وپرونده

 : کرد زمزمه گوشم کنار وجدي واروم

 ...  بدي دامها کار اين به نمیذارم بري پیش اينطوري اگه-

 عجیبی شب امشب، افتادم راه رائین دنبال واعتراضی ،حرف هیچ بی مست ادم يه عین درست

 توي کشید باال گردنم زير تا رو وپتو گذاشت تختم توي منو رائین!!  کردم می حسش!  بود

 منم دل ولی بود چی دونم نمی درخواست يه خواهش يه مثل رقصید می چیزي طوسیش چشماي

 پیشونیم ي رو طوالنی اي وبوسه زد کنار رو پیشونیم روي موهاي اروم رائین...  خواست می همونو

 بود من بینی با مماس بینیش ، نداشت صورتم با چندانی ي فاصله اما کرد بلند کمی سرشو کاشت

 وشمرده اروم من من با بود لبش روي شیرينی لبخند که ودرحالی زد زل خمارم چشماي توي

 : گفت

 اون تا اما میشم بلند خوابی به که تو: (  داد ادامه سريع وبعد) ؟؟ بكشم دراز...  کنارت..  تونممی-

 ... بخونم الاليی برات خواد می دلم...  چشمات...  موقع

 ديگه طور رائینو امشب داشتم نیاز بهش وجودم تمام با بود ،ناب بود شرين برام شدنش هول اين

 دادم تكون موافقت ي نشونه به اروم سرمو خواد می دلم هک همون درست کردم می حس اي

 تخت روي موهام کشید دراز فاصله با کنارم سريع خواسته خدا از رائین شدم جا جابه وکمی

 اروم وبعد شد خیره بهم مهربانی با فقط و نذاشت رائین کنم جمعشون خواستم تا بود پريشون

 نوازش اين با ومن بوسید ومی کشید می بو هارو اون واروم موهام کزدن نوازش به کرد شروع اروم

 حتی شد انداز طنین اتاق توي رائین اروم اما وماليم گرم صداي که میشدم قبل از تر طاقت بی

 : بود محشر هم موسیقی بدون
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  تبار شیرين لبی شرين

 

  خمار لودو ا می و مست

  بار بندو بی اي پاره مه

  شمار بی هاي عشوه با

 

 .  ملول را ياران کرده هم

  قرار دلها از برده هم

  کنار مهرويان مجنون

 

  کنار همتا بی يار تو

  کنی می افشان چو زلفت

 تر راحت حاال و گذاشت اش ومردونه پهن بازوهاي روي سرمو واروم کردم تر نزديك بهم خودشو

 : خوند می خوندو ومی بود گرفته بازي به موهامو

  کنی می پريشان مارا

 

  تو گیسوي از من اخر

  دار به بیاويزم را خود

  هوار مردم ، هوار ياراااااان



 
 

www.negahdl.com    458 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

  بار بندو بی اين دست از

 

  يار ديوانه اين ازدست

  اعتبار بدادم کف از

 لحظه هر که بسته باچشماي اختیار بی کردي می مور مور بدنمو تمام گوشم به نفساشو گرماي

 پناه بی ي گربه يه مثل درست کردم مچاله ششاغو توي خودمو بیشتر میشد خواب غرق بیشتر

 : کردم غرق اغوشش خودموتوي

  میزنم پیاپی جام میزنم می ، میزنم می

  اختیار بی میزنم هی ، میزنم هی

  تو کام فزايد جان تا گذار بیمارم درکام

  تاب بشكسته دلخسته اين برجان

 که طور همون گوشیم آالرم صداي با ... رفتم فرو خواموشی دنیاي وبه شد چیره بهم خواب کم کم

 با بود فايده بی خوردم می تكون هرچه اما کنم خواموش رو االرم خواستم بودم بسته چشمامو

 باال کمی رو سرم بابهت شد، منعكس چشمم توي رائین عريان ي سینه که کردم باز چشمامو ترس

 ياد به با ؟؟؟ کرد می کار چی ااينج اين...  شدم خیره خوابش وغرق مظلوم ي چهره وبه بردم تر

 که چیزي تنها نمیدونستم خودمم ؟؟؟ دفعه يه شد چی...  گرفتم گر ديشب خاطرات اوردن

 : شد می اکو سرم توي که بود " پاره مه "شعر با رائین اهنگ خوش صداي میدونستم

  کنی می افشان چو زلفت

 

  کنی می پريشان مارا
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  تو گیسوي از من اخر

 دار به ويزمبیا را خود

 اوردم در رائین سنگین هاي بازو زير از دستمو يه سختی وبه اومدم در فكر از باز االرم صداي با

 رائینم اين ؟؟ شرکت رفتم می طور چه ؟؟ کردم می کار چی بايد حاال...  کردم خاموش رو واالرم

 نبود هم اي ديگه اي چاره اما کنم صداش کشیدم می خجالت...  نداره شدن بیدار قصد اصال که

 ارومی به شو وبازو کردم صداش کرد می عوض رنگ لحظه هر که وصورتی اروم صداي با ناچار

 ؟؟؟ جانم: گفت اروم گرفته وصدايی وخمار باز نیمه چشماي با رائین دادم تكون

 : گفتم کنم گیري جلو لرزشش از داشتم سعی که صدايی با

 ...  کار سر بريم بايد هشته به ربع يه ساعت رائین پاشو-

 پنج فقط: گفت ماليمی ولحن بم صداي وبا کرد مچاله اغوشش توي بیشتر منو خیال بی رائین

  دقیقه

 خودمو.... !!!  کشید می طول بیشتر ذره يه اگه میشناختم خوب خودمو من میشدم بیتاب داشتم

 باز چشماش رفتگ فاصله ازم کمی خنده با اخر در که کردم صداش بلند وبلند دادم تكون هی

 : گفت اي بامزه لحن وبا بوسید رو پیشونیم دوباره بود شده شیطون

 ...  طلبت يكی...  کن قلقی بد باشه-

 ...  طلبت يكی...  کن قلقی بد باشه-

 جديدا...  حمام توي پريدم وسريع اوردم در بازوش زير از خودمو زور وبه کردم ريزي ي خنده

 !! بودم شده بد واقعا

 

***** 

 از برم نمی ياد از رو روز اون وقت هیچ خونه، بودن برگشته که شد می روزي چند ومهتاب مامان

 فهمید می هام زدن نق از اينو هم مهربونم ومامان کردم می دق داشتم ومهتاب مامان دوري فكر
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 انمام رفتیم اتاق به مامان دنبال...  داره کار باهام اتاقش توي برم که گفت بهم برگشت موقع

 با کرد می نوازش صورتمو که حالی ودر نشست کنارم هم خودش نشوند تخت وروي گرفت دستمو

 : کرد صحبت به شروع ماليمی لحن

 ،منم دونستم نمی امید موضوع از هیچی من کرد مجبور ازدواج به تورو بابات که زمان اون افتاب-

 ،بابات کرد نمی قبول شده چی بگو بهم کردم می اصرار بهش هرچی...  بودم شده شوکه تو مثل

 تونستم که کاري تنها...  داشت پا يه مرغش...  کنه بازي تو ي اينده با که انقدر نه ولی بود لجباز

...  نمیومد خوشم ازش منم بخواي راستشو خوب نكنه اصرار سینا روي زياد که بود اين بكنم

 من نشست دلم به ديدمش که ولا ي لحظه همون از اومد تو خاستگاري براي رائین که زمانی

 داشت چی رائین اين نمیدونم اما بودم کرده بزرگش ،خودم داشتم دوستش خودم پسر مثل امیدو

 درباره خیلی بابات...  شد رنگ پر ونشناخته نديده پسر واين باخت رنگ چشمام جلوي امید که

 بابات نه من ،نه افتاب...  شدمی مند عالقه بیشتر خوشنام پسر اين به روز به روز و کرد تحقیق اش

 می...  افتاب میشناسم خوب خیلی دخترمو من..  دادي اما بدي رضايت ازدواج به کرديم نمی فكر

 بازي پسر اين احساسات با کردم دعا فقط زمان اون توي موقع اون ولی داري اي نقشه يه دونستم

 اشك بودنش مرد وجود با در دم همون از بابات خونه برگشتیم وقتی عروسیت شب....  نكنی

 خوبی همون به واقعا رائین کرد دعا...  بشی خوشبخت افتابش تو، که کرد دعا کرد، ودعا ريخت

 گفت بهم امید مورد در شب وهمون...  کنه اعتماد که سخته ديگه میگت بهم...  گفتن می که باشه

... 

 خواست می دلم وسنگین تسخ بغض يه کردم بغض باشم خوددار کردم می سعی اينكه باوجود

 می خجالت...  میشدم ،خرد شدم می نابود بیشتر من گفت می بیشتر چه هر چون نگه مامان

 : میداد ادامه همچنان ومامان بودم انداخته پايین رو سرم...  مامانم به کردن نگاه از کشدم

 بگه بهت رو چیز همه زودتر خیلی خواست می بابات ؟؟؟ رفتم سكته مرز تا کنی می باور افتاب-

 ناچیز هرچند پايی جا يه خودش براي بتونه رائین ،بذار بگذره بذار نه ،االن گفتم نذاشتم من اما

 بابات منو ولی...  شدي می جدا رائین از صد در صد فهمیدي می موقع اون تو اگه... بعد کنه باز

 دونستیم می داشت نظر زير زندگیتونو همیشه وقت چند اون توي بابات...  خواستیم نمی اينو

 ،االن گفت بابات رسید زمانش باالخره...  داشتیم اعتماد رائین به ولی نیست خوب زياد شرايط
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 فكر امید به هم درصد يه ذهنش توي اگه که چیه موضوع بفهمه بهتره...  بفهمه افتاب که وقتشه

 نمی...  و گفت بهت اباتب...  داشته قبول انقدر رو کی مدت اين توي بفهمه نكنه ديگه کنه می

 چون تو براي وبیشتر مهتاب منو براي بود سخت بابات رفتن بزنم حرف هممون درد به راجع خوام

 ببین رو برت ودورو کن باز خوب چشماتو افتاب!!  نیوفتادي تو ولی بود سقوطت اوج زمان اون

 انسان يه به رو من مغرور دختر تونست که کسی...  چیزاست اين از بیشتر خیلی ارزشش رائین

 نتونستیم سال يك بیستو از بعد امید وحتی پدرت منو که کرد پر برات رو جايی کسی کنه تبديل

 شدم حال خوش قلب ته از هم کنار ورائین تو ديدن با خونت توي وقت چند اين افتاب...  کنیم پر

 جفتتون چشم ويت اينكه از خوشحالم میدونه شوهرشو زحمتاي قدر دخترم که شدم حال ،خوش

 از بزرگتر اون کن اعتماد رائین به نیست بیش ارزويی کردم می فكر روزي که میديدم رو چیزي

 از نذار...  کن زنانگی شوهرت براي...  کن زنانگی...  کن زندگی دخترم افتاب...  هاست حرف اين

 پسر امید نه بده دامی گم می نكن فكر...  کنی می فكر که چیزي از بیشتر خیلی رائین بره دستت

 می بیشتر مطمئنا که مردي يه واقعی مرد يه شوهر، هم وتو داره بچه زنو ديگه اون ولی خودمه

...  باشه زن يه گوي قربان بله نبايد وقت هیچ مرد يه ولی بود خوب امید...  باشه مرد برات تونه

 گاهی درسته زنم يه من...  کنه ناز براش کنه تكیه بهش بتونه زن که باشه داشته قدرت بايد مرد

 خیلیا نظر به...  داشتم دوست همینشو اما میومدم سطوح به بابات دندگی ويه لجبازي دست از

 درون از اما باش داشته قدرت افتابم...  دارم قبول منم...  باشه داشته قدرت بايد زنِ  اشتباه اين

 وتو توست مرده اون که بده نشونه شبه ولی باشی داشته مشتت توي رائینو میتونی زنانگیت با تو

 ...  ارضاست جور يه خودش مرد ي براي اين داري نیاز بهش

 براي اما...  گفتم می بهت پیش وقت خیلی بايد رو اينا درسته: وگفت کرد کوچكی ي خنده وبعد

 ... نشده دير هنوز تو

 ولی نمیومد خوشم تنصیح از وقت ،هیچ رفت قنج دلم مامان وگذشت مهربونی همه اين ديدن از

 گونه که ودرحالی کشیدم اغوش در محكم رو مامان بود اومده خوش مزاقم به جور بد نصیحت اين

 : گفتم بوسیدم می صفت رو اش

 ... ممنونم خیلی خیلی...  چیز همه براي...  مامان ممنونم-

 : وگفت زد پس منو سريع وبعد کرد نوازش رو کمرم کمی مامانم
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 بیرون بدبختت شوهر کنم فكر زدم حرف کلی..  بزنم حرف کوچولو يه بود ،قرار ديگه بسه-

 ... برده خوابش

 حال در که ومهتاب رائین ديدن با اومديم بیرون اتاق از مامان وبا خنديدم رائین ي قیافه تجسم با

 : گفت بود شده من متوجه تازه که رائین زدم، لبخندي بودن خوندن وکري فوتبال ي مشاهده

 ... بريما خواستیم می خوبه ؟؟ اوردي تشريف باالخره اوه-

 : گفت وشوخی مهربونی وبا کرد مامان به رو بعد

 بیشتر کردي می هم اي اشاره يه کنی منوتنبیه دلبند اين تواتاق رفتی که شما جان مادرزن-

 . نده دلقم وانقدر باشه داشته منو هواي

 کال ما ، بگم بهش خواستم خنديديم حرفش اين به مامان منو زد چشمك بهم خباثت با هم بعد

 ودر رفتم سمتش وبه کردم اخم جاش به اما نبود اشاره به نیاز میزديم حرف تو به راجع داشتیم

 : گفتم کردم می وبلندش کشیدم می دستشو که حالی

 ... باشه..  باشه ؟؟ اينا جانو زن مادر حاال...  چیه تنبیه گم می بهت خونه بريم پاشو پاشو-

 کمرم دور رو دستش که ودرحالی کشید خودش سمت به منو خنده با بود شده بلند که رائین

 :کرد زمزمه گوشم ي تو کرد می حلقه

 ...  خانما خانم راضیم شمام تنبیه به ما-

 : گفت خنده با مامان که زدم پهلوش به اي سقلمه خجالت با

 .. بمونید اينجا شب خوب کجا-

 مامان که در سمت به افتاديم وراه کرديم رد رو دعوتشون دو هر رائین نوم کرد تايید مهتابم

 : گفت اخر ي لحظه

 اطمینان چشمم از بیشتر بهت اينكه با ها باشی داشته حسابی منو دختر اين هواي جان رائین-

 ... اما دارم
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 : وگفت پريد مامان حرف وسط شیطنت با رائین

 قول: (  داد ادامه خباثت وبا)  ماست چشم تخم رو نمخا اين جاي جان مامان راحت خیالتون-

 ... بزنم بهش اروم میدم

 زده خجالت...  بوسید رو ام گونه وتندي زد چشمكی کردم می نگاهش اخم با که من به وبعد

 ... برگشتیم خونه وبه کرديم خداحافظی خندونِ  ومهتاب مامان با سريع

 بوديم گذاشته اينا کامی با که قراري طبق و باشیم يناا مامان ي خونه تحويل سال براي بود قرار

 که ازدواجمون سالگرد ياد با...  رامسر توي رائین باباي ويالي شمال بريم اکیپی رو روزي چند

 ياد با بعد اما نه يا بخرم که بودم شك به دو اوال افتادم کادو خريد فكر به بود اسفند ونه بیست

 رفتم ام ويژه کادوي خريد براي نظر مورد مقصد وبه کردم تعطیل کارو صبح روز يه مامان نصیحت

 البته وصد ويژه کادوي اين وقت اون کرد اگر نه يا کنه می کاري رائین ببینم داشتم تصمیم اما

 نیورد خودشم روي به هیج نكرد که کاري تصورم برخالف اينبار اما...  بدم بهش رو قیمت گرون

 براي بعد روز ؟؟؟ منه وشیداي واله رائین که بودم کرده فكر چی خودم پیش من داشتم بدي ،حس

 سرسنگین رائین با ديشب از بريم اينا مامان ي خونه به تا شديم اماده رائین منو تحويل سال

 حق خوب ام ديگه طرف يه از ولی نمیدم حق خودم به ناراحتی براي اينكه با کنم می برخورد

 واقعا ديدم ولی بردارم رو رائین عیدي خواستم نمی اما رداشتمب ومهتابو مامان عیدي!!!  میدم

...  ويژه کادوي...  میرفت رژه مخم توي چیزي يه برداشتم هم رو اون ناچار به زشته مامان جلوي

 رو رائین غرور نبايد نست خوبی کار نه...  بكشه خجالت تا بدم بهش مامان جلوي رو کادو بايد اره

 بزرگم دستی کیف توي هم رو ويژه کادوي ؟؟ رفت يادش چرا خوبه هم یخیل اتفاقا...  بشكنم

 از بود ايستاده در جلوي میزد خبیث خیلی که چشمايی با که رائین به توجه وبی گذاشتم

 بعد دقیقه وچند ايستاد ومعروف بزرگ قنادي يه جلوي رائین مسیر توي...  زدم بیرون ساختمون

 خوب!!  چه تو به گفتم بعد اما چیه اين بپرسم ازش استمخو اولش گشت بر بزرگی ي جعبه با

 با خودش وبراي بود کوك کیفش حسابی رائین بودم دمغ خیلی که من عكس بر...  ديگه شیرينیه

 !!! خنديد می خودش برا ها ديونه عین هم گاهی میزد سوت وگاهی کرد می همراهی اهنگ

 وبعد دادم فشار درو زنگ رائین به توجه وبی شدم پیاده سرعت به خونه در جلوي ماشین توقف با

 نفس رنگارنگ هاي گل از بود شده پر باز که حیاطمون باديدن حیاط توي پريدم در شدن باز از
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 جلوي مهتاب ديدن با!!  بود حیاط اين عاشق همیشه زدم تلخی لبخند بابا ياد وبا کشیدم عمیقی

 شیرينش لبخند با مهتاب رفتم باال حیاط هاي پله واز کردم بیشتر رو قدمام سرعت ساختمون در

 !! بودم شده مهربونم خواهر اين دلتنگ چقدر کرد باز برام رو اغوشش

 ... مبارك پیش ،پسو پیشاپیش عیدتون...  خانم خواهر به به -مهتاب

 : وگفتم کردم بوسش خنده با کاشت لپم روي گنده بوس ودوتا

 ... وروجك مبارك توهم عید-

 : وگفت انداخت باال يیابرو مهتاب

 جیغ جیغ ديگه داد شفات که شكر مرتبه هزار صد رو خدا خوب..  شدي ادم اينكه ،مثل بابا نه-

 . چیه چندش بوساي اين که کنی نمی

 شدم عوض وقت خیلی که من خواهر ،کجايی گفتم دلم وتوي بوسیدم رو اش گونه وباز خنديدم

 : شد بلند سرم پشت از رائین صداي.... 

 ... اس فرشته قبل مثل نشده ادم هنوز ما خانماي خانم...  میگیرم ناديده حرفتو کباب زير نون-

 تاي يه پوزخند با منم اورد در زدن عق اداي مهتاب برگشتم سمتش وبه شدم جدا مهتاب از

 : گفت مهتاب که دادم ابرومو

  اه اه اه ؟؟؟ خزبازي همه واين ،تو رائین...  زدي بهم حالمو-

 : گفت میداد مهتاب به رو شیرينی ي جعبه که حالی ودر زد بهش چشمكی ئینرا

: (  وگفت کرد جعبه به اي اشاره چشم وبا) کنیم می صحبت خصوصی موضوع اين به راجع بعدا-

 !! باش داشته مارو سفارشی هواي فعال

 ... حتما: وگفت انداخت باال ابرويی بدجنسی با مهتابم

 واحوال سالم از وبعد گشتیم بر اون سمت به کرد می دعوتمون داخل به داشت که مامان صداي با

 لباس تعويض براي سريع بود نمونده سال تحويل تا زيدي زمان چون شديم ساختمون وارد پرسی
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 کردم باز رو اتاقم هاي کمد از يكی در ارايش تجديد از بعد و اوردم در رو وشالم مانتو رفتم اتاق به

 کس با توي رو کس هر وکادوي اوردم در رو داشتم!!!  مجردي زمان از که نیتزئی باکس تا وسه

 کشید نمی پام داشتم استرس رائین کادوي بردن براي ، ريختم پوشال وروشو گذاشتم گانه جدا

 هیچ صورتم زدم زل خودم به ودقیق ايستادم ارايشم میز قدي ي اينه جلوي شم خارج اتاق از که

 حلقه پیراهن يه بودن شده رها ازادانه هام شونه روي که ولختم بلند يموها نداشت ونقصی عیب

 با میخورد اي قهوه بند کمر يه روش که زانوبود از در باال وجب يه بلنديش که مشكی استین

 گردبند بود بندم وکمر کفش همرنگ که پاپیونیم وتل اي قهوه عروسكی وکفشاي مشكی ساپرت

Rنا خوشتیپ هم خوشگلم هم! هیچی نداشتم کم چیزي من کرد می خودنمايی گردنم توي رائین 

 وار وزمزمه افتاد محسوسی خط پیشونیم روي گرفت جون ذهنم توي رائین وتیپ قیافه خوداگاه

 : گفتم بودم شده خیره خودم به که حالی در ناراحتی با

 ....  نیستم هم کمتر ولی نباشم سر ازش شايد-

 اينو نیست تر سر ازش هیچیم کردم اعتراف خودم پیش که ينا از شدم ناراحت چرا دونم نمی

 سردر ازش درست اما اس چیزديگه از و نیست غرورم از ناراحتی اين که میدونستم خوب

 به دست به کس با ذهنیم هاي درگیري به توجه بی ديگه فكراي از گیري جلو براي...  نمیاوردم

 بود سالن وسفت میز روي که سینمون هفت ي سفره کنار ورائین مهتاب رفتم پايین ي طبقه

 هم مامان کردن می شا تما رو!!  عجنبی ي شبكه هاي وبرنامه بودن نشسته تلوزيون روي وروبه

 عسلی از يكی روي همه چشم از دور هارو باکس بود شربت کردن درست درحال اشپزخونه توي

 متوجه مهتاب از تر زود رائین تمرف ومهتاب رائی سمت به واستوار محكم هاي گام وبا گذاشتم ها

 بود لبش روي عمیقی لبخند که ودرحالی کرد نظاره رو سرتاپام تحسینی وپر خیره نگاه وبا شد ام

 می اب قند نگاه اين خاطر به دلم توي که حالی در نگاهش به توجه بی بود زده زل گردبندم به

 : گفتم حرص وبا تمنشس کند می پوست سیب خودش براي داشت که مهتاب کنار کردن

 !! میشی چاق نخور انقدر-

 : وگفت گذاشت دهنم توي زور به سیبشو از اي تیكه خنده با مهتاب

 !!! کنه نمی چاق که سیب نترس-
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 برمی رو قران که حالی ودر میز روي گذاشت رو وشربت شد ساختمون وارد شربت سینی با مامان

 : گفت داشت

 ... بخوريد شربت ها بچه-

 به خودمو ومن زدن حرف به کردن شروع باز ورائین مهتاب...  شد قران خوندن شغولم وخودش

 من به رائین میديدم چشمی زير گهگاهی فقط بودم تلوزيون تماشی ومشغول بودم زده بیخیالی

 پ تو صداي که کردم می شك عقلش سالمت به داشتم کم کم ديگه...  خنده ومی کنه می نگاه

 همانا هم مهتاب جیغ وصداي همانا توپ ،صداي شد پخش تلوزيون از يلتحو سال اهنگ هم وبعد

 می تبريك رو تحويل سال همه به خوشحالی وبا بود شده بلند که مهتاب به وخنده تعجب با!! 

 روبوسی به کردن شروع ومهتاب رائین بست رو قران لب به لبخند هم مامان کردم می نگاه گفت

 تبريك وعیدو بوسیدم رو مهربونش صورت رفتم مامان سمت وبه شدم بلند جا از هم من وتبريك

 : وگفت بوسید محبت با پیشونیمو مامان گفتم

 .. عزيزم باشی خوشبخت دختر ممنونم-

 کردم نامحسوسی اخم رسید که رائین به نوبت کردم روبوسی هم مهتاب وبا شدم جدا مامان از

 منو محكم که حالی در گرمش اغوش ويت شدم کشیده دفعه يه که بكنم بهش پشتمو وخواستم

 : گفت وبدجنسی باشرخوشی میداد فشار خودش وبه بود گرفته

 میرسم خدمتت خونه بريم بذار ؟؟ اره میري در رسید که من به نوبت حاال ؟؟ شد چی نفهمیدم-

 ... ضعیفه

 ي سینه به سرمو شدم نمی حرفاش متوجه درست بود گرفته وجودمو ي همه رائین عطر بوي

 خنده رائین که میشدم خود بی خودم از کم کم داشتم کشیدم عمیقی ونفس دادم تكی ستبرش

 ؟؟؟ ها نمیاد بدت اينكه مثل ؟؟ چیه: وگفت کرد بلندي ي

 محكم مشت با افتاد ايكیوم تازه وبعد شدم خیره بهش گنگی با ثانیه چند زد شیطونی وچشمك

 اما اروم صداي وبا بوسید چشمامو روي محبت وبا نذاشت باز برم در خواستم وتا زدم اش سینه به

 : گفت وعجیبی بم
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 ... عروسكم...  مبارك ازدواجمون سالگرد...  و عید-

 ... يادت االن: وگفتم کردم بلند سرمو اخم با

 هورااااااااااا...  مبارك ازدواجتون سالگرد: موند وبیهوده کاره نصفه حرفم مهتاب صداي با

 بود روش عروسیمون عكس که گردي شكالتی کیك ديدن وبا گشتم بر سمتش به تعجب با

 دور دستشو پشت از رائین موند باز دهنم " مبارك ازدواجمون سالگرد"بود شده نوشته وپايینش

 روزو اين وقت هیچ من:  گفت واروم ام شونه ي رو وگذاشت پايین اورد وسرشو کرد حلقه کمرم

  باشی ناراحت ازم نداري حق ديگه.  باشیم م دور همه خواستم فقط....  کنم نمی فراموش

 

 ودوست شیرين تحكم اين چقدر!!! بود گرم اغوش اين چقدر نشست لبم روي عمیقی لبخند

 ومهتاب مامان خندون صورت روي نگاهم!!!  رائین اما کرد می خواهش همیشه امید بود داشتنی

 اينا مامان جلوي من چقدر شدم اجد خنديد می خبیث که رائین از وسريع گرفتم گر شد خشك

 سین هفت ي سفره وسط رو کیك من ي گرفته گر صورت به توجه بی مهتاب..  میدادم سوتی

 وبا کرد روشن رو کیك روي هاي وشمع نشوند هم وکنار گرفت رو رائین منو ودست گذاشت

 بیخو ،حس گنیدم نمی خودم پوست توي خوشحالی ،از کرد گفتن تبريك به شروع سرخوشی

 وکیك کرديم خواموش رو کیك روي شمع باهم دو هر ورائین من بودم نرفته رائین خاطر از که بود

 دوتا با مامان گرفتن عكس کلی از بعد گرفت می عكس اش لحظه لحظه از هم مهتاب بريدم رو

 : وگفت داد رائین به رو ويكی من به رو يكی تبريك گفتن از وبعد اومد سمتمون به کادو ي جعبه

  ازدواجتونه سالگرد براي مهتاب منو طرف از اين...  کمه ببخشید-

 وکمربند کیف ست يه رائین کادوي داد تومنی هزار دويست تراول يه سري ما ي سه هر به هم بعد

 کرديم تشكر دو هر از رائین منو بودن اورده خوشگل مجلسی پیراهن يه هم من وبراي بود مارك

 چه ديگه بودم مونده بود جواهر کوچك ي جعبه يه که رسید رائین کادوي به نوبت باالخره... 

 کرده هنگ میديدم که چیزي از اما کردم باز رو جعبه در اروم خريده برام دستبندي يا انگشتر

 يه...  شد خشك رائین لبخند روي اخر ودر چرخید می اش وهديه رائین بین تعجب با نگاهم بودم

 متوجه که رائین ؟؟ ريموت اما بود در يه کلید بیشتر نبود ماشین لیدک ،اما بود ريموت يه با کلید
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 دوست رو اي دفعه يه حرکات اين چقدر بغلش توي کشید اي دفعه يه منو باز بود شده من سئوال

 اروم نمیشد حالیش خجالت بشر اين کال نذاشت بشم جدا ازش خواستم تا اينا مامان ياد با داشتم

 : گفت ارامش وبا

 دوست خیلی رو منطقه اون که میدونم...  تو نام به لواسون توي کوچولو ويالي يه کلید معزيز-

 .... داري

 توي...  رائین اما!!  شاخه خیلی خودم کادوي کردم می فكر کنم گريه يا بخندم دونستم ،نمی نه

...  خیلیه نكنه ام ديونه پسر اين خدا واي....  فهمیدم نمی خودم حالت از هیچی...  بود بلوايی دلم

 ... بگم چی دونم نی...  ممنونم واقعا رائین: گفتم عمیقی لبخند وبا اومدم در اغوشش از اروم

 : وگفت خنديد

 ... تپل بوس يه فقط:(  داد وادامه شد شیطون چشماش) عزيزم هیچی-

 اشدمجد وازش کاشتم اش گونه روي طوالنی اما اروم اي وبوسه شدم بلند پام انگشتاي روي اروم

 بهش ناخوداگاه..  بوسید لبمو ي وگوشه شد دوال سريع میزد برق چشماش که حالی در رائین

 : وگفت کرد شیطنتی وپر ريز ي خنده که کردم اخمی

  داريم کار ها حاال حاال...  خدمتتون میرسم بعدا نیست قبول اينا...  نكن اخم-

 

 مامان که بوديم ايستاده جوري روشكر خدا...  گرفت ام خنده خوداگاه نا زدنش حرف طرز از

 خودم ي ها کادو سمت به چشما اون برق از فرار براي...  نشدن رائین ي بوسه متوجه ومهتاب

 خوششون گردنبندها از دو هر وبوسیدموشون دادم ومهتابو مامان کادوي داشتم وبرشون رفتم

 بیاد خوشت وارم یدام: وگفتم زدم لبخندي رسید که رائین کادوي به نوبت بود اومده

 کرد باز بودمو گرفته براش که رو عطري اول گرفت دستم از هارو وباکس کرد نگاهم محبت با

 که ام ويژه کادوي به بود خودش عطر هاي مايه تو حدودا چون بود اومده خوشش ازبوش خیلی

 هديه ديدن وبا کرد باز رو بزرگ ي جعبه در اروم ببینم حرکاتشو تا شد چشم صورتم تمام رسید

 پس کل که استیل ROLEX ساعت يه بیرون کشید رو ساعت واروم ترشد عمیق لبخندش ام
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 اگه که فهمم می االن اما...  يا کنی کم رو خريدمش که شد چی دونم نمی دادم بابتش رو اندازم

 رائین خود قول به ويالي ويه کجا من میلیونی 02 ياعت شدم ضايع جوري بد بود کنی کم رو قضیه

 !!! کجا لواسون توي کوچولو

 ؟؟؟ برام بندي نمی: وگفت گرفت سمتم به دستشو مچ رائین

 ساعت مارك ديدن با مهتاب بستم مچش دور اروم رو وساعت کردم باز مچش از خودشو ساعت

 : گفت تصنعی اخم وبا کرد حمله سمتم وبه کشید خففی جیغ

 راه از تازه اين براي وقت اون نخريدي اينا زا خواهرتم ساله 01 که منی براي که کنم نمی حاللت-

 .... رسیده

 : وگفت ريخت بهم مهتابو موهاي شیطنت با رائین

 ...  نه يا بگیري پس ازم ساعتو اين تونی می ببینم کباب زير نون-

 سكه نیم که ومهتابو مامان عیدي ،رائین ورائین مهتاب بازي ومسخره شوخی کلی از بعد باالخره

 می چون خورديم غذامونو سريع خیلی کرد دعوتمون ناهار به هم مامان وبعد داد بهشون بود

 واقعا قبل هاي سال و پارسال عكس بر عید امسال...  بزنیم هم بابا خاك به سر يه امروز خواستیم

 ديگه ومهتاب مامان به دريغش بی محبت خاطر به بلكه رائین کادوي براي نه بود شیرين برام

 قدر همی هم باز گفت می تبريك بهم وفقط رفت نمی کادو برام اگه رائین که بودم مطمئن

 نشون بهم روز به روز رائین اما بود کرده ناراحتم وفايش بی همه از بیشتر ،چون میشدم خوشحال

 ... نمیشناسمش وقت هیچ ومطمئنم...  میكنه فرق من تصورات با خیلی میداد

****** 

 

 مشهد سمت به خاله همراه به ديروز اينا مامان شمال سمت به مونحرکت وروز بود عید چهارم روز

 ي خانواده همراه به که روزي فقط نیوفتاد خاصی اتفاق هیچ روز چند اين توي...  داشتن پرواز

 دوست پسر با فريال ازدواج خبر رفتیم رائین عموي ي خونه به ديدنی عید براي رائین

 اين متوجه اوال رائین جز خنديدن ومی بودن خوشحال برخ اين از همه شنیديم رو خانوادگیشون
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 به کردن نگاه از که فريال وچشماي فريال روي اش کننده سرزنش ونگاه پیشونیش روي اخم

 شد کند قلبم ضربان افتادم اشون گذشته نامزدي ياد وقتی اما نمیشدم داشت حراس رائین سمت

 همیشه که رائینی نگاه دنبال به حراسونم نگاهو بود خیس عرق از دستم کف افتاد شماره به نفسم

 يعنی داشتم بدي حس میزد درجا فريال طرف از نگاهی دنبال به وفقط فقط اينبار اما بود من به

 دونم نمی گفت می ديگه چیز يه روزش اون حرفاي اما ؟؟؟ باشه داشته دوست رو فريال که میشد

 عین ودر زده غرب عموي دختر اين به جعرا بدي ذهنیت تونستم نمی کردم می کاري هر چرا

 نگاهش هنوز اون نكنه...  رائین بودم چیز يه نگران وفقط فقط...  باشم داشته رائین مهربون حال

 کسی که میدادم تكون سري گاهی هراز وفقط بودم خودم توي شب اخر تا ؟؟؟ باشه فريال دنبال

 شدم وفريال رائین طوالنی غیبت توجهم تازه رسید که خداحافظی زمان نشه خرابم حال متوجه

 وهمه جونم توي افتاده خوره مثل چیزي يه کردم می حس کردم می پوچی ،احساس کردم بغض

 ي طبقه هاي پله از لب به لبخند که وفريال رائین به توجه بی...  کنه می پاره هم از داره رو بدنم ي

 زمان هر عكس بر...  شدم خارج سالن زوا کردم وکوتاهی اروم خداحافظی بودن شده سرازير باال

 باعث اوردنم هیجان به جاي به نم وبوي میومد بدم شدت به وبهاري بارونی هواي اين از ديگه

 برقی چراغ تیرهاي به پنجره واز بودم نشسته ساکت ماشین توي...  بود شده شديدم تهوع حالت

 ها تیر اين شمردن عاشق بچگیم توي چقدر...  کردم می نگاه گذشتیم می ازشون سرعت به که

 گفتم دلم وتوي کشید عمیقی نفس...  رسید نمی بیست از بیشتر به توانم وقت هیچ ولی بودم

 مال که ورائینی امید مثل درست...  نیست من مال اکسیژن اين کنم می احساس حتی االن خدايا

 بازي منو دل فقط میرسه راه از کسی هر که داشتم کم چی داشتم؟؟ کم چی من مگه...  نبودن من

 ؟؟ چه بازي نوشته من پیشونیه روي...  میره راحت خیال وبا میده

 که هم هوسی هواي به ، گذرد می من تنهايی ي کوچه از که هر ، است کوتاه دلم ديوار که بس "

  "...  گذرد ومی کشد می سرکی شده

 گناهی چه رائین اومدم در فكر از میزد صدا رو اسمم که رائین خوش سر صداي با ؟؟؟ اينه از غیر

 کردم می سعی که چشمايی با!!!  نبود...  ديگه بود معلوم اخرش بازي اين اول از خوب، ؟؟ داشت

 حالی ودر انداخت بهم نگاهی نیم اونم کردم نگاهش وسئوالی برگشتم سمتش به باشن بیتفاوت

 : گفت خنديد می که
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 ؟؟؟ شدن غرق کشتیات خانما خانم چیه-

 ؟؟ بود سال جك رائین براي شايد داشت، شايد ؟؟ داشت خنده من هاي کشتی شدن غرق نیيع

 روبه به، رو نگاهم...  بود شدن غرق حال در ام زده طوفان کشتیه همیشه من ؟؟ داشت تازگی مگه

 : اوردم زبون به رو فكرم اروم کنم پنهون رو صدام لرزش کردم می سعی که ودرحالی دوختم رو

 نداره تازگی اين...  بود خواهد و هست بوده، شدن غرق حال در همیشه من ي زد فانطو کشتی-

  ؟؟؟ سرخوشی انقدر چرا تو: ( کردم اضافه طعنه با وبعد.. )

 : گفت سئوالم به توجه وبی زد زل رو روبه به بود کرده اخم که حالی در رائین

 ! بینم نمی طوفانی که من...  لحظه اين االن ولی بود مشكالتی يه زمانی يه ، فهمم نمی منظورتو-

 : گفتم نشد متوجه که جوري وار زمزمه

 ... طوفانیِ  توخود-

 ؟؟؟ چیه حست:  پرسیدم ازش دفعه يه که شد چی دونم نمی کرد نگاهم گنگ رائین

 ؟ چی براي:  گفت تعجب وبا انداخت بهم نگاهی نیم

 بود سخت برام رائین العمل عكس به ردنک نگاه توان برگردوندم ماشین ي پنجره سمت به سرمو

 : گفتم وشمرده اروم.. 

 چنین دادن دست از خوب...  بودي نامزدش زمانی يه هم تو باالخره...  فريال ازدواج براي-

 ... دختري

...  بچرخونم سمتش به سرمو که کرد وادارم رائین مدت طوالنی سكوت بدم ادامه حرفمو نتونستم

  چشم رو روبه به فقط پراخم

 : گفت سريع کنم باز دهن خواستم تا بود دوخته

 ! کن تمومش-

 : گفتم سريع حرفش به توجه بی میزد داد صورتش اعضاي تك تك از ناراحتی گرفت شدت بغضم
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 من اما.. که کسی از کردن تعريف بود اور زجر... ) دختر فريال...  رائین نداشتم منظوري من-

 ...  مهربونیه و...  خوب...  خیلی دختر( :  بودم خنگ افتاب همون هنوزهم

 !!! افتاب کن بس گم می بهت:  انداخت طنین ماشین توي رائین فرياد صداي

 گرفته اوج کمی که صدايی با منم...  مغرورِ  قد ي، دنده يه لجباز، افتاب اون شدم باز کردم لج باز

 : گفتم میلرزيد شدت وبه بود

 تا ، مردي بگی خواي می ؟؟ کنی ثابت کی به خواي می رو یچ...  کن بس تو کنم نمی بس نه-

 واالن رفتم من که نرو رو راهی رائین ولی...  قبول باشه ؟؟ خودت يا من به کی به وايستادي اخرش

 ... برا فريال...  ذره يه حتی اگه...  اگه...  نكن منو اشتباه کردم گیر توش چی مثل

 بودم نشنیده ازش حاال تا که صدايی با بوديم خودمون ي کوچه توي ديگه حاال پريد حرفم وسط

 : گفت

 که فريالی منو خاطر به ؟؟ کی خاطر به کردي بغ االن تا عمو ي خونه تو از ؟؟ نه يا کنی می بس-

 اجباري ماي اين خورد هم به چیز همه فريال بارداري خاطر به که...  ما بشیم بود قرار زمانی يه

 که عمويی دختر فريال به شوهرتم مثال که رو منی داريی..  منی زنه که ويیت ، تو ،حاال خورد بهم

 ؟؟؟ بخشی می کنه ازدواج وقرار داره نامزد االن

 تبديل اشكی قطره به بغضم کرد پارك پارکینگ توي ماشینو سرعت به رائین بودم کرده سكوت

 ماشین از شدن خارج قصد کدوم هیچ! ؟ بودم گرفته خونه توي من که بود فهمیده رائین پس شد

 : گفتم متزلزلی صداي با نداشتیم رو

 ؟؟؟ اتاق توي رفتید وقت همه اين چرا ؟؟ بود چی نامزدي اين شنیدن از وتخمت اخم پس-

 بود حرص از پر اما بود شده تر اروم کمی که صدايی با و داد سر وتلخی عصبی ي خنده رائین

 : گفت

 ونگه بذاره کاله رو بخت بد پسر اون سر خواد به فريال كنهن که بودم ناراحت اين از احمق من-

 از بار هزار خودشون اگه حتی حساسن موضوع اين به ايرانی پسراي دصد ونه نود...  چیه موضوع

 که برسه چه نداره کارو اين حق زندگیشون شريك ولی نیست مهم براشون بكنن خوريا...  گ اين
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 رعنا با اون بخوره شكست اين از بیشتر فريال که خواستم مین..  باشه کرده سقط هم بچه بار يه

 واون خودت ي اينده با نكن کارو اين بگم بهش خواستم اتاق توي رفتیم وقتی نداره فرقی برام

 همین...  شده راحت خیالم منم شده دار بار ازش که پسريه همون اين گفت بهم که نكن بازي پسر

 دوستش اگه کنم ازدواج فريال با خوام نمی من که بودم گفته ولا از که من...  همین خدا به... 

 میدونی...  کردي خوردم...  تو...  افتاب ولی...  ؟؟؟ بازي اين توي بیام که بودم مريض مگه داشتم

 اين وقت هیچ وقت هیچ بود تو جاي اي ديگه کس اگه اينكه ؟؟ میده زجرم همه از بیشتر چی

 هم اعتمادت اليق که برات گذاشتم کم چی ؟؟ چی تو اما داشت تماداع بهم چون...  نمیزد حرفو

 ؟؟ نیستم

 از حتی بودم شرمنده رائین از بودم شرمنده خودم از دزديدم گرش شماتت چشماي از چشمامو

 در بغض با...  ديگه سمی نیش يه از ترسیدم می بودم چشیده زهر من...  بودم شرمنده فريالم

 : گفتم کردم می باز ماشینو در که حالی

 توي منو مثل زنی هر يا منو حال تونی نمی وقت هیچ ، وقت هیچ تو رائین ولی...  ببخشید-

 من اما...  درست تو چیز همه وعاقل منطقی تو اره...  مردي يه همیشه چون بفهمی منو موقعیت

 ... من....  شده درست احساس با منطقمم

 ودر بستم ماشینو ودر شدم پیاده ماشین از سرعت به نداد بهم زدن حرف ي اجازه ديگه بغضم

 : گفتم حرفمو ي ادامه لب وزير ارومی به کردم می هق هق که حالی

 اما...  کنم تقديم کسی به زندگیمو فرد ترين ارزش وبا ترين عزيز بار دومین براي خوام نمی من-

 ...  منه خودخواهی اوج نخواي خودت اگه تو داشتن نگه

 .. دادم فشار رو نظرم مورد ي وطبقه شدم اسانسور سوار سرعت به

 

**** 
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 تخت کنار عسلی روي از وگوشیمو کشیدم عمیقی نفس اومدم در فكر از موبايلم زنگ صداي با

 گذاشتم گوشم کنار رو وگوشی کشیدم مخالف جهت به رو رنگ سبز نوار بود کامی برداشتم

 الو؟: وگفتم

 ...  بیايد سريع دريم دم ما-

 تحمل طور چه رو ديونه اين غزل دونم نمی من...  بدم جوابشو نذاشت حتی کرد قطع رو یوگوش

 رائین شدم خارج اتاق از دست به وچمدون انداختم خودم به اي ديگه سري سر نگاه کنه می

 اروم برگرده طرفم به اينكه بدونه کردم صداش بلند بود نشسته واماده حاضر تلوزيون جلوي

 نه بود شده سنگین سر حسابی شب اون از رائین...  کردم اکتفا بريم بیا گفتن به ومن داد جواب

 اين که نشه کالم هم تاباهام داشت سعی اما بود مراقبم حسابی چرا باشه نداشته رو هوام اينكه

 سختی به داشتم...  بودم شده هاش شیطنت ي وابسته شديد وقت چند اين کرد می ديوانه منو

 که برگشتم عقب به تعجب با شد سبك کردم احساس که کشیدم می ودمخ دنبال رو چمدون

 : گفت گذشت می کنارم از که حالی ودر کرده بلند وخودشو من چمدون رائین ديدم

 ...  بیا زود کن قفل درو-

 بود منتظرم اسانسور توي که رائین به در کردن قفل از وبعد زدم مهربونی اين به عمیقی لبخند

 .... پیوستم

 بريم ماشین دوتا با بود ،قرار کرديم پرسی واحوال سالم بودن شده پیاده ماشین از که ها بچه با

 از رائین ماشین اومدن بیرون با ، بودن شده امین ماشین سوار همه ها بچه...  ورائین امین ،ماشین

 : کرد متوقفم کامی صداي شم سوار خواستم وتا رفتم ماشین سمت به پارکینگ

 جا اون ما وقت اون کنید بازي ونامزد بشینین دوتايی خوشحال دوتا شما چی ،که ینمبب کن صبر-

 بهم حال حرف کمتر که بیا خوشبخت زوج اين با پايین بپر نیكی...  بخوريم ول توهم کرم مثل

 ... بزنن زنی

 توي چپید خودشم داد هل ما سمت وبه گرفت رو نیكی دست بزنیم اي ديگه حرف ما ونذاشت

 ماشینو شد مجبور داشت سرنشین دوتا جاي فقط رائین BMW که جايی اون از...  ماشین

 منو که کشید طول دقیقه پنج رائین گشت وبر رفت...  بیاره شو ازرا و پارکینگ توي برگردونه
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 اورده در بازي مسخره ماشین توي از هم ها وبچه بوديم ايستاده منتظر پارکینگ در کنار نیكی

 ماشین جو کردن حرکت امین و رائین ، شديم ماشین سوار سريع نیكی منو ائینر اومدن با بودن

 ايینه توي از بود انداخته طنین ماشین توي قمیشی سیاوش اروم صداي وفقط بود سنگین خیلی

 که کرده گناهی چه بیچاره اون گرفت ام خنده میديدم رو بود شده کالفه که نیكی ي قیافه بغل

 : گفتم نیكی روبه رائین به توجه بی. . کنه تحمل رو جو اين

 رسمی شونو رابطه خوان نمی ؟؟ دارن ازدواج قصد...  جورياست چه وگلنار امین ي رابطه نیكی-

 !؟ کنن

 : وگفت جلو کشید خودشو سريع بود شده شروع(  غیبت) اش عالقه مورد بحث انگار که نیكی

 نمی هم خواد می امینو هم شده جوري يه جديدا گلنار..  چیه قضیه دونم نمی درست راستش-

 ... خواد

 : پرسید رو سئوالم رائین بگم چیزي من که اين از ،قبل کردم نگاه بهش تعجب با

 .. خوبیه پسر که امین ؟ چرا-

 : گفت باز نیكی....  کرد صحبت باالخره!! عجب چه

 ...  منو توش کشته مردمو بیرونش میگه گلنار ولی خوبیه پسره خیلی اره-

 : داد وادامه انداخت باال اي شونه که انداختم نیكی به گنگی نگاه

 هم خاستگاري ازش امین که میدونم اينو ولی...  نیاوردم در سر حرفاش از درست منم خدا به-

 ... میده باال سر جواب داره فعال گلنار ولی کرده

 ضمن در نديدم ازش بدي چیز هک من خوبیه پسر واقعا امین...  نكنه قبول اگه خره گلنار ؟؟ واقعا-

 ... ما اکیپ توي اوردتش که ديده ازش چیزي يه حتما گلنارم خود

 : داد ادامه حرفمو شیطنت با رائینم

 بگیره زن وبخواد بشه مخملی اسونی اين به گوشش پشت که میشه پیدا کم پسرا اين از روزا اين-

... 
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 ؟؟؟!!! رائییین:  گفتم حرص با ومن خنديد نیكی

 می...  رسید اوج به قلبم تلوپ تاالپ صداي زد ارومی وچشمك پاشید سمتم به شیرينی خندلب

 وسط نیكی...  کنه زهر دومون هر به سنگینی سر با سفرو اين که نیست کسی رائین دونستم

 : گفت اي بامزه لحن وبا پريد افكارم

 ... داره مار ي مهره بیشعور گلنار اين...  واال اره-

 کنه کنترل رو اش خنده تونست نمی که حالی در رائین گرفت شدت رائین منو ي خنده صداي

 : گفت

 ...  گفتی حسرت با چه-

 : گفتم خنده با و زدم زل نبود خبري مجالت خجالت از که نیكی شیطون ي قیافه وبه برگشتم

 ؟؟؟ خواي می شوووور انقدر يعنی بود تو به فقط امیدم من-

 ؟؟ نه که چرا:  وگفت گرفت شخود به جدي ي قیافه نیكی

 بهت خواي می دارمااا مجرد دوست خیلی من کنی شوهر خواد می دلت خیلی اگه نیكی -رائین

 ؟؟ کنم معرفی

 : وگفت گرفت خودش به متفكري ي قیافه نیكی

 !!! نیست تو ي عتیقه دوستاي به نیازي...  دارم خوب کیس کلی خودم پیشنهادت از ممنون نه-

 : وگفت داد تكون سري وسافس با رائین

 .. کنم نمی نگاتم بیوفتی پام دستو به بیاي بعدا...  دادي دست از رو گوهرايی همچین که متاسفم-

 ماشین اول کرد باز ريموت با درو رائین رسیديم اينا رائین ويالي به وخنده شوخی کلی با باالخره

 دل به خیلی که داشتن جوريو وجمع قشنگ ويالي شد باغ وارد کامی ماشین هم وبعد خودش

 به شروع نرسیده زمین به پاش کامی شديم پیاده ماشین از وشوق شور با همه...  میشست

 رائین دوش روي رو وچمدونا ساك ي همه خنده از بوديم مرده دستش از همه کرد بازي مسخره
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 ما کدوم چهی ذاشت ونمی میداد دستور بازي مسخره با رئیسا مثل وخودشم بود گذاشته وامین

 توي تمام بود محشر واقعا خونه توي داد ورود ي اجازه بهمون عالفی کلی از وبعد کنیم کمكشون

 تا چهار باال ، رفت می ال با ي طبقه به پیچ مار چوبی ي پله کلی وبا بود شده ديزاين چوب با خونه

 سرويس به رو تاقا ترين نزديك وغزل کامی بود دونفره تخت ها اتاق ي همه توي که داشت خواب

 مثال که کامی اخر در شد کردنشون مسخره واسه اي سوژه اين که کردن انتخاب بهداشتی

 : گفت بود شده عصبانی

 بیام بخوام باشه دور اتاقمون اگه وقت اون دستشويی برم هی شبا دارم عادت من..  چیه خوب-

 واوضاع حال تونه نمی کسی وقت اون بیاد سال 01 باالي صداهاي شما اتاقاي از دستشويی توي

 !!! کنه کنترل منو

 : وگفت کامی ي کله پشت زد حرص با غزل

 ...  من عزيز نمیوفته اتفاقی نزنی حرف دقیقه دو تو!!!  کن حیا کم يه-

 : گفت باريد می ازش شیطنت که لحنی با میشد اتاقشون وارد که حالی در کامی

 سن براي که بود بهتر خیلی چیزايی يه...  بودا فحش جورايی يه من عزيز اين نكنید فكر وقت يه-

 .. نیست مناسب شما

 خارج اتاق واز کرد فرار دستش زير از سريع کامی که دويد اتاقشون سمت به کامی دنبال غزل

 در رائین کشید می ونشون خط براش وابرو چشم با هم غزل...  گرفت سنگر امین وپشت شد

 انتهاي اتاق وارد حرفی هیچ وبی برداشت وخودشو من چمدون دخندي می کامی کاراي از که حالی

 اتاق هم براي نه شدم ناراحت خیلی...  بود رائین منو شدن اتاق هم ي نشونه واين!!  شد رو راه

 بیداد توش شیطنت که کامی صداي با!!!  نپرسید اصال منو نظر اينكه خاطر به بلكه رائین با بودن

 نگاه کردن می نگاهم مرموزي هاي قیافه با که همشون به وپرسشگر مگرفت در از نگاهمو کرد می

 : وگفت نیاورد طاقت کامی که کردم

 مثل ها بچه: (  داد ادامه خنديد می خبیث که حالی در!!! ) شده شیرين واقعا زندگی که بینم می-

 هايی صدا وسر همون ممكنه چون نريد راهرو انتهاي سمت شبا لطفا شد خراب واقعا اوضاع اينكه

 ... گفتماااا که
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 نثار حیايی وبی کشیدم خفنی جیغ حرص با خنده از پوکیدن ها بچه نشده تموم حرفش هنوز

 به خواستم وتا کرد باز شدت به اتاقو در...  دويدم رائین با مشترکم اتاق سمت وبه کردم کامی

 مقابلم رويايی تصوير ومبهوت شد بسته خود به خود دهنم رو روبه ي صحنه از بگم چیزي رائین

 اي شیشه روي مو دستا نبود من براي پاها اين انگاري ذاشتم می جلو به قدم اختیار بی شدم

 بخش ارمش چقدر بود شده يكی واسمون دريا که دوختم ابیی انتهاي به ونگاهمو گذاشتم مقابلم

 صحنه به اونم که ئینرا سمت ونگاهمو اومدم خودم به کمرم دور دستی شدن حلقه با...  اينجا بود

 : گفت وجذابی اروم صداي با رائین...  دوختم بود زده زل رو روبه زيباي ي

 بی روز وچه شب چه که تصويري واين ديوار ،اين اتاق اين خاطر به وفقط فقط ام ويال اين عاشق-

 ...  میذاره اختیارم در خودشو منتی هیچ

 محكم ي سینه به رو سرم بودم دوخته چشم رو روبه ي صحنه به که حالی ودر برگردوندم سرمو

 که کنم دعوا باهات خواستم می-:  کردم اعتراف وصادقانه دادم تكیه بود پشتم که مردي وپهن

 بهت واقعا من...  رائین نپرس رو نظرم وقت هیچ...  شدم پشیمون االن ولی نپرسیدي رو نظرم چرا

 !!! دارم اعتماد

 ... ممنونم: کرد زمزمه واروم زد وهامم روي ونامحسوس کوتاه اي بوسه

 الي از سرشو باريد می ازش شیطنت که اي چهره با کامی گرفتیم فاصله هم از سريع در صداي با

 : وگفت تو اورد در

 ..  گشنمونه ما...  بوقتون صحبتاي وسط ببخشید ها بچه-

 بیرونش اتاق واز اورد کامی سر به فشاري بود رسونده در به خودشو بلند هايی قدم با که رائین

 : گفت تصنعی اخم وبا انداختش

 ؟؟؟ نكنی دخالت مردم خصوصی حريم تو انقدر گیري می ياد کی-

 ... کنم شروع الزمو هاي اموزش کنم می سعی ولی دم نمی قول بهت: وگفت اورد در اداشو کامی

 شیرين لبخند وبا کرد من روبه وبعد اکتفاکرد متاسفم برات گفتن به بود گرفته اش خنده که رائین

 : گفت محكمی ولحن
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 ... کن استراحت کم يه بگیرم غذا میرم من تا-

 ودرو شدن خارج اتاق از وخنده شوخی با وکامی رائین که دادم تكون سرمو باشه ي نشونه به

 ... شد تر عمیق ولبخندم دوختم روم روبه رويايی ي صحنه به نگاهمو باز...  بستن

 بودن نشسته اشپزخونه توي دخترا رفتم پايین ي طبقه به لباس وتعويض حتاسترا کمی از بعد

 دست به غذا اقايون هم بعد ي دقیقه چند که پیوستم بهشون هم من خوردن می میوه وداشتن

 وزديم شديم اماده دوباره ناهار از بعد شديم خوردن ناهار ومشغول چیديم میزو هم وما شدن وارد

 وما ما جون توي انداختن ومی میاوردن گیر حشره ، حیوون يه دقیقه به دم ورائین کامی جنگل به

 چون بودن کرده پیله بقیه از بیشتر بدبخت نیكی به دوتاشون البته کرديم می داد و جیغ هی هم

 خوب ولی کردن می حرکت بقیه از تر جلو هم دست تو دست که هم وامین گلنار بود ترسو خیلی

 دم غزل قول به داشتن اخم بدجور هردو چون نیست عادي نشونبی چیزي يه که بود معلوم

 بود ناسازگار بدجور هم توي دستاي اين با اخما اين ؟؟؟ عباستو حضرت قسم يا کنم باور خروستو

 گوشی که بوديم شام خوردن حال در رفتیم رستوران به شام براي گذار گشتو از بعد خالصه!!! 

 بدجور بود ديدنی واقعا امین ي قیافه گرفت فاصله جمع از سريع ببخشید يه وبا زد زنگ گلنار

 اگه حتی میزد حرف تلفن با ما جلوي همیشه گلنار بود اور تعجب هم ما براي البته بود شده سرخ

 سرسنگینی به توجه بی شام خوردن از بعد!! ؟؟ بود نشسته اينجا که امین ولی بود شbf طرف اون

 ي بهونه به گلنار...  شديم بیلیارد مشغول لباس تعويض از بعدو برگشتیم ويال به وامین گلنار

 من ولی بود موفق تقريبا و بده نشون شاد خودشو داشت سعی امین اما گشت بر اتاقش به سردرد

 موقع... فهمیدم می حسشو خوب خیلی بودم کرده تجربه رو هايی حالت همچین يه خودم چون

 خوابیديم فاصله با اما تخت يك روي رائین منو ضافها وپتوي تشك نبود خاطر به شد که خواب

 واقعا عطرش بوي شديم می پهلو اون به پهلو اين از وهی بوديم بیدار همیش نه که خواب البته

 خیلی...  گرفت ام خنده سال 01+ ي ها صدا سرو اون براي کامی حرف باياد بود کننده ديوانه

 ياد وبا فرضی هاي گوسفند شمردن به کردم شروع هام بچگی ياد با اجبار به بودم شده کالفه

 ... رفتم خواب به خوابید می بغلم توي بايد حتما وشبا داشتم بچگی که پشمالويی ببعی

 چرا که بود اين اومد نظرم به که چیزي اولین کردم باز نیمه چشمامو اي وکونده منظم باصدايی

 اينكه از وبعد کردم باز باسرعت چشمامو...  ستپو ومثل گرمه انقدر چرا يا شده بلند انقدر بالشتم
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 رائین عريون ي سینه رو من دادم تشخیص رو اطرافم موقعیت تازه کردم نگاه وبرمو دور کمی

 تا.. !!!  ديشب که ما اما...  بود قلبش تلوپ تاالپ صداي میومد که صدايی واين بودم خوابیده

 بودم خوابیده اون زير من حاال زد وقلط یدکش بغلش توي بیشتر منو بكشم عقب خودمو خواستم

 : گفت الويی خواب صدايی با رائین بود ام سینه روي اون وسر

 ... بخوابم بازم خوام می من نیمه هفتو تازه ساعت..  بخواب بگیر-

 : گفتم نق نق با

 !!! من رو نه بالشت رو ولی بخواب تو خوب-

 : وگفت کرد اي بامزه ي خنده وبمش گرفته ايصد اون وبا داد فشار ام سینه روي بیشتر سرشو

 ... دارم دوست بشتر رو اينجا من-

 گرم واغوش خوب بوي اون وغرق شدم بیخیال پس نداشت فايده دادم می تكون خودمو چی هر

 ....  رفتم خواب به باز

 ام سینه سمت به سرمو سريع رائین باياد کشیدم بدنمو وکمی کردم باز درچشمامو صداي با

 با باز!!! نبود اثارش از اثري اما کردم نگاه اتاق به وبعد تخت به تعجب با نبود رائین ولی گردوندمبر

 ديدن با کردم اکتفا بفرمايید گفتن وبه کردم وجور جمع خودمو کمی اومدم خودم به در صداي

 وخودش که حالی در اونم گفتم بخیر وصبح زدم بهش لبخندي میشد اتاق وارد خندان که نیكی

 : گفت کرد می ولو تخت روي

 ... خانما خانم بخیر توهم صبح-

 ؟؟؟ شكر خدارو گذشت خوش که ديشب:  داد ادامه شیطنت با وبعد

 : وگفتم پايین پريدم تخت از پرش يه وبا زدم بازوش به مشت با

 ... گذاشته اثر همه رو منحرف کامی اين خوبه-

 : توگف اومد وابرويی چشم شیطنت وبا خنديد نیكی
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 ... بدتره همه از ناکسش خود ولی-

 ؟؟؟ ارههههههههه: گفتم خباثت وبا کردم بلندي ي خنده

 !!! ارهههههه:  داد جواب خودم لحن با هم نیكی

 خارج اتاق از وصورتم دست شستن براي تا کردم تعويض لباسامو سرعت وبه کردم ريزي ي خنده

 !!!  کرد می قوا وتجديد کشید می سرك شماراي لوازم وتوي بود ننشسته بیكار هم نیكی بشم

 محبت با رائین بودن نشسته همه رفتیم پايین صبحانه خوردن براي وصورتم دست شستن از بعد

 حرفی باز خواست تا کامی نشستم وکنارش زدم بهش عمیقی لبخند ومنم داد نشون خودشو کنار

 دستگیرش سريع بود تیزي یخیل ادم وچون کردم نگاهش خبیثی ولبخند براق چشماي با بزنه

 سقف ترك شمردن مشغول مثال خودشو که نیكی به اي بامزه چپ چپ قراره چه از موضوع شد

...  میداد حال کامی اين کردن اذيت چقدر شد صبحانه خوردن مشغول حرف بی و رفت بود کرده

 رفتن بیرون لحا که گفتن ها بچه صبحانه از بعد...  بود شدن وسفید سرخ حال در کال که غزلم

 هیچ بدون بودم دريا ابی دلتنگ شديد من اما کنن پیدا گرمی سر يه ويال توي وبهتره ندارن

 سمت به زنان وقدم زدم بیرون ويال واز انداختم سرم روي رو وکالهش کردم تنم سويشتمو حرفی

 شمگو توي گوشیمو هنزفیري کردم اويزون وپاهامو نشستم بزرگی سنگ تخته روي رفتم دريا

 شدم بردن ولذت کردن گوش مشغول بلند صداي وبا اوردم رو قمیشی سیاوش والبم گذاشتم

 کنم مرور زندگیمو ي همه داشتم دوست ولی چرا دونم نمی کردم می زمزمه خودم براي وگهگاهی

 ،رفتن اکیپی هاي مسافرت وقتمون، وبی وقت هاي شیطنت امید، با هام بازي عشق شدنم، عاشق

 ، امید موضوع فهمیدم ، اجباريمون ،ازدواج زندگیم به رائین ورود ، ازدواج براي بابا ،اجبار امید

 گشتم می چی دنبال دونم نمی... وهمه همه میوفته رائین منو بین که عجیبی اتفاقات ،و بابا مرگ

 ینم...  بیام در تكلیفی بال اين از تا سرنخ يه دنبال بگردم بايد دونستم می فقط ام گذشته توي

 بود رائین اومدم خودم به کمرم دور دستی گرفتن قرار با بودم فكر توي که بود ساعت چند دونم

 دوست ؟؟ بود من با سايه مثل رفتم می جا هر چرا...  کرد می نگاهم لبخند وبا نشسته کنارم که

 فیحر هیچ بی!  ترسم می تنهايی از من...  داشتم دوست من اره!!  ؟؟ بودنو سايه اين داشتم

 بهم خفیفی فشار اي لحظه ،رائین دادم تكیه اش سینه به وسرمو کردم تر نزديك بهش خودمو

 دستش وبا گذاشت خودش گوش وتوي اورد در گوشم از هارو گوشی از يكی وبعد کرد وارد
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 ولذتش بود فوقالعاده شريكی اهنگ واين ، گاه تكیه اين ، سكوت اين...  شد پهلوم نوازش مشغول

 از بیشتر واالن داشتم دوست رو سیاوش صداي کردم می احساس بدنم هاي سلول تك تك با رو

 اروم صداي با!!! اش قیافه عكس بر بخشه وارامش محشر واقعا صداش که بردم پی اين به قبل

 ...  هااا ناهاره وقت...  برگرديم خواي نمی:  اومدم خودم به رائین وماليم

 قرار با اومد می هم به چشم رنگ واين نگاه اين چقدر مکرد نگاه طوسیش چشمهاي وبه برگشتم

 زد عمیقی لبخند کوتاه ي بوسه اين از بعد رائین اومدم خودم به لبام روي رائین گرم لباي گرفتن

 : وگفت خنديد بود شده خیره من ي زده بهت چشماي توي شیطنت با که حالی ودر

 .. گرفتم انرژي کلی ، بود عالی-

 زده بهت من به توجه وبی اورد پايین سنگ واز کرد بغل ومنو پريد پايین سنگ تخت از هم وبعد

 زدم عمیقی ولبخند اومدم خودم به کم کم کشید خودش دنبال سرخوشی وبا گرفت دستمو

 !!! میومد خوشم مهربون حال عین ودر خودخواه مرد اين چقدراز

 کرد متوقفمون دادي صداي که بوديم شده ويال نزديك شدم می کشیده رائین دنبال طور همین

 تا, کرديم نگاه کرد می صداش وهی دويد می امین دنبال که کامی وبه ايستاديم تعجب با هردو

 اين از که اي برجسته هاي ورگ برافروخته صورت با بودم نديده جوري اين رو امین ي قیافه حاال

 بهش خودشو سريع کامی خرا در میدويد ماشینش سمت به توجه بی امین, بود معلوم هم فاصله

 صداي بزنه حرفی هر اينكه از قبل اما برگردوند خودش سمت به وامینو کشید رو وبازوش رسوند

 : شد بلند امین فرياد

 هم خودمو االن من بردار من سر از دست کامی ؟؟؟ مونده حرفی اصال ؟؟ بگی خواي می چی چیه-

 ...  نمیشناسم

 :وگفت پريد حرفش وسط کامی

  ؟؟؟ کردي باور تو گفت چرتی يه بود عصبی گلنار کنی؟؟؟ می اينطوري چرا-

 : زد فرياد امین باز
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 خودشم که ديدي نبود نه اما..  باشه اشتباه شايد گفتم اما کردم باور وقته خیلی کردم باور اره-

 ... گفت

 اخم وبا رسوند تا دو اون به خودشو ومحكمی سريع هاي قدم وبا کرد ول دستمو رائین

 : گفت نامحسوسی

 ؟؟ شده چی-

 باز شتاب با رو ويال در میزدم حدس چیزايی يه دويدم ويال سمت به وسريع نموندم جواب منتظر

 به نگاهم ندادتازه جواب کسی اما زدم روصدا گلنار اسم وبلند انداختم ويال توي وخودمو کردم

 وبا برداشتم قدم سمتش به مارو بود نشسته ها پله روي که خورد غزل عصبی و پريشون ي قیافه

 : غريد بود همین منتظر انگار که غزل پرسیدم ازش نگاهم

 نرفت امین چرا که برخورده بهشون االنم...  زد زر فكر بی رسید مغزش به هرچی احمق دختره-

 نذاشت کم هم احمق ي پسره اون البته!!!  زدي زر انقدر تو که خوردم ه... گ بگه

 عصبی انقدر نفهمیدم حرفاشو از کلمه يك حتی بگم اگه نبود دروغ دمز زل غزل به وگیج گنگ

 که شده چی نبود معلوم بود تر ادب با همه از غزل بپرسم ازش اي ديگه سئوال ترسیدم که بود

 خود حتی يا نیكی شايد تا کردم حرکت باال سمت وبه گذشتم کنارش از اروم میده فحش انقدر

 رسیدم که باال ي طبقه به....  افتاد اتفاقی چه ساعت چند اين توي اينجا که بگه بهم بتونه گلنار

 بلند سرشو کردم صداش اروم نشسته وگلنار خودش اتاق در پشت کنان گريه که ديدم رو نیكی

 : وگفت شد خیره بهم وملتمس کرد

 عوض خیلی گلنار...  افتاب نگرانم من,  کنید می درك بیشتر همو شماها بزن حرف باهاش برو تو-

 ... امید مثل....  درست...  درست...  نمیشناسمش ديگه,  شده

 امید مثل شده گلنار گفت اينكه براي وفقط فقط نامرد اون اسم شنیدن براي نه خوردم اي يكه

 به ناخوداگاه که زد زنگ وجودم توي چی دونم نمی....  اصال...  کردم نمی درك حرفو اين اصال

 می فكر چی من نشد باز اما گشیدم درو ي دستگیره و زدم بهش اي وتقه داشتم بر قدم در سمت

 کردم صدا وگلنارو کشیدم عمیقی نفس...  نمیشست پشت اين نیكی که بود باز در اگه ؟؟ کردم
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 شنید نمی گلنار انگار اما کنه باز درو کردم خواهش وازش کردم صداش باز نشنیدم جوابی اما

 : زدم داد بلند اينبار

 ؟؟میگن هان ؟ گن می چی اينا...  ببینم بیرون بیا ؟؟ خبره چه اينجا...  درو اين کن باز لعنتی د-

 ديگه کنم می خواهش گلنار...  ببینم بیرون بیا ؟؟ اره ؟؟ امید مثل شده.....  خواهرم,  من دوست

 نیاز یصحبت هم اين به من هم االن میدونی خوب خودتم بزنیم حرف باهم بیا گلنار...  ندارم تحمل

  گلنـــــــار...  کن باز...  تو هم دارم

 به من به پشت گلنار شدم ووارد دادم فشار رو دستگیره وسريع شنید رو در قفل چرخیدن صداي

 : گفت اروم داري وخش گرفته صداي با میرفت تخت سمت

 ... کن قفل درو-

 قفل ودر برگشتم اروم دنبو شناختم می من که گلناري اون اين کردم نگاهش مات فقط لحظه چند

 جهت رو وصوراتش خوابیده تخت روي دمر که ديدم گلنارو برگشتم تخت سمت به وقتی کردم

 از بعد اين به اصال چرا يا بشه غمگین نبايد اون کردم می تصور چرا دونم نمی داده قرار مخالف

 دختر يه ردمک می تصور غم وبی شیطون رو گلنار همیشه چرا ؟؟؟ بودم نكرده توجه شخصیتش

 جمع دلم توي پاهامو نشستم تخت ي گوشه رفتم جلو اروم...  ونشیبی فراز هر از دور وبه شاد

 : گفتم اروم کردم می نوازش رو اش شده رنگ موهاي که حالی ودر کرد

 !!! من براي تو نه....  باشم گوش تو براي من بار اين بذار...  بگو برام-

 :  کرد شروع شد اروم کمی اينكه از وبعد کرد لرزيدن به شروع هاش شونه

 ؟ بكشی دوش به منم درد خواي می وقت اون مشكلی خداي خودت تو-

 ... بگو برام هست منم درد تو درد...  اره: گفتم واروم شدم شرمنده محبت همه اين از

 خودش مثل درست شدم دوست خیلیا با امین از قبل من: کرد شروع طوالنی مكث از بعد گلنار-

 می, بكنی رو فكرش که چیزي هر از بیشتر دارم دوستش افتاب,  داره فرق خیلی اون...  امین ولی

 ، میدونم اره...  خوبه امین..  داره اشكال چیزا خیلی وسط اين ولی داره دوست منو اونم دونم

 .... دارم اجتماعی دوست کلی من که دونی می کس هر از بهتر تو افتاب...  ولی دارم قبول
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 کنه باور خواد نمی اما میدونه امینم ندارم باهاشون خاصی ي رابطه اما دوستم زيادي باپسراي

 ... دله بد جورايی يه يعنی میده خرج به حساسیت خیلی

 : داد ادامه بود شده بیشتر اش گريه شدت که درحالی نشست ومقابلم شد بلند سريع

 دارم دوستش خیلی که درسته...  گی می وغدر گه می میزنم حرف که هم بابا با داره شك بهم-

 گلنار يه کن عوض خودتو داري دوست منو اگه میگه بهم...  بیام کنار تونم نمی موضوع اين با ولی

 خوب داري دوست رو گلنار اگه تو لعنتی بگه بهش نیست يكی ؟؟؟ نیست خودخواه...  شو ديگه

 گم نمی من...  منه از حرف فقط باشه ما از رفح بايد که اي رابطه اين ي تو...  کن عوض خودتو تو

 اون ؟؟ نه يا بكنه کاري يه من خاطر به بايد اونم ولی کنم می چرا کنم نمی کارو اين امین خاطر به

 اخرم تا امینم، همین اول از من..  بكنم کارو اين من نیست الزم ديگه کنی عوض خودتو تو میگه

 ديدم وقتی...  سخته شدن عوض منم براي گلناربودم همین ولا از منم بابا خوب...  مونم می همین

 اما....  کردم بیشتر ارش با رو ام رابطه شدم خیال بی منم کنه کاري بودن ما براي خواد می اون نه

 قاطی بیارم هم رو اي ديگه کس دوستم يكی با وقتی که نیستم کسی من کنم تحمل نتونستم

 از قبل اما کنم تمومش خواستم می خدا به افتاب...  زد زنگ ارش نبوديد شما وقتی امروز...  ماجرا

 خواست ازم ارشم اسپیكر رو گذاشت کشید وگوشیمو اومد امین بزنم حرفی بتونم من اينكه

 داد وبی داد به کرد شروع باز ها بچه جلوي کرد داغ فهمید اينو تا امین!!!  بشم صمیمیتر باهاش

 چرته حرفاش دونست می خودشم کرد بارم اومد در دهنش از یهرچ داد نمی گوش حرفم به اصال

...  است بازيچه برام فقط واونم دارم دوست ارشو من درسته گفتی هرچی اره گفتم کردم داغ منم

....  نبود اکیپ اين توي امین بود درست هم درصد يه موضوع اين اگه که دونی می خودت تو افتاب

 اين من خدا به ولی بودن امید مثل به خیانت به کردن متحم نوم دادن اون به رو حق همه ها بچه

 ... میشم نابود فهمی می...  میشم نابود نباشه اگه دارم دوست امینو من نیستم طوري

 بدي بغض کردم می نوازش وموهاشو کردم وبغلش کشیدم خودم سمت وبه گرفتم گلناررو ي شونه

 کس هر از بهتر االن اونو حس! چرا امین جاي ولی رمبذا گلنار جاي خودمو تونستم نمی بودم کرده

 ولی...  بودم چشیده دردو اين کمتر هم شايد بیشتر شايد زمانی يه من کردم می درك اي ديگه

 جور ما فرهنگ با چیزايی يه شايد خوردم می قسم قلبش پاکی رو اما بود شیطون گلنار...  گلنار

 دوبرابر شايد نبود امید اگه گلنارم مثل يكی خودمم نم کنیم باورش بايد هست خوب اما نیاد در
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 خودم به شد بیشتر گلنار ي شونه لرزش وقتی...  داشتم اجتماعی دوست خودش قول به اون

 کدومشون هیچ به االن تونستم نمی من نمیومد بر کاري من واز میزد زجه داشت دوستم اومدم

 بودم تجربه بی خیلی چیزا اين توي من مبكن گلنار به تونستم نمی راهنمايی هیچ و بدم حق

 هم باز اما بود اگاه کامال چیز همه از وخودش بود هم امید که شد من زندگی وارد رائین زمانی

 !!! داشت فرق باهم کامال ماجرا دو اين و کنه تحمل تونست نمی رو امید حضور

 رو بغضم داشتم سعی که تیجدي با کردم می پاك اشكاشو که حالی ودر کردم جدا خودم از گلنارو

 : گفتم کنم پنهان پشتش

 من مثل...  نشده دير هنوز بزار گشت بر براي پل يه نكن داغون چیزرو همه غرورت با گلنار-

 اونی چیز وهیچ نبود ديگه بابام بود شده نابود زندگیم از سال 20 اومدم خودم به وقتی که نباش

 وخود مغرور اونم چون داره زياد اشتباه امین...  دمبو کرده وباور میديدم سال 20 من که نبود

 همین بشه شريك رو تو اي ديگه مرد با تونه نمی خواد می خودش براي وفقط فقط وتورو خواهه

 کمكت تونم نمی اين از بیشتر که ببخش....  بشی شريك ديگه زن يه با اونو تونی نمی تو که طور

 از پربشه زندگیت هاي لحظه تموم من مثل هم تو وامخ نمی من بگیر جدي حرفامو فقط....  کنم

 ...  پشیمونی

 لحن وبا مقدمه بی کنم نگاه بهش ديگه بار کرد ومجبورم گرفت دستمو گلنار بشم بلند خواستم تا

 : گفت ناامیدي از پر

 ؟؟؟ بخشیش می تو برگرده امید اگه-

 ازدواج باياد ؟؟؟ میبخشیدمش!!!  هبرگرد امید...  اين گفت می چی ايستاد حرکت از اي لحظه قلبم

  گرفتم گلنار از نگاهمو امید

 : گفتم وسريع

 ... داره بچه کرده ازدواج امید, گلنار نه-

 : گفت تند گلنار که داشتم بر قدم در سمت وبه کشیدم بیرون دستش از شتاب با ودستمو
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 وتو داره بچه امید که اينه دوتا شما فرق...  بگی امید به اينكه بدون کردي ازدواج هم تو خوب-

 ...  نداري

 نگو..  انداختم بازي اين توي خودمو بودن امید با براي من: وگفتم برگشتم گلنار سمت به عصبی

...  نیست که چقندر بچه گی می خودت درضمن! شد دار وبچه کرد ازدواج بودن من با براي امیدم

  امیده باباش که است بچه يه ادمه يه

 : گفت ناله با که شنیدم سرم پشت از لناروگ مايوس صداي

 .... بخشه نمی منو امینم..  بخشی نمی امیدو تو وقتی-

 : گفتم بود بهش پشتم که طور همین تر، ماليم لحنی با گلنار، بیچاره لرزيد صداش شنیدن از دلم

 ناراحت انقدر خودتم...  داره فرق دنیا يه باهم ما موضوع نكن مقايسه امید منو با امینو و خودت-

 ... نكن

 : دادم ادامه بزنم لبخند کردم می سعی که حالی ودر برگشتم سمتش به

 ... بخشتت می امین که مطمئنم بدي توضیح براش رو چیز همه وقتی-

 ... بگم براش نمیذاره-گلنار

 : وگفتم دادم تحويلش واقعی لبخند بار اين خواست نمی غمگینو گلنار اين دلم

 ... میذاره چرا-

 بغض با گرفت می دستمال با رو عملیش دماغ سختی به که حالی ودر شد خیره چشمام توي گلنار

 : گفت

 گفتی نمی تو مگه..  داشت گفتن براي حرفی اونم شايد...  بزنه حرفشو امید نذاشتی چرا تو-

 ؟؟؟ عاشقشی

 : گفتم وکالفه عصبی...  شدم کالفه بدجور امید ي باره در گلنار سئواالت از
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 اون هم درسته اره...  لطفا نكن مقايسه اون با خودتو انقدر داره فرق باتو امید هزارم بار براي-

..  داره بچه امید...  گفتی خودتم که داريم باهام بزرگ خیلی فرق يه االن ولی من هم کرده ازدواج

 براي ندارم دوست نم....  فهمی می مسئوله اش بچه قبال ودر پدره يه االن اون...  دخترکوچولو يه

 کنی طی راحت خیلی تونستی می که رو راهی کن قبول کردي اشتباه تو!!!  بشم دوم مادر کسی

 عشقم نداره عیب گه نمی ببخشید بگی که االن همین امین باش مطمئن....  کشیدي بیراه به

 واقعا چیزا بعضی گاهی بجنگ براش گلنار...  بجنگی براش بايد خانم نه..  نیست اي مسئله

 ...  دارن رو ارزشش

 به چیز همه میومد که امید اسم نبود خودم دست اما رفتم تند کمی میدونم بیرون زدم اتاق واز

 پس متنفرم اگه دارم، دوستش يا متنفرم ازش نمیدونم کالفم خودم دست از خودم ريخت می هم

 نیكی به توجه بی ؟؟ هچی رائین به احساسم پس دارم دوستش اگه ؟؟ چیه وجودم توي تضاد اين

 هجوم اتاق سمت به روان واشكاي شكسته بغضی با بود نشسته در پشت گرفته ماتم هنوز که

 ... بردم

 برام چیز همه بودم زده زل دريا وبه بودم نشسته اتاق چوبی صندلی روي اي شیشه ديوار جلوي

 می همیشه بابا بفهمم رو وامید رائین احساس تونستم نمی همین براي خودم، حس حتی بود مبهم

 باشه حس اون درگیر هم خودش که بشه متوجه رو مقابل نفر حس تونه می ادم يه زمانی گفت

 توهم باعث هم وشناخت حس همین گاهی, باشه شده شناخته خودش براي حداقل چیزش وهمه

 ندهخ....  کنی می برداشت عاشقانه هم رو طرف اون معمولی نگاه حتی عاشقی وقتی مثال میشه

 بین نداشتم هم زدن توهم وحال حس حتی که بود گنگ خودم براي احساساتم انقدر ولی داره

 وکمكم بوده همیشه که همسرم يكیش کارم وخیانت قديم عشق يكیش بودم افتاده گیر مرد دوتا

 ودلیل بوده چی اون خیانت دلیل دونم نمی کنم عوضش هیچی با خوام نمی دلم که کرده می

 خواست می دلم ته که چیزي...  عشق يا ؟ ترحم ؟ دلسوزي ؟ وظیفه حس ؟ چی يكی اين کمك

 .. باشه اين

 صداي گفتم بفرمايیدي اروم بودم در به پشت که طور وهمین اومدم بیرون افكارم از در صداي با

 کسی صاحبش که اي ومردونه محكم هاي قدم صداي هم وبعد خورد گوشم به در شدن وبسته باز
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 بزرگ دستاي با که حالی در دونستم نمی رو دلیلش که اي وگرفته بم صداي با ئینرا جز نبود

 ؟ خوبی: گفت کرد می نوازش رو نحیفم هاي شونه اش ومردونه

 ؟ رفت امین: گفتم میومد در چاه ته از انگار که صدايی وبا دادم تكون مثبت ي نشونه به سرمو

 ... نه: گفت وشمرده اروم طوالنی نسبتا مكث از بعد

 نبودم مهم ،من لحظه اين وتوي االن خواستم می من اما بزنه حرف بهش راجع خواست نمی انگار

 بود تر مهم گلنار فعال...  اما بود ، نبود مهم سرم پشت ي گرفته رائین نبود مهم گنگم احساس

 ومن ها ناخوشی در وچه ها خوشی تو چه بود من پشت همیشه رفاقت سال 04 توي که کسی

 خوشی توي خواستم می ازش فقط که بودم رفته فرو وخودبینی غرور الك توي انقدر مغرور بافتا

 باشه ناراحت تونه می کنه گريه بلده اونم که فهمم می سال 04 از بعد واالن بشه سهیم باهام ها

 وگنگی اروم لحن با...  وکامی غزل حتی يا نیكی چه گلنار چه حاال باشه داشته غصه زندگیش توي

 ؟؟؟ کجاست: رسیدمپ

 شیشه ديوار جلوي گذاشت کنارم واز کرد وارد ام شونه به فشاري رائین بدونم بیشتر خواستم می

 : گفت بود شلوارش جیب توي دوستش که حالی در اي

 ...  اتاقش توي-

 ؟؟ کنی می کمكم-

 : دادم ادامه ومن زد زل چشمام توي استايل همون وبا گشت بر سئوال وپر متعجب

 نوبت ديگه االن داده روحیه ،بهم کرده کمك بهم جا وهمه ،گلنارهمیشه کنم کمكشون خوام می-

 میتونم نظرت به....  نیستم بلد اما کنم جبران رو منتش بی دوستی سال04 خوام می...  منه

 باشم؟ منت بی دوست يه اون براي من تونم می کنم؟؟ جبران خوبیشو

 اون با کلی به که خشانی در ونگاه محو لبخند وبا داد یهتك سرش پشت اي شیشه ديوار به رائین

 : گفت داشت فرق قبل ي چهره
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 که خوشحالم...  زياده وقت هنوز...  نشده دير کنی می فكر خودت که انقدر افتاب...  نه که چرا-

 بهت داشتنشون براي ومن غنیمتن دوستايی همچین واقعا چون میدونی رو دوستات قدر

 ... کنم می حسودي

 همه اين از بعد عمیقی لبخند بودم کرده ذوق واقعا بود داده بهم که نفسی اعتمادبه همه اين از

 : وگفتم زدم ناراحتی

 ؟؟ نه يا کنی می کمكم حسود،حال اقاي-

 : گفت وجذابی بم صداي با میچلوند بغلش توي منو که حالی ودر کرد وبلندم کشید دستمو رائین

 .. بخواي که وقت هر...  اره-

 شد باز شتاب با در که بردم می لذت وامن گرم اغوش اين از وداشتم بودم رائین بغل توي هنوز

 ي پريده باال وابروهاي متعجب ي چهره به نگاهمون که کشیديم کنار ترس با دو هر رائین منو

 : گفت و خنديد غزل ديدن با رائین افتاد غزل

  ديگرانید خوصوصی محري توي پريدن عاشق انگار که وشوهر زن شما-

 : گفت تند شرمزده غزل

 ...  ديگه ناهار بیايد بگم اومدم خوب..  خوب-

 گفتم بود اومده لبم روي غزل ي بامزه ي قیافه ديدن از که لبخند با من کنه فرار سريع خواست تا

 ؟؟ کجان امین گلنارو:

 میگه نیست اومدن به اضیر امین ولی برديم زور به رو گلنار:  گفت افتاده پايین سري با غزل

 ... خیلیه موندم که همین

 به وسرمو انداختم رائین به رو ملتمسم نگاه کرد فرار اتاق از سريع و نشد بعدي سئوال ومنتظر

 بینیمو انگشت دوتا با بود گرفته اش خنده ام قیافه ديدن از رائین...  کردم متمايل ام شونه سمت

  میام امین با االن منم پايین برو تو...  شد دراز گوشام وچولوک موش باشه: وگفت داد فشار و گرفت
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 بدون میرفتم در سمت به که حالی ودر بوسیدم رو رائین ي گونه وسريع کردم شیطونی ي خنده

 .... خدا به ماهی خیلی:  گفتم رائین به کردن نگاه

 دخترا ديدن با وندمرس اشپزخونه به خودمو بلند هاي قدم وبا رفتم پايین سرعت به ها پله از

 : پرسید کامی که ونشستم زدم لبخندي بودن نشسته ما منتظر میز اطراف که وکامی

 ؟ کجاست رائین پس-

 : دادم جواب بودم شده خیره غريبه گلنار چشماي توي که حالی در

 ... بیاره و کنه راضی شده جور هر امینو رفت رائین-

 : گفت مايوسی لحن با نیكی اينبار که زدم ارگلن ي شده نگران چشماهاي به محوي ولبخند

 ... نشد اومدن به حاضر کرد کاري هر هم کامی...  نمیاد نه-

 سر نخواد که بود وحقش نبود ناز هم شايدم يا کرد می ناز گلنار از بیشتر امین بود گرفته ام خنده

 رائین خاطر به امین هک مطمئنم فكرم، روي بود قرمزي خط يه موندنش اما بشینه گلنار با میز يه

 مطمئن چیز همه از داشتم رائین به که ايمانی خاطر به ديگه طرف واز...  واينستاده اينجا وکامی

 : وگفتم دادم تكون سرمو جديت با بودم

 ... پايین میاره امینو شده که جور هر میشناسم رائینو من...  میاد چرا-

 : وگفتم کردم نگاه گلنار به گر تهديد وبعد

 ... باش رفتارت مراقب گلنار نكن فراموش حرفامو-

 به کرد رو داشتیم سراغ ازش کمتر که جدي ي قیافه با بود کرده اخم که طور همین هم کامی

 : وگفت گلنار

 نشون اينجاست االن که همین نمونده اينجا دار وسیبیل ريش رائین منو خاطر به امین گلنار-

 توهم کار والبته اشتباه تو به شكش میدونم...  وايسه پات هجور همه که داره دوستت انقدر میده

 غیرت سه هر رائین حتی يا امین من، گلنار...  بزرگه گناه يه مرد منه نظر ودر بود محض اشتباه

 از بعد... ) مردي يه با غزل بفهمم روزي اگه باش مطمئن داره فرق ما ي سه هر شرايط ولی داريم
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 حتی: (  داد ادامه کشه می زجر بزنه خواد می که حرفی از بود لوممع که حالی در کوتاهی مكث

...  میكنم نابودش زندگیمه تموم که خودش جون به باشه هم اس ام اس يه حد در ارتباط اون اگه

 همیشه صوري غیر چه صوري چه حاال زنت بدونی که سخته شرايط اين هم رائین براي حتی

 احمقانه وقول تعهد يه با چون بدتر اون شرايط من نظر در تازه...  است ديگه يكی مشغول ذهنش

 به ، مادرش از حتی نزديكه بهش نظر هر واز اشه شناسنامه توي اسمش االن که زنی تونه نمی

 زور به تونه می چرا البته...  کنه پاك خودشه غیر چی هر از وذهنشو بكشونه خودش سمت

 ... نهنك اينكار که هست مرد انقدر اما بشه متوسل

 وعصبی خشن صورتی با امین شد پیدا وامین رائین ي وکله سر که بود نشده تموم حرفش هنوز

 نیكی کنار گلنار از صندلی ترين دور روي امین پیشونی روي نامحسوس هاي اخم با هم رائین

 مشغول وذهن بكشن رو غذا تا شدن بلند وغزل نیكی نشست من کنار هم ورائین نشست وکامی

 سختی...  غیرت...  رائین...  گشت می کامی حرفاي محور دور اي ديگه زمان هر از تر لمشغو من

 منو نبود درست چیز هیچ بود اشتباه اينجا چیز همه بودم کرده بغض...  اش بچه...  زنش...  امید... 

 دستش توي من ي حلقه هنوز که امیدي...  شديم می محسوب کار خیانت داستان اين توي امید

 واينا چیه ورائین امید به حسم بودم گیر در خودم با که ومنی بود کشیده اغوش در رو وزنش بود

 االن نبود معلوم نفرهم يك اون که میشد باز نفر يك دست به فقط گره اين و بود مجهول همه

!!!!  میشه چی ما از کدوم هر وسرنوشت اينده بیاد واگه میاد وکی...  حالیه چه ودر دنیا کجاي

 بشنوه ديوار که گفته در به کامی کردم می احساس نفهمیدم بودم درش که وفضايی نهار از چیهی

 اين از کدوم هیچ تونم نمی ذهنمه توي ها چرا اين که زمانی تا که گفت بهش میشد کاش ولی... 

 ... کنه پیدا ادامه هم عمرام اخر تا عذاب اين اگه حتی..  کنم جايگزين يا حذف ذهنمو ادماي

 جاش از وسرد خشك خیلی که زدم زل وبهش اومدم در فكر از امین خشك تشكر صداي اب

...  افتاد راه امین ودنبال شد بلند سريع غزل نگاه با هم گلنار شد خارج اشپزخونه واز بلندشد

 خودشون تا نمیومد بر دستمون از کاري کدوم هیچ اما میومد باال ي طبقه از وفرياد داد صداي

 ... نمیشه درست هیچی نخوان

 صحبت امین با اون تا کنم تعريف رائین براي رو گلنار موضوع ي همه گرفتم تصمیم ناهار از بعد

 اين توي من اينكه با کردن می درك بیشتر همو وحال وحس بودن مرد دوتا اونا باالخره کنه
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 می بهتر رو هم زبون همجنس دوتا ولی گلنار تا کردم می دردي هم احساس امین با بیشتر اوضاع

 امین حس هم خودمو من نمیومد بر دستم از گلنار براي اي ديگه کمك راه، اين از غیر ومن فهمن

 تنها پس سخت خیلی بود، سخت من براي ها اون بین وداوري وقضاوت میدونستم گلنار ودوست

 کرد ولقب خواستمو در رائین!!! غلط چه درست چه دادم انجام رو میومد بر دستم از که کاري

 ولی کرد تعريف امین براي ومنطقی سكوت توي رو بودم کرده تعريف براش که رو چیزي وهمه

 امیدي يه باز ولی ببخشه رو گلنار تونست نمی ها راحتی همین به که بود ناراحت انقدر امین

 رايب اومده وجود به جو...  میشه حل چیز همه زود يا دير ومطمئنان شده تر اروم امین که داشتیم

 راه تهران به رو زود صبح وفردا گرفتیم گشت بر به تصمیم وما نبود مناسب مسافرت ي ادامه

 شرکت کار به هم ومن کنیم در رو خستگیمون خونه توي رو تعطیالت ي ادامه بلكه تا افتاديم

 ...  برسم

******* 

 خوب نسبتا ورمشا توسط وگلنار امین ي رابطه گذشت می شمال به ما مسافرت اون از ماه شش

 کنكور غول باالخره هم من کوچولوي خواهر داشتن رو خودشون هاي گیري در هنوز ولی بود شده

 فرستاد امرخیر براي رو خاله و نیورد دوام دکتر ممد نشده هفته يك و گذاشت سر پشت رو

 می پزشكی که محمد از بهتر کی خوب بود خوشحال هم مامان نمیشناخت پا از سر که مهتاب

 کرد قبول رائین منو از مشورت با هم مامان!!!  بود خواهرش پسر وصدالبته وسالم خوب پسر وندخ

 ي خونه به رفتن براي مهتاب واينكه بشه رسمی بابا سال از بعد چیز همه که گذاشت شرط اما

 االن واگه وزندگیش خونه سر بره وبعد کنه تموم رو دانشگاه وبايد است بچه خیلی هنوز خودش

 عمرا نداشت خبر محمد به مهتاب ي عالقه واز نبود خواهرش پسر ، محمد محترم خاستگار اون

 دانشگاه هاي کالسی هم از يكی برادر با جديدا هم نیكی...  میداد رضايت ازدواج اين به اگه

 کاراي پس از بتونم که کردم سعیمو تمام ماه شش اين توي...  رائین منو واما بود شده مشغول

 رو شرکت بزنم بود نزديك باري چند ، نشد اما کرد کمكم خیلی هم ورائین بیام بر شرکت

 فكريم هاي مشغله اينكه هم اوردم نمی در سر کار اين از واقعا من ديگه طرف واز کنم ورشكست

 کلی هم باز ولی میاورد خونه تمیزي براي رو کسی بار يك اي هفته رائین اينكه با بود شده زياد

 طرف از...  االن اما نداشتم رو خونه کار غم ومن بود ما ي خونه توي مامان قبال بكنم هک داشتم کار

 مهتاب و محمد کاراي و رائین عموي دختر فريال ازدواج مراسم براي درگیري و دانشگاه ديگه
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 ادامه ديگه خواست خواهش با اول و اورد در منو مهربون مرد صداي واين بود گرفته ازم رو توان

 غیر ازش سرپیچی که ي ونگاه قاطع لحن وبا ايستاد جلوم جدي ديد منو سختی سر وقتی اما ندم

 شرکت عامل مدير ورائین کنم قبول که بودم خسته انقدر خودم والبته..  نه گفت فقط بود ممكن

 انجام اون نظر زير بابا شرکت هاي کار تا بابا شرکت فرستاد ومهتاب مامان رضايت با رو خودش

 اولین توي من و میرفتن جا اون به سرکشی براي بار يك ي ماه علیزاده واقاي رائینو بشه

 خودمو تونستم می بود اي مندانه ابرو شكست مهتاب قول به البته!  خوردم شكست تصمیمم

 بار اقتدار با منو داشت سعی ورائین میداد نشون منو ضعف واين کنم پنهان رائین نارضايتی پشت

 .... بود ممكن غیر واقعا اينكار بیارکه

 ي خانواده فقط و بگیرم مفصلی جشن خواستم نمی بابا خاطر به بود رائین تولد شهريور 22 امروز

 به رو رائین ي عالقه مورد غذاي نوع سه و کردم دعوت شام براي رو ودوستامون ورائین خودم

 سر خاستم وازشون دادم کیك سفارش فروشی شیرينی معروفترين واز کردم درست دسر همراه

 سرمه کوتاه لباس يه شدم واماده گرفتم دوش که بود شش نزديكاي ساعت ، بیارن برامون ساعت

 ماليمی وارايش ريختم ودورم کرده درشت فر وموهامو پوشیدم ستش کفشاي با شیري - اي

 رائین ومنتظر ما ي خونه توي هشت ساعت از قبل همه...  شدم ها مهمون ورود ومنتظر کردم

 مرموزش هاي ولبخند بود دار خنده میومد کامی که هايی وابرو چشم وسط واين بودن نشسته

 بخندن غش غش بودن نشسته اطرافش که وامین نیكی میشد باعث که لبیش زير هاي وزمزمه

 به رائین که بود هشت ساعت راس بودم زده زل بهشون حرص با ومنم کنن نگاه منو زيرکی وزير

 واز کرد باز ارومی به درو رائین شدن پنهان اي گوشه همه چراغی کردن خاموش بدون اومد خونه

 که رو من متعجبی صداي با تازه رز هاي وگل وشیرينی میوه از بود پر دور تا دور که خونه ديدن

 : وگفت کرد صدا داشتم نظر زير رو وصورتش بودم شده پنهان اشپزخونه توي

 ... افتاب ؟؟ داشتی مهمون ؟؟؟ کوشی ؟ افتاب-

 کوتاهم لباس روي که رائین متعجب صورت به توجه وبی رفتم جلو لبخند وبا کشیدم عمیقی نفس

 : گفتم چرخید می

 ... بودن اومده دوستام اره ؟؟ اومدي کی...  سالم ا-

 : ومرموزگفت انداخت باال رو ابروش تاي يه
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 ؟؟ دارن تشريف کجا حاال ؟؟ بودن اومده دوستاتون ؟؟ واقعا-

 : گفتم و کردم بهش وپشتمو زدم وپهنی پت لبخند

 !! ديگه خونشون خوب-

 ؟؟ واقعا: وگفت شد بلند رائین پكر صداي

 : وگفتم شدم خیره بهش بینی ريز ونگاه جنسی بد با

 کن عوض لباستو برو: (  کردم اضافه بیخیالی با هم بعد) ؟؟؟ باشن کجا خواستی می مگه!!  واقعا-

 ...بخور میوه بیا

 مثل سرشو گشتم بر سمتش به خبیثی لبخند با شد جوري يه دلم ته کرد صدام ناراحتی با ائینر

 تپل ماچ ويه پريدم می نبوديم نظر زير االن اگه مطمئنم رفت ضعف براش دلم کرد کج مظلوما بچه

 : وگفتم راه اون به زدم خودمو ،اما کردم می ازش

 ... کنی می نگاه اينجوري چرا ؟؟ چیه ؟؟ بله-

 براش دلم هیچی گفت لب زير میرفت اتاق سمت به که طور وهمین انداخت پايین سرشو مظلوم

 ترشد عمیق لبخندم شد خیره بهم و ناراحتیبرگشت با کردم وصداش زدم مهربونی لبخند سوخت

 : گفتم وارومی نرم صداي وبا

 .... مبارك تولدت-

 وبی میزد برق رائین چشماي شد لندب وشیون سوت وصداي بیرون ريختن همه من حرف اين با

 زمزمه بود شده خیره من چشماي به مهربونی با خوندن می تولد شعر براش که ديگران به توجه

 ...  کارتو کردم می جبران بايد:  کردم

 ... حالی با خیلی:  گفت زدن لب با واونم زد بهم چشمكی

 اخم با محمد کردم قاطی ونولو فاز خورد سرم به که اي ضربه با که انداختم باال شیطنت با ابرويی

 : گفت تصنعی
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 ... کن اذيت منو عزيز جناق با کم آفتابه، هی-

 : وگفت زد محمد به گردنی پس ويه اومد جلو رائین

 ... بكنه میتونه خواست کاري هر...  زنمه پرو بچه چه تو به-

 : وگفت خنديد بلند کامی

 وگرنه است ديونه خله، و دونه يه يكی زنم شكر خدارو...  ها نمیشه فامیل جناق با میگن قديم از-

 ؟؟ میدادم جا دلم کجاي باجناقو

 : گفت داري خنده لحن وبا کرد فرو کامی شكم توي ارنجشو حرص با غزل

 ! خلی خودت درضمن...  بدي جا دلت کجاي میدم نشون بهت خونه میريم شب-

 کرد نشستن به دعوت رو همه خنديد می که یحال در مامان...  گرفت خندشون غزل حرف از همه

 : وگفت زد ام گونه به ويواشكی اروم ي وبوسه انداخت گردنم دور دستشو هم رائین

 !! ؟؟ کنی می اذيت منو حاال خانم شیطونك-

 ... البته بله:  گفتم تخسی وبا زدم براش نمايی دندون لبخند

 : گفت وشیطونی جدي لحن وبا پیچید دوانگشتش بین دماغمو

 .. پررويی که واقعا-

 : گفتم مالوندمش می که حالی ودر کشیدم بیرون انگشتاش الي از زور به دماغمو

 ... توست تقصیر بشه بزرگ دماغم-

 : وگفت زد چشمكی

 ... هستی خاستنی بزرگم دماغ با مذهب ال اخه-

 : وگفت کرد بلندي ي خنده که کردم می نگاهش ومتعجب باز دهن با

 ... توش میره مگس االن ندبب دهنتو-
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 بگیره صدادارشو ي خنده جلوي کرد می سعی که حالی در رائین بستم دهنمو سريع حرف اين با

 : گفت

 کوتاه لباس اين ي باره در بعدا خانم درضمن...  میام میكنم عوض لباسمو منم مهمونا پیش برو-

 ما کنیم می صحبت شما

 بودم مطمئن...  من غیرتی شد تر عمیق لبم روي خندلب رفت اتاق سمت به شیطونی ي خنده وبا

 بد چه خوب چه رو چیز همه من دونست می خوب چون داشت رو تولدش انتظارجشن رائین که

 !!! کنم می تالفی

 بودن مرده رعنا پسر باربد کاراي از همه کردم پذيرايی به وشروع گشتم بر مهمونا پیش لبخند با

 میرفت کش بادوم اجیل ظرف واز میرفت راه سختی وبه بود دهش مزه وبا تپلی خیلی خنده از

 مزه با لحن با اما بود بادوم از پر دهنش توي بگیره جلوشو تونست نمی کرد می کاري هر ورعنا

 : گفت می وخوردنی

 ...  ندارم دوست بادم هم اصلنش من...  که خورم نمی بادوم که من مامان اخه-

 صداي رائین برگشت با خورد می حرص ورعنا کرد می نگاه سرشپ شیطنتاي به خنده با مهرابم

 خود بدجور بود شده ست من لباس با جورايی يه که رائین اي سرمه لباس شد بلند وداد جیغ

 : وگفت نیاورد دوام کامی اخرسر که نشست دونفره مبل روي کنارم رائین کرد می نمايی

 ...  تولدشونو امروز هامون دوقلو اخی-

 ... زد چشمكی شیطنت وبا کرد اشاره رائین منو لباس به دست اب وبعد

 : وگفت داد جوابشو بدجنسی با هم رائین

 ؟؟ خانم غزل نه مگه داريم هم ديگه اي افسانه دوقولوي يه اينكه مثل گیا می راست ا-

 لباس خنده زير زدن همه شد بزرگش سوتی متوجه تازه کامی خنديد بود شده سرخ که غزل

 وشلوار کت هم کامی بود پوشیده صورتی طوسی پیراهن يه بودغزل ست هم با هم غزلو کامی

 : گفت خنديد می که حالی در کامی..  بود تنش صورتی بلیز با طوسی
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 ... کردن عوضم بیمارستان توي منو شده اشتباه اينكه مثل ببخشید ا-

 : وگفت کامی ي کله پس زد مهتاب

 .. شده سفید هديگ موهات خدا ي بنده شو بزرگ-

 : وگفت کرد تصنعی اخم کامی

 ...  دکیه ممد اين با همنشینی اثر کنم فكر...  ها رفته هرز بدجور دستت مهتاب-

 : وگفت خنديد شیطون مهتاب

 ... باش نداشته شك حتما-

 : گفت میاورد در کردن بغض اداي که حالی ودر چسبوند مامانم به خودشو محمد

 ... گن می چیزي بهم هی اوردن گیر مظلوم منو اينا بگو چیزي يه خاله-

 : گفت اش مزه وبا بچگونه لحن با باربد نگفته چیزي مامان هنوز

 ... شیاااااااااا می تر زشت ، زشتی نكن گريه محمد عمو-

 روي اسپند مثل ومحمد بودن شده سرخ خجالت از ومهراب رعنا خنده زير زدن حرف اين با همه

 پريدمی وپايین باال اتیش

 : وگفت باربد به کرد رو اخم با رعنا

 !!! زنه نمی حرف طوري اين که خودش از تر بزرگ با ادم...  میزنی که چیه حرفا اين باربد اِ-

 : وگفت برچید لب باربد

 ... میشی زشت کنی گريه گی می بهم هی خودت اخه-

 کرد باربد خوردنی لپاي به محكمی اي بوسه کشید اغوش توي رو وباربد شد دوال محبت با رائین

 : وگفت

 ... دايتی خوشگله تو زشته خودش مامانت-
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 : گفت مهتاب به ورو کرد اخم محمد

 نداره دايی بدبخت اون...  ها دي نمی ياد حرفارو اين مون بچه به باشم گفته االن از ببین مهتاب-

 ... بره اش صدقه قربون که

 لحن با پدرجون به ورو داد تكون سري تاسف با امیک کرد محمد نثار بابايی برو خنده با مهتاب

 : گفت اي بزرگانه پدر

 مرد چهارتا جلوي خورد می بر غیرتش به پسر ما ي زمونه...  کامروا اقاي بینید می قران تورو-

 ...  االن اما بزنه ناموسی حرف غريبه

 : داد وادامه گرفت وشكونی مهتاب پاي واز کرد نچی نچ

 نمی اب خجالت از اگه میومد که بچه اسم میشدن لبو شكل میشد شوهر اسم ما زمون دختراي-

 ... که ندارن وحیا شرم...  واال کردن می غش حداقل شدن

 شد لبو شكل خودش درد از بیچاره که کامی پاي رو کوبید محكم دارش پاشنه کفش با مهتاب

 :ماگفت مرگ مكش لبخند با هم وبعد

 ...  جانت نوش ؟؟ جان کامی خوردي-

 ورعنا وغزل گلنار کمك با رو شام میز گذروندن بازي مسخره با رو زمان ها بچه شام وقت تا

 اش عالقه مورد هاي غذا ديدن وبا کشید می سرکی کنجكاوي رفع براي گاهی هم رائینم چیديم

 مکردي تلنبار اشپزخونه توي رو ها ظرف ي همه شام خوردن از بعد بودن داده بهش رو دنیا انگار

 گفت جمع به رو بلند صداي وبا گذاشت اهنگ کامی شديم خارج اشپزخونه از همه کامی اجبار وبه

 ... کنم خالی رو کمرم توي قر بايد ولی خوام می معذرت همه از واقعا من:

 دونستم می زدم محوي لبخند ديدم لبش روي رو لبخند وقتی اما کردم نگاه مامان به نگرانی با

 نشستم ها مبل از يكی روي بابا احترام به من...  خوب ولی میشه شاد ها چهب شادي از مامانم

 به رو رائین ، مهراب وامینو کامی میزدم دست کردن می خالی خودشونو وسط که ها بچه وبراي

 رائین دل توي میرفت وهی میاورد در منو رقصیدن اداي کامی رقصوندنش ومی بودن برده زور

 جلو تا سه اون پاي به پا ها بازي دلقك اين ي پايه کال که رائینم دبو شده همه ي خنده وباعث
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 بازي مسخره با کامی که گفت می چیزي کامی گوش در وگاهی میاورد در بازي ومسخره میرفت

 به رو خنديد می اونا وبه بود نشسته من کنار که گلنار...  گرفت می گاز بامزه ولبشو میومد عشوه

 : گفت من

 میزنه ناموسی وحرفاي کنه می خالی خودشو داره...  تويی کامی که زده توهم واقعا رائین بیچاره-

... 

 : وگفتم زدم گلنار بازوي به مشتی خنده با

 ... کردم می نیست به سر خودمو میاوردم در رو کامی اداهاي اين من اگه...  بگو چرت کم-

 : وگفت خنديد گلنار

 برسه حسابتو شب اخر بزنه باال رائین ه..  ر..  ش..  ح که دهکر زياد داغشو پیاز ذره يه فقط کامی-

... 

 ...  خدا به کشمت می بدي ادامه گلنار:  گفتم خنده وبا کردم گرد چشمامو

 : گفت میداد تكون خودشو که حالی ودر شد بلند جا از سريع خنده با گلنار

 ؟؟ نه تلخه حق حرف-

 که کردم نگاه ها ديوانه اون وبه گرفتم گلنار از ونگاهمو کردم جمع چندش صورت به صورتمو

 رائین باباي براي وکامی وسط بودن اورده رو جون پدر هم حاال نداشتن وشوهرا زن از کم واقعا

 : گفت می وهی میرقصید

 ؟؟ نه مگه خوبیم عروس من جون پدر-

 و مامان کرد می بوسش بازي ومسخره ادا با دقیقه به دم رائینم گفت می بلندي ايش من به ورو

 کرد استوپ رو اهنگ امین که گذشت حال اين به کمی...  بودن شده قرمز خنده از جون مادر

 : وگفت

 ... است دونفره رقص نوبت باشه هرچی حاال...  بسته بازي خنك ها بچه-
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 ماااهست هم تو با مهتاب...  کنی فرار تونی نمی يكی اين زير از افتاب:  داد وادامه کرد من روبه بعد

  عروسی تازه مثال... 

 : وگفت بوسید امینو ي وگونه پريد محمد

 ...  زدي منو دل حرف داداش اخ-

 رائین..  شديم بلند اکراه با ديديم رو مامان لبخند وقتی و کرديم نگاه مامان به دو هر مهتاب منو

 : گفت خنده وبا کنار داد هل بود بغلش توي که رو کامی شدم بلند ديد که وقتی

 ...  اومد اصلش که کنار برو-

 بود لبش روي که عمیقی لبخند وبا ايستاد جلوم ،رائین غزل سراغ ورفت کرد اي بامزه ايش کامی

 ؟؟ ديد می افتخار من بانوي: کرد زمزمه واروم صورتم جلوي اورد رو صورتش

 براي مدل کردم نگاه سمتم شده دراز وبزرگ مردونه دستاي به لبخند با اورد جلو ودستشو

 بود شده ودقیق بود شده جدي حاال که رائین چشماي به لبخند با..  رفت ويلی قیلی گرفتنشون

 هم رائین...  ترشد عمیق ولبخندم زدم پلك مثبت ي نشونه به اروم وخیلی کردم نگاه صورتم توي

 تگرف ودستمو زد پیشونیم روي کوتاهی ي وبوسه شد ودوال زد لبخندي جدي ي قیافه همون با

 متوجه تازه همانا هم دست صداي شدن وبلند همانا ما رفتن سالن وسط...  برد سالن وسط وبه

 هارو وچراغ نداد ما به کشیدن خجالت ي اجازه امین اما بوديم موقعیتی چه وتوي کجا که شديم

 خاسته خدا از منم کرد حلقه کمرم دور دستاشو رائین...  کرد پلی رو اهنگ و کرد خواموش

 تكون به کرديم وشروع دادم تكیه پهنش ي سینه به وسرمو کردم حلقه گردنش دور ودستام

 : شد بلند عسگري حمید گرم صداي و خوردن

 

 

 بودي زندگیم تو روز يه

 بودي روبروم جا همین
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 نبودي آرزوم اما

 .... کردم پنهان رائین گرم اغوش توي بیشتر خودمو لرزيد تنم اهنگ از تیكه همین خوندن با

 آسمون از میكردم كف

 اون روزي يه بیاد بايد

 تموم بشه آرزوم تا

 می تمام ارامش با رائین اما میزد شدت به قلبم...  دون دون مرغ پوست مثل بود شده بدنم

 .... ترسیدم می اهنگ اين از من...  داشتم استرس. رقصید

 و کردم اشتباهی يه

 و شكستم رو تو دل

  و خودم بخشم نمی

 و شدم پشیمون حاال

 و پیشم باشی تو میخوام

 نبخشی که داري حق

 

 شرمندتم

 و داشتم ستاره که

 و گشتم می اون دنبال

 

 بودم اين از شاکی
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 ندارم اي ستاره من که

 

 و مشتم تو بود ستاره

 و پشتم به داد می تكیه

 و میكشتم احساسشو

 

 میكشتم احساستو

...  کجاست امید ؟؟ بودم کی من ؟؟؟ بود کی دمر اين...  بود داغ داغ، چشمام اما بود زده يخ بدنم

 االن ؟؟ بود اي ديگه کس درگیر نامرد ،من من ذهن چرا پس...  هست اون رائین، اما...  نیست

 من درد هم انگار که هم رائین ايستادم اختیار بی کرد باز سر بغضم..  باهامه که رائینه اين ابنجا،

 از سردمو دستاي افتاد پايین چشمام از اشكی قطره زد لز چشمام به براقی نگاه وبا ايستاد بود

 ... کردم نوازش رو وصورتش گرفتم قاب صورتش ودوطرف کردم باز رائین گردن

 ... شرمندتم:  کردم شرمندتمزمزمه

 

 و داشتم ستاره که

 و گشتم می اون دنبال

 

 بودم اين از شاکی

 ندارم اي ستاره من که

 محكم هم وبعد کرد پاك صورتم توي واشك اورد باال ودستشو زد ومهربونی عمیق لبخند رائین

 ... کشید اغوشم در
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 و مشتم تو بود ستاره

 و پشتم به داد می تكیه

 میكشتم احساستو و میكشتم احساسشو

 زدم رائین گلوي به سريعی ي وبوسه کردم پاك رو اشك هاي قطره سريع اهنگ شدن تموم با

 گشتم می فراري راه دنبال ها چراغ شدن روشن با شدم اجد ازش ها چراغ شدن روشن از وقبل

 بود فروشی شیرينی از رفتم ايفون سمت به اومد در صدا به در وزنگ داد قرار راهم جلوي خدا که

 صورتم روي رائین کنجكاو نگاه باال، بیارن برام کردم خواهش وازشون زدم رو در بودن اورده کیك

..  ترس..  خجالت...  کنم فرار ازش میشد باعث وجودم ويت چی دونم نمی اما کرد می سنگینی

 تا برداشتم رو پولم وکیف انداختم دوشم روي رو شنلم سالن در زنگ خوردن با...  يا و ناراحتی

 می نگاه تراشم وخوش لخت پاهاي به که حالی ودر اومد جلو اخم با رائین اما کنم باز رو در برم

  ؟؟ خوشتیپ همه اين نمخا کجا: گفت جذابش صداي با کرد

 : گفتم ملتمس در سمت بره خواست وتا کرد لختم پاهاي به اي اشاره اخم وبا

 ؟ باشه بیاد محمد گم می االن نرو هم تو ، رم نمی خودم باشه-

 تاي ويه زد کجی لبخند حرفم اين شنیدن با رائین بشن خراب هام نامه بر ي همه خواستم نمی

 اش خنده جلوي زور به که حالی در شدم خیره وبهش کردم سرموکج ملتمس انداخت باال ابروشو

  حالی ودر برد باال تسلیم ي نشونه به دستاشو بود گرفته رو

 به اينجوري ديگه: وگفت سمم برگشت اخر ي لحظه در و کرد صدا رو محمد میشد رد کنارم از که

 . خانم دختر نكن نگاه کسی

 بگیره تحويل رو کیك خواستم وازش دادم بهش پولمو کیف محمد اومدن با زد شیطونی وچشمك

 به لبخند با رائین...  شديم جمع رائین ودور چیديم میز کنار هارو کادو ي همه کیك اوردن با... 

 خیره مبارك تولدت عزيزم رائین بود شد نوشته پايینش و بود روش سالگیش دو عكس که کیكی

 ازش رو نگاهم سريع هم ومن شد خیره بهم شناسی قدر نگاه با ثانیه چند از وبعد بود شده

 شده انتخاب قصد از يا بود تصادفی اهنگ اين دونم نمی بود اهنگ مشغول هنوز فكرم دزديدم
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 وبعد بريد تولد اهنگ با رو کیك رائین بود کرده مشغول منو ذهن بدجور بود که هرچی ولی بود

...  کادو اخرين ، من کادوي به رسید تا یشدم باز يك به يك همه کادوي شد ها کادو به نوبت هم

...  کادو اين چرا..  اهنگ اين ،چرا امشب چرا نشست کمرم روي سرد عرق کادو توي محتواي باياد

 باز رو کادو ذوق با رائین نشنید صدامو خدا انگار اما نشه باز من کادوي کردم می خدا خدا فقط

 ديدن با شد خیره بهم مهربونی ولبخند تعجب با بود کادو به خیر که ثانیه چند از وبعد کرد

 من خواستم چرا که دادم فحش ابادم جدو هفت خودمو وبه انداختم پايین شرمنده سرمو نگاهش

 با رائین کردم بلند سرمو وسوت دست صداي شنیدن با...  بدم نشون رو مالكیتم احساس اون مثل

 به مامان دست فشار با بود، اورده بیرون وکاد ي جعبه توي از رو A پالك ومرموزي پهن لبخند

 منتظر نمايی دندون ولبخند میزد برق که چشمايی با بردارم قدم سمتش به که شدم مجبور کمرم

 دستمو رائین بردم جلو دادن دست براي ودستمو رفتم جلو قدم چند جلو برم که بود ايستاده

 بی دوستاي اين کرد وبغلم یدکش خودش سمت به منو حرکت يك ودر داد وفشار گرفت محكم

 باعث که بوسید گردنمو وطوالنی اروم رائین زدن دست ودادو جیغ به کردن شروع منم ي جنبه

 مثل مطمئنن نبودم اغوشش توي واگه بشه متوقف بدنم توي خون گردش اي ثانیه چند براي شد

 جدا ازش خجالت با(  ندارم هم اونها از کمی دست البته)  افتادم می پس جنبه بی دختراي اين

 خودش کنار ومنو کرد حلقه کمرم دور دستشو اي ديگه سمت برم باز نذاشت رائین اما شدم

 و بوسید رو ام گونه رائین باز که بستم براش رو پالك اروم ببندم براش پالکرو خواست وازم نشوند

 ... خانمم ممنونم: گفت بمی صداي با

 اخرين رفتن با گشتن بر هاشون خونه وبه!!!  کردن زحمت رفع کم کم مهمونا کیك خوردن از بعد

 لبخند با و کرد سد راهمو وسريع نذاشت کنم فرار رائین چشماي جلوي از خواستم تا مهمون

 : گفت بدجنسی

  دارم کار شما با حسابی بنده نیست خبرا اين از خیر ؟؟؟ کنی می فرار عزيزم اخی-

 همه از اول: گفت اي بامزه لحن وبا داد تكیه پیشونیم هب رو پیشونیش بغلش توي کشید منو وبعد

 می من ولی اشنان همشون درست...  نیستما رگ بی زمینی سیب بنده خانمها خانم...  لباستون

 ... نپوش بیكینی رائین جون ولی بپوش لباس راحت باشه خودم براي وفقط فقط خانمم خوام
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 رائین کردم می سعی خنديدم می که حالی ودر فتگر ام خنده بیكینی به کوتاهم لباس تشبیه از

 شما جاي...  ،کجا کجا خانم..  اهی اهی: وگفت کرد نچی نچ خنده با اون اما کنم جدا خودم از رو

 گردنم از وقت هیچ منم میدم قول ممنونم نهايت بی کادوتون از ضمن در..  خوبه جا همین فعال

 ...  نكنم بازش

 توي زد زل اونم شدم خیره چشماش وبه جهید پوستم زير جیبیع خوشی حرفش اين شنیدن با

 می شدت به لبهام داشت عطش صورتم ي همه میشدم داغ داشتم انقدر چرا دنم نمی صورتم

 بینی حاال نداشت من از بهتري حال انگار هم رائین بود عطشش رفع خواهان وفقط وفقط لرزيد

 که حالی در اي وگرفته بم صداي وبا داد قورت ودهنش اب سختی به رائین بود مماس هم با هامون

 ... دارم دوست بیشتر رو هديه اين من اما:  گفت بود لبهام به خیره

 وحاضر کردن می جذب شدت به ديگرو وهم بود عطش در که لبهايی شد صفر لبهامون ي وفاصله

 شده خود بی خود از دومون هر بشیم يكی لبهامون طريق از خواستیم می انگار نبودن جدايی به

 به ومنو گرفت بر در محكم کمرمو رائین دستهاي بلعیديم می رو ديگه هم لبهاي ولع وبا بوديم

 انقدر ولی بود اومده درد فشار اين از کمرم میداد فشار من به خودشو ديگه طرف واز کوبید ديوار

 زدم چنگ وموهاشو بردم موهاش توي دستمو! بگذرم ي توجه بی با ازش که بودم خود بی خود از

 خواست می انگار کرد می لمس بدنمو هاي قوص وتمام میرد حرکت بدنم روي رائین راست دست

 رون روي اروم رائین دست بوسیديم می رو همديگه که طور همین بشه مطمئن بودنم واقعی از

 می انگار فشردم بهش بیشتر وخودمو کردم حلقه دورش پاهامو گرفتم گر کرد می حرکت هام

 پايین زيپو واروم کرد حرکت لباسم زيپ روي رائین دست کنه جدا هم از مارو کسی ترسیدم

 رو عريونم بدن دستش وپوست گرفت بر در منو ي گرفته گر اما سرد بدن گرمش ودستاي کشید

 حال در پذيرايی زمین روي محرمم ترين محرم اغوش توي لخت ي تنه نیم با حاال..  کرد می لمس

 اما برد می نیاز اوج به ومنو کرد می نوازش رو بدنم پوست رائین گرم هاي لب دمبو بازي عشق

 خودمو خمار چشماي با...  بود زود خیلی اتفاق اين براي هنوز االن...  وقت چند اين اتفاقات باياد

 از انگار که صدايی با کرد می نگاه بهم ومتعجب کرد باز خمارشونیمه چشماي رائین کشیدم کنار

 چكید چشمم از و شد پیروز دوستاش ي بقیه از رقابت توي که اشكی قطره وبا میومد در اهچ ته

 ..  بدم ادامه تونم نمی االن...  ببخش:  گفتم اروم
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 به گريه وبا پیچیدم خودم دور لباسمو کشیدم بیرون زده بهت رائین اغوش از خودمو سختی وبه

  بردم پناه اتاقم

 

 همه اين از بعد که حقشه دونستم می ورائین خودم دل براي زدم اروز انداختم تخت روي خودمو

 ازدواجمون از قبل قول وجود با هم االن تا دونستم می باشم زنش واقعا بخواد ازم نزديكی، مدت

 نمی درك احساسمو هیچ!  نیست که کبريت چوب مرده يه اون حال هر به کرده، مردي خیلی

 ؟؟؟ دارم شك واحساسم خودم به ديگه که کردي کار چی ؟؟ من با کردي کار چی امید...  کردم

 قبال بخیر يادش گرفت شدت ام گريه ؟؟ ندارم روباور داشتن دوست ديگه حتی که کردي چیكار

 سازي ديگه يعنی کردم فراموش اوناروهم ديگه االن ومیخوندم میزدم شدم می اينطوري موقع هر

 زمانی يه ظاهرشد لبم روي پوزخندي گريه میون کردم نابود خودم رو همه بود نمونده زدن براي

 اطمینان شاگردش بودن کودن به موقع همون از انگار نداد اما!!!  بده ياد پیانو بهم داد قول رائین

 ... داشت

 

***** 

 ومن!  رفت من خاطر به که ،پدري باباس سال وامروز گذره می رائین کذايی تولد از روز 42 حدودا

 اون توي بوديم کرده تعجب همه...  تهران دانشگاه برق مهندسی شد قبول شگاهدان مهتاب... 

 توي....  بود شده قبول رو اي رشته همچین که بود خدايی خوند می کنكور براي اين که اوضاعی

 رو همین هم رائین يا منه خاص فقط اين دونم نمی شده عوض واقعا ورائین من روابط مدت اين

 ولی نیستم مطمئن فرار براي خودم ازدلیل کنیم می فرار هم از جورايی يه هردومون!!!  میخواد

 کار در امیدي ديگه میدونن همه هه...  هست امید خاطر به رائین هاي نشدن نزديك که میدونم

 ديگه االن میزنه اتیش سیگاري هردم ورائین دوده روي خونه وقت چند اين توي!  رائین اال نیست

 با سیگاره میكنه دوا دردشو که چیزي تنها بشه عصبی وقتی ولی! نیست سیگاري اون میدوم

 خودم توي رو توان اين کردم می هرکاري اما نیست خوب سالمتیش براي دونستم می اينكه
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 يه خاطر به میكشیديم عذاب داشتیم دومون هر رائین منو...  کنه تمومش بگم بهش که نمیديدم

 رو رائین احساس دقیق ،درسته نحوي يه به هرکدوممون حاال.. . امید...  مشترك درد يه...  درد

 نگاه زنش چشم به منو وحداقل نمیاد بدش من از رائین نفهمم که نیستم خر انقدر ولی نمیدونم

 نمی وقت هیچ ومطمئنم بود بیزار امید وجود از رائین...  نباشه میون در اي عالقه اگه حتی میكنه

 چون پیشم برگرده اينكه براي نه باشه میخواستم همش امید، نبود از ومن برگرده امید خواست

 دختر اون خاطر به وفقط فقط امید وزن رائین خاطر به نه نمیشه، باشه هم اي عالقه اگه حتی

 از واونو بگیرم مادريشو جاي خواستم نمی من ومطمئنان بود باباش امید که گناهی بی کوچولوي

 که هرچند باشه پشتم زن ويه مادر يه اه خواستم ونمی کنم جدا وجودشه از نصفی که مادرش

 رو منه ذهن توي که هايی چرا وجواب برگرده فقط امید خواستم می فقط من!!!  هست میدونستم

 کم چی من مگه ؟؟ دوتا دوتا چرا ؟؟ نیست زندگیش زن تنها افتاب ديگه چرا بگه وبهم بده

 وکمال تمام خودمو دارم ،نیاز خوام می گفت می انیزم يه اگه که خربودم انقدر حتی ؟؟ گذاشتم

 ! بود امید خود خواست نمی که اونی ذاشتم می دراختیارش

 که کسی دوختم اتاق در به رو ام وترسیده متعجب ونگاه پريدم جا از خورد در به که اي ضربه با

 مكث از بعد فقط دنش وارد کسی اما گفتم بفرمايید ارومی صداي با نبود خونه توي رائین منو جز

 بلند کشیده که سیگاريه خاطر به بودم مطمئن که رائین ي ودورگه گرفته صداي کوتاهی نسبتا

 : شد

 کسی اينطوري بهتره بريم هم با...  بگم خواستم...  خواستم...  افتادن راه گفت...  زد زنگ محمد-

 ... کنه نمی شك

 : شد بلند صداش باز که کردم اکتفا کوتاهی ي باشه به

 . بیا منتظرم ماشین توي-

 کس نه بده قرار مخاطب منو که صدايی براي...  صدا اين براي بود شده تنگ دلم...  کردم بغض

 پاك رو بود افتاده چشمام از که اشكی قطره وسريع اومدم در فكر از در باصداي...  رو اي ديگه

 سريع زدم بیرون اتاق واز داشتمبر کیفمو انداختم سرم روي مشكیمو وشال پايیزه مانتوي کردم

 ودکمه شدم اسانسور وسوار کردم روقفل در اومدم بیرون خونه واز پوشیدم مشكیمو هاي کفش

 اومدم بیرون مجتمع اصلی در واز اومدم بیرون اسانسور از البی توي...  زدم رو کف هم ي طبقه ي
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 وسريع رسوندم بهش ودموخ بلند هاي قدم با بود پارك مجتمع در جلوي رائین مشكی ازراي

 بیرون رو دستش توي وسیگار داد پايین رو ماشین ي شیشه رائین من شدن سوار با...  شدم سوار

 با رائین عطر بوي چون داشتم دوست رو بودن خفه اين ولی بود خفه ماشین توي هواي انداخت

 از دوبار وفقط رازه بهشت سمت افتاد راه حرفی هیچ بدون رائین...  میشد معرکه سیگارش بوي

...  ها حلوا گرفتن تحويل براي هم ديگه وبار سفارشی هاي گل گرفتن براي بار يه شد پیاده ماشین

 پیاده من اول کرد پارك اي گوشه ماشینو رائین بوديم ساکت دومون هر زهرا بهشت به رسیدن تا

 : گفتم ارومی صداي وبا رفتم رائین سمت به رائین بعد شدم

 .. برمشون می....  من بده رو ها حلوا-

 در ماشین از گلهارو وبعد انداخت بهم کوتاهی نگاه گذاشت پیشونی روي رو افتابیش عینك رائین

  لحن وبا گرفت سمتم وبه اورد

 : گفت ارومی

 ... ببر گلهارو...  میشی اذيت سنگین، ظفاشون خاطر به هم چربن هم ها حلوا-

 گرفتم گلهارو کردم تشكر واروم زدم کوچكی لبخند بود رمفك به باز اوضاع اين توي که اين از

 با شد پیدا محمد ي وکله سر که بودم راه وسط رفتم قبربابا سمت به رائین به کردن نگاه وبدون

 : گفتم سريع بگیره ازم گلهارو خواست تا کرد وسالم اومد جلو لبخند

 ... رائین کمك برو نداره کاري اينا-

 : گفت شیطونی ي خنده وبا انداخت ال با ابرويی

 ... بفرما دستور شما خانم خواهر چشم-

 نگاه جواب بتونم که نبودم موقعیتی توي گذشت کنارم از اروم ومحمد زدم بهش بیجونی لبخند

 حال وبیشتر بود شده اضافه هم پیش سال خاطرات بود کم االنم اوضاع بدم رو محمد شیطون

 روقبر هارو گل کردم پرسی واحوال سالم همه با رسیدم که بابا قبر به...  کرد می خراب روحیمو

 کم وفقط بودن نیومده مهمونا از کدوم هیچ هنوز نشستم مهتاب پیش بابا قبر وکنار گذاشتم

 کم...  رستوران بريم شام براي هم وبعد باشیم خاك سر اول بود قرار بودن اومده ها فامیل وبیش
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 خاطرات وفقط فقط نبودم باغ تو اصال که من کرد خوندن قران هب شروع اقا ها مهمون اومدن با کم

 تقصیرم بی من بگن قدر هرچه حاال...  گناه احساس هم وباز میرفت رژه ذهنم توي گذشته سال

 مهتاب براي که هايی ،حسرت ومهتاب خودم شدن يتیم نبودم تقصیر کم که میدونم خودم اما

 سرخودخواهی زير بود من سر زير وهمه ،همه عمه شدن برادر بی مامانم شدن بیوه شده، ايجاد

 روي از چرخ هجده تريلی يه مثل داشتم که خودخواهی با داشتم که غروري با من بود من وغرور

 وهیچ گذشتم هام واعتقاد ها باور تمام روي از و ورائین خودم ي اينده روي از ام خانواده ي همه

 وزندگی دين ياد لحظه يه اومدم خودم به بد وچه یاردن خودم به منو بابا مرگ از بیشتر کدوم

 است جهنم انها جايگاه پس(  مَصیرًا وساءت جَهَنمُ مَاواهُم ولئِكَ فَاُ) ....  افتادم دبیرستان دوران

 اشكم خشك ي چشمه شد مورمور بدنم ي همه ايه اين ياد با_22 نساء _ است بازگشتی بد وچه

 نمی فكر وقت هیچ ولی بود خوب حفظیم همیشه شد سرازير چشمام از اشك هاي وقطره جوشید

 بودم خداغافل از که بود وقت چقدر ، ايه اين ياد ، لحظه اين توي االن باشه قوي انقدر کردم

 نمی تشكر براي کاري وقت هیچ وخودم بده بهم که خواستم می اون از همش که بود بد چقدر.

 خیره که حالی در لب وزير کشید اهی شد بیشتر اشكم شدت دوختم بابا قبر به نگاهمو...  کردم

 : گفتم ضجه با بودم بابا عكس به

 بابا...  بابا میشنوه تورو صداي اون...  ببخشه منو بگو خدا به بابا...  ناصالحم انقدر که ببخشم بابا-

 افتاب من...  بابا اره بگیره ازم رائینو...  و مامان ، مهتاب خدا ترسم می بابا...  ترسم می خدا قهر از

 ببخشم ببخش، خدايا...  ترسم می هم خیلی ، ترسم می رائین دادن ازدست خاطر به ترسم می تو

... 

 که اشنايی دست عطر وبوي گرمی با شد تر بلند هام ضجه وصداي گذاشتم بابا قبر روي سرمو

 گرم صداي اومدم خودم به کنه جدا بابا قبر از منو داشت وسعی کرد می نوازش رو کمرم

 : شد بلند گوشم کنار از ومهربونش

 ... اروم عزيزم باش اروم ؟؟ کنی می کار چی وبقیه خودت با داري ببین بسته، خانمم ؟؟ افتابی-

 مطمئن سربدم قهقه خودم مهربون رائین به سرد رائین برگشت از يا باشم ناراحت دونستم نمی

 گرفت رو بغلم زير اروم رائین گمراه منه براي نشونه يه نشونه، يه..  خداست خواست اينم بودم

 پلك وقتی اما بود شده غريبه که اشنايی يه خورد اشنا يه به نگاهم ان يه فقط ان يه کرد وبلندم
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 انداخت کمرم دور رو دستش يه بشم بلند که کرد کمكم رائین...  نبوده بیش توهمی فهمیدم زدم

 : گفت اروم بودن ايستاده من سر باالي نگرانی با که غزل و امین روبه داد تكیه خودش به ومنو

 ... ماشین توي برمش می-

 قدم اون کمك وبا بودم داده تكیه رائین ي سینه به سرمو افتاديم راه ماشین سمت به باهم وبعد

 عقب ومنو کرد باز ماشینو عقب ودر زد رو ماشین ريموت رائین میريختم واشك داشتم می بر

 گرفت سمتم معدنی اب ي شیشه شد، سوار جلو در از وخودش بست رو در عدوب خوابوند ماشین

 ؟؟ خوبی: گفت اي پرغصه چشماي اما مهربون لبخند وبا

 چشمام به رائین دادم تكون نفی ي نشونه به وسرمو کشیدم ارومی نفس سختی به کردم بغض باز

 سريع ،نگاهمو نداشتم رو راز رمزو وپر رنگ خوش چشماي اين به کردن نگاه طاقت شد خیره

 :  دزديدم

 ... افتاب کن نگاه من به-

 اخم با..  بشم خیره رنگ خوش چشماي اون به کرد منومجبور رائین اروم اما پرتحكم صداي

 : گفت بود انداخته خط رو اش مردونه پیشونی که کوچكی

  میشنوم...  بگو برام-

 چاه ازته که صدايی وبا انداختم زير رو سرم وبعد موندم خیره بهش طور همین لحظه چند

 :کردم صحبت به شروع اروم درمیومد

 بكنن کاري برام همه خواستم می ،همیشه داشتم توقع همیشه من...  خیلی رائین بدم خیلی من-

 بدم دستور فقط تا اومدم انگار کردم می نگاه طور همین هم خدا به حتی من..  شونه وظیفه انگار

 می خدا قهر ،از ترسم می ، خدا جهنم از من ترسم می من رائین....  کنه اجرا وچرا چون بی واون

 خدا براي حتی...  کنه براورده هامو خواسته که بینم می اي وسیله رو خدا وقته خیلی من ترسم

 قران اجبارمدرسه به خوام نمی ديگه ، بگیرم ياد خوام می...  کن کمكم...  رائین...  بودم مغرور هم

 دير جبران براي گفتی تو...  بخونم نماز رسیدم تكلیف سن به که سال 03از بعد خوام یم...  بخونم

 ...  باشه دير خوام نمی رائین...  گفتی خودت تو ؟؟ نه مگه نیست
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 بودن سرخ وچشماش بود گرفته قرار حرفام تاثیر تحت انگار که هم رائین گرفت شدت هقم وهق

 : گفت واروم زد لبخندي سختی به نكنه گريه که میكنه رو تالشش نهايت داره ومطمئنم

 تنها نه...  وقت هیچ...  افتاب نیست دير وقت هیچ بودن خدا با براي باشه دير که هرکاري براي-

 می مامان به خواي به تو که وقت هر از شم می ات توبه شريك خودمم بلكه کنم می کمك بهت

 ... بده يادمون رو چیز همه گم

 ... االن همین: گفتم تخس هاي دختربچه ومثل کردم پاك اشكامو تند

 : گفت ماليی لبخند وبا کرد نوازش وصورتمو شد دوال محبت با رائین

 کمك مامان از خونه رفتیم وقتی شب...  زشته نمیشه که االن...  من کوچولوي دختر نكن عجله-

 ؟؟ باشه ؟؟ هان...  خوايم می

 يه اما...  گرفت ام خنده اش قیافه از...  کرد چپ چشماشو اي بامزه حالت وبا کرد کج کمی سرشو

 : گفتم بغض با تلخ، ي خنده

 اوردم دوام اگه االن من...  میشدم داغون واقعا من!! ؟؟ تونبودي اگه چیز همه براي رائین ممنونم-

 فقط میشم وار امید اينده به بیشتر گذره می چی هر اگه خندم می اگه هستم خودم پاهاي وروي

 رو غرورم کردي کمك بهم اصفهان توي که روزي همون از...  توست وحضور تو خاطر به وفقط

 چیزي همچین که نیاوردي خودت روي به اصال وفرداش گذرونديم باهم رو خوبی وشب بذارم کنار

 به همه، از بیشتر من...  من اما بودي همیشه تو...  کردي جلب خودت به رو ،اعتمادم بوده اصال

 .... داغونم نباشی رائین...  ومهربونیاتم تو مديون دارم که هرچیزي خاطر

 داشت که حالتی از فشرد اغوشش توي محكم ومنو کشید جلو ها صندلی بین از خودشو رائین

 از منو خندم می ديد که رائین بود کرده رد صندلی بین از بزرگشو بدن اون زور به گرفت ام خنده

 : گفتم شیطنت وبا کردم اشاره اش تنه نیم به خنده با کرد گاهن بهم ومتعجب کرد جدا خودش

 ... شستی می عقب اومدي می اول از خوب ؟؟ بدي سختی خودت به مجبوري مگه-

 بین دماغمو کشید می عقب خودشو که حالی در گرفت اش خنده اوضاعش ديدن با هم رائین

 : وگفت داد فشار انگشتاش
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 وداد جیغ لحظه يه خندي می لحظه يه کنی می گريه لحظه يه ريندا تعادل چرا تو دونم نمی من-

 ... ارومی هم لحظه يه کنی می

 من وگرنه گرفتم ياد تو از ديگه خورده تو تن به تنم: گفتم پررويی وبا انداختم باال ابروهامو

 ... بودم متعادلی انسان همیشه

 در خنده اداي همراهی براي وگاهی بودم ومغرور جدي همیشه من بود راست واقعا حرفم واين

 با حرفم اين با رائین..  بشه کم کالسم از ترسیدم می همیشه نبودم شاد وقت هیچ اما میاوردم

 : وگفت کرد بلند اسمون سمت به دستشو شیطنت

 ... تو گند اخالق اون با میومد سرم باليی چه نبود معلوم وگرنه باشم شاکر خدارو بايد پس-

 چرخوند رو سوئیچ سريع رائین بود گلنار شد زده ماشین ي شیشه بپرم سرش روي خواستم تا

 که اي خنده وبا ما به کرد رو زد می برق شیطنت از که چشمايی با گلنار کشید پايین رو وپنجره

 : گفت کرد می کنترلش زور به

 .. بیان ها مهمون تا رستوران بريد گفت(  من مامان) زهره خاله-

 که اونجايی از کرد روشن ماشینو رائین... بگذره خوش داد عالمت یشدم دور که حالی در بعد

 .... نشستم جلو رفتم سريع باشه خالی وجلو بشینه عقب کسی میاد بدش میدونستم

****** 

 بلد اونم کردم می فكر همیشه که مادرجون کمك به رائین منو گذره می بابا سال از هفته يه

 می نماز وباهم وقت اول وهمیشه گرفتیم ياد رو خوندن نماز ودمب اشتباه در ولی بخونه نماز نیست

 هرچی ولی میزنه زن بهم ناشناس ي شماره يه با شب ونصف شب نفر يه هفته اين توي...  خونیم

 ؟؟ يانه بگم رائین به بايد دونم نمی شدم کالفه شدت به نمیده جواب میدم وفحش کنم می الو الو

 باز که کردم می عوض لباسمو وداشتم بودم رسیده دانشگاه از هتاز بود دو ساعت حدوداي ظهر

 رو تماس عصبانیت با نااشنابود ي شماره همون رسوندم بهش خودمو سرعت با زد زنگ موبايلم

 دستم از گوشی شدم فلج اشنا صداي يه از اسمم شنیدن با بدم فحش خواستم تا اما کردم وصل

 گز گز سرما از انگشتام وسر بود يخ بدنم ي همه شدم ولو زمین روي گوشی کنار وخودمم افتاد
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 صدا اون شمارش برعكس بود اشنا صدا اون...  داشتم تهوع حالت میزد شدت به قلبم کرد می

....  اش غريبه خود عكس بر بود اشنا صدا شد، نمی مزاحم وقت هیچ ،اون کارش عكس بر بود اشنا

 پام کنار که گوشی روي شماره همون کرد رخنه جونم توي ترس موبايلم ي دوباره زنگ با...  اما

 جواب بودم دودل میومد بند داشت نفسم لرزيد می شدت به دستم میشد داده نمايش بود افتاده

 تا شد قطع تماس اما برداشتم رو گوشی انی تصمیم يه توي ؟؟ چی رائین پس ؟؟ نه يا بدم

 گوشی کردم وصل وتماسو گفتم ي هلل بسم خورد زنگ گوشی دوباره بكشم عمیقی نفس خواستم

 بود صدا همون اين...  سال يه از بعد بشم مطمئن خواستم نگفتم هیچی اما گذاشتم گوشم کنار رو

 : نبوده کار در اشتباهی هیچ فهمیدم کرد زدن حرف به شروع وقتی اما نبود بیش توهمی يا

 که تو..  شده تنگ برات دلم عزيزم...  بزنم حرف باهات بايد...  نكن قطع خدا تورو...  افتاب الو-

 که زد پوزخندي...) نبود اينجوري که من افتاب ؟ شدي عوض انقدر چرا ؟؟ نبودي نامرد انقدر

 .... عوضیه ي مرتیكه اون اثرات از نكنه: (  پیچید گوشی توي صداش

 ام شده فلج زبون سختی به بگه رائین به خواست دلش هرچی اون تا بشینم ساکت تونستم نمی

 ... بفهم دهنتو حرف: گفتم درمیومد چاه ته از که صدايی وبا چرخوندم دهنم توي رو

 : گفت کنم حسش تونستم می هم تلفن پشت از که بغضی وبا کشید عمیقی نفس

 بلند غريبه يه طرفداري براي ديگه صدا اين که هرچند...  افتابم بود شده تنگ صدات براي دلم-

 ... میشه

 هاي عقده ي همه خواستم ومی بودم اومده خودم به انگارتازه زدم صداداري وزخندپ بارمن اين

 : کنم خالی روسرش وقت چند اين

 بردار من اسم پشت از رو مالكیت " م" اون ضمن در...  اشناترينه من براي غريبه تو قول به اون-

 زن خودت رفته يادت اينكه مثل هم بعد... کنه صدا اينطوري کسی رو اسمم نمیاد خوشم من... 

 ... داري وبچه

 صداش وقت هیچ سال چند اين توي ايستاد ترس از لحظه چند براي قلبم زد امید که اي نعره با

 : گفت فرياد وبا کرد قطع رو حرفم بود نشده بلند من روي
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 امید که کسی تنها به...  منه نكبته بخت اين ار کشیم می هچی که کن ،بس افتاب کن بس-

 ... زدم زنگ که االنم...  کردي برخورد همه از بدتر تو ؟؟ کردي کار چی تو اما بودي تو داشتم

 : گفتم قاطعی لحن وبا پريدم حرفش وسط

 !! میزدي زنگ نبايد اصال تو-

 : اومدم خودم به امید صداي با داشتم صحبتی هم اين به نیاز بودم مطمئن دلم توي اينكه با

 ... کنم صحبت باهات بايد...  ببینمت بايد من ولی ، بگی تو هرچی افتاب باشه-

 :  گفتم حرص با

 

 حرف کی با داري بفهمی بهتره...  بده دستور من به که نیستی کسی تو امید نیست کار در بايدي-

 ..  بفهم خواهشا...  نداريم باهم سنمی هیچ تو منو میزنی

 : لرزيد می ازحرص وهم بغض از هم حاال صداش

 اه) بوديم باهم که يی ها سال اون خاطر به بخوام ازت که دارم حقو اين افتاب ولی...  شهبا..  باشه-

 ؟؟؟ بزنم حرف باهات که بدي بهم فرصتو اين االن...  وگذشت...  و:(  داد وادامه کشید حسرتی پر

 می هشخوا...  افتاب...  کشید اينجا به کارمون که شد چی بدونیم بايد...  تو هم منه حقه هم اين

 ! کنم

 : گفتم شد می شنیده سختی به که وصدايی وگیج گنگ حالت با

 ؟؟ ايرانی-

 باهم بايد ما افتاب...  رسوندم خودمو سريع شد جور که ،کارم شده تموم دوسال...  برگشتم اره-

  کنم می خواهش ازت...  بزنیم حرف

 االن اما بودم گشت بر اين منتظر چقدر زمانی يه هه...  بود برگشته امید بودم کرده بغض حاالمنم

 حق اينو ديگه طرف از ولی خواستم نمی ديدارو اين طرف يه از!!  دونم نمی هیچی ، دونم نمی!!! 
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 ادامه تماس اين خواست نمی دلم کنم صحبت چیز همه ي درباره امید با که دونستم می خودم

 باشه محكم کردم می عیس که باصدايی همین براي نداشتم خوبی حس بهش چون باشه داشته

 : وگفتم کردم باز لب

 زنگ که نداري حق موقع اون تا...  کنم می اس ام اس بهت جوابمو کنم فكر بايد...  دونم نمی-

 . من به بزنی

 رسید نمی فكرم به چیزي هیچ کردم حبس ام سینه توي نفسمو کردم قطع رو گوشی وسريع

 موبايلو...  کنه باز سر بغض اين خواستم نمی چرا نمدو نمی ديگه طرف واز بود ريخته بهم افكارم

 تونست می که بود کاري تنها اين االن گرفتم وضو و رفتم دستشويی سمت وبه کوبیدم میز روي

 سرباز نماز سر که بغضی از وبعد وعصرم ظهر نماز خوندن از بعد...  بده ارامش بكنهوبهم اروم منو

 راه اين توي که بودم مطمئن ، کنم فكر تونستم می تر وراحت بودم ترشده اروم کمی بود کرده

 بفهمه رائین اگه...  بگیرم کمك تونستم نمی رائین از ديگه االن بگیرم تصمیم تونم نمی تنهايی

 که کسی تنها...  بودم افتاده گیر موقعیتی بد توي!  دونم نمی ؟؟ کنه می کار چی برگشته امید

 دلیل چند به بود کامی کنه کمك من به تونست می کسی هر از بهتر موقعیت اين وتوي االن

 هم به امید با رو اش ساله چندين دوستی من خاطر به اون. 2 داشت خبر ماجرا ي همه از کامی.0

 .... کرد معرفی من به رو رائین که بود ،کامی بودن اون دوستاي دوتا هر ورائین امید. 3 زد

 سر از سريع!!!  رائینه از بعد اطمینانم مورد کیس تنها میکا االن...  گرفتم می تماس باهاش بايد

 خاستم ازش هولكی وهول گرفتم تماس کامی با بیارم در رو چادرم اينكه بدون شدم بلند جانماز

 تا خواست وازم کرد قبول ونگرانی تعجب با ،کامی بذاريم مالقات قرار يه هم با همه چشم از دور

 ... باشم اونجا ديگه ساعت يه

 

 : گفت اي گونه فرياد صداي وبا پريد صندلی روي از کامی

  ؟؟؟ ايرانه امید ؟؟ چی-

 : گفتم واروم سريع
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 ؟؟ میزنی داد چرا...  باش اروم خبرته چه هیس-

 : وگفت برگشت صندلی روي حرص با کامی

 ...  ايران برنگرده بوده قرار ازش دارم خبر من که جا اون تا ؟؟ هان فهمیدي کجا از تو-

 زده زنگ بهم امید بگم که کشیدم می خجالت کامی ازروي چرا دونم نمی انداختم زير سرمو

 نداشتم گفتن جز اي چاره اما بینه می کار خیانت يه چشم به االن منو کامی کردم می احساس

 وشمرده واروم شدم خیره کامی پرسشگر چشماي توي کردم بلند وسرمو کردم تر زبون با لبمو

 : گفتم

  برگشته گفت بهم خودش...  زد زنگ موبايلم به...  دامی-

 :وگفت کرد گرد چشماشو کامی

 ؟ اورده گیر کجا از تورو ي شماره-

 : گفت کوتاهی مكث از بعد ،کامی دادم تكون سرمو ندونستن ي نشونه به

 چی اهاتب..  نیست مهم اينا حاال...  نداره کاري ايرانه وقتی تو ي شماره اوردن گیر...  داري حق-

 ...  داشت کار

 : وگفتم کشیدم عمیقی نفس

 .... ببینه منو خواست می-

 دونستم نمی نبود من به بود که جا هر به نگاهش داد تكیه مبل پشتی وبه کرد ريز چشماشو کامی

 ناهار کامی با کردن صحبت از بعد ظهر.. ..  کرد می اذيتم خیلی واين گذره می چی ذهنش توي

 ومن برگشت اگه خونه برم دير ممكنه دارم کار جايی وگفتم زدم زنگ رائین به وفقط نخوردم

 انقدر اومدم کامی دفتر به وقتی نگفت چیزي اما کرده شك بود معلوم که اين با نشه نگران نبودم

 " ايرانه امید" گفتن به وفقط نداشتم چینی مقدمه فرصت که کرد می سئوال ازم وهی بود نگران

 ... شدم خارج فكر از کامی ايصد با کردم اکتفا

 ... ببینی اونو خواي می توهم ؟؟ چی تو-
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 : وگفتم کشیدم نفسی بود غريبه برام باباها مثل بود شده حاال که کامی اين کردم نگاه بهش

 ... نبودم اينجا االن خواستم می اگه-

 ؟ خواي نمی يعنی:  وگفت کرد چشماشوريز

 : مگفت وعصبی تند همین براي شدم کالفه

 توي که ادم يه مثل گیجم نمیدونم، هیچی االن من کامی...  شم می ديونه دارم...  چرا يعنی...  نه-

 ي همه میشم غرق باز بمونم هم ساکن اگه میشم غرق بزنم پا دستو اگه کرده گیر باتالق

 چیزا خیلی ممكنه بزنم حرف امید با اگه من...  باتالقن اين توي کردنم گیر از خبر بی اطرافیانمم

 وقت هیچ نزنم حرف باهاش هم اگر میده قرار الشعاع تحت هم هارو خیلی زندگی که بشه عوض

 لنگه می وزندگیم ذهن از گوشه يه همیشه باشم داشته ودرست خوب زندگی يه تونم نمی

 فقط اينجام میبینی االن اگه بشه، اضافه پیش از بیشتر زندگیم هاي چرا اين به ممكنه وهرلحظه

 ! کنی توکمكم خوام می بگیرم تصمیم درست تونم نمی خاطراينكه به قطوف

 : گفت غمگینی چشماي با کوتاهی مكث از بعد کامی

 بقیه مثل اون که مطمئنم اينو ؟؟ داره نقشی چه زندگیت توي اون ؟ کردي اونو فكر ؟؟ چی رائین-

 ... نیست باتالق ازاين بیرون

 گفتم بود پايین سرم که طور همین...  کردم بغض ، میدونستم خوب اينو ،منم انداختم پايین سرمو

: 

 تونم نمی رو نبودش حتی...  میشم داغون من نباشه رائین اگه که میدونم اينو فقط من کامی-

 ... کنم تصور

 چشمام توي رو اشك برق مطمئنم اوردم باال سرمو اروم کرد صدا رو اسمم ماليمی لحن با کامی

 !!! دارما قبول چشماتو من ؟ مطمئنی:  گفت ارومی صداي وبا زد يمحو لبخند چون ديد

 روي روبه مبل روي دقیقا کشید جلو رو خودش کمی کامی دادم تكون مثبت ي نشونه به سرمو

 : گفت گرمی لبخند با داد فشار واروم ونرم گرفت دستامو بود نشسته من مبل
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 خوبی ي رابطه ماجرا اون از بعد که درسته.. . امید هم خوبه تو براي هم ،اين کن صحبت امید با-

 امید مطمئنم افتاب...  خورديم رو هم ونمك نون سال همه اون باشه هرچی ولی نداشتم باهاش

 خاطر به هم بكنی ريسكو اين بايد ست ،پنجاه پنجاه حرفاش وشنیدن...  داره گفتن براي حرفی

 زندگی بشه معلوم که تو تكلیف...  کنی لوممع خودتو تكلیف بايد تو...  امید و رائین هم خودت

 ازش غم که چشمايی با کوتاهی مكث از بعد.... ) ممكنه اينكه با گیره می سروسامون هم دوتا اون

 بخورن بدي ي ضربه ماجرا اين از بعد دوتا اون از کدوم هر: (  داد ادامه و شد خیره بهم بود روانه

 ... 

 کردم پاك اشكامو سرعت به ريخت پايین چشمم ي وشهگ از اشك قطره چند گرفت شدت بغضم

 لبخند شدم بلند سختی به دادم فشار گردنم به دستمو کردم می خفگی احساس جور بد ولی

 ... کمكت از ممنونم: کردم زمزمه لب وزير زدم کامی به تصنعی

 بر رفشط به ولی ايستادم کامی زبون از اسمم شنیدن با اما برداشتم قدم اتاق در سمت وبه

 : نشست گوشم توي ماليمش ولحن اروم صداي نگشتم

 !!! نداري برگشتی راه هیچ بعدش چون...  بگیر تصمیم درست فقط ، افتاب-

 انداختم کامی اتاق از خودمو وبلندي سريع هاي قدم وبا دادم تكون فهمیدن ي نشونه به سرمو

 شدم خارج شرکت از ودمب همكارش روزي که کامی شرکت منشی از خداحافظی بدون بیرون

 به...  شدم سرازير ها پله از سرعت به همین براي نداشتم رو ايستادن اسانسور منتظر ي حوصله

 کردن وخسته دادن عذاب با انگار داشتم بهتري حال ولی نمیومد باال نفسم رسیدم که پارکینگ

 اوردم در کیفم زا گوشیمو ، سريع تصمیم يه توي نشستم ماشینم توي میشد بهتر حالم خودم

 : ونوشتم

 "....  کافه 5 ساعت عصر فردا ، میبینمت..  قبول"

...  کردم پرت ماشین داشپرت روي حرص با رو گوشی...  کردم ارسال رو وپیام بستم چشمامو

 که جايی تا رو ماشین فرمون دستام وبا گذاشتم فرمون روي سرمو شد حبس ام سینه توي نفس

 سرمو گوشیم پیامك صداي با!!  بشه کم وعصبانیتم حرص از کمی شايد ات دادم فشار داشتم توان
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 باز رو پیام بود ناشناس ي شماره همون برداشتم داشپرت روي از رو گوشی دودلی با کردم بلند

 : کردم

 " نكرده فراموش امیدشو هم انقدرا من افتاب دونستم می...  کنم می جبران ، عزيزم ممنونم"

 روي رو گوشی بار اين قريبی اندر غريب کلمات چه ؟؟ من امید ؟؟ اون افتاب زدم پوزخندي

 ها حاال حاال رائین...  افتادم راه خونه سمت وبه کردم روشن رو ماشین گذاشتم کناري صندلی

 اما کردم بازي نقش جلوش بود کندنی جون هر با همین براي بفهمه چیزي امید برگشت از نبايد

 واين تصنعی لبخنداي اين که شناسه می خوب انقدر ومنو هست یزت انقدر رائین دونستم می

 می گاهی چند از هر که اي اومده پیش مشكلی:  سئوال از واينو نكنه باور رو جون بی هاي وخنده

...  عزيزم اره:  وبگم خیربشم چشماش توي که نبودم مرد انقدر ولی بودم شده مطمئن پرسید

 .... برگشته امید رقیبت

 باز امیدو تا بگذره زود ساعت کردم می خدا خدا، که زمانی اون عكس بر نبرد خوابم اصال شب اون

 کدوما ببینن تا بودن گذاشته مسابقه باهم ها عقربه اينبار گذشت می کندي به ساعت اما ببینم

 .دشمنن من با ها عقربه اين انگار...  میرسن 5 ساعت به زودتر

 دير دونستم می کنم حرکت خواستم ومی بودم نشسته ماشین توي اماده که بود چهارونیم ساعت

 گذاشتم کنار رو دودلی باالخره!  نرسم هرگز که بیوفته اتفاقی کاش اي کردم می ودعا میرسم

 بود يخ يخ پام دستو ايستادم کافه جلوي که بود وربع پنج ساعت....  انداختم راه رو وماشین

 کمی تا کشیدم عمیق نفس تا چند خواستم می من که دنبو چیزي واين بود شده کند قلبم ضربان

 ازم امید که غروري کوه همون درست باشم مغرور امید جلوي خواستم می کنم پیدا خودمو

 يه تماس منتظر چرا دونم نمی انداختم روش به نگاهی اوردم در کیفم از گوشیمو...  بود ساخته

 ودستمو کردم سايلنت گوشیمو نبود وتماسی گزن هیچ از خبري اما!  خودم اشناي...  بودم اشنا

 ... رائین ببخشم:  گفتم وار وزمزمه کردم لمس رو R اويز بردم گردنم سمت به

 در سمت به محكمی هاي قدم وبا دادم عقب رو هام شونه زدم بیرون ماشین واز برداشتم کیفمو

 به وقدم کردم باز رو کافه در حرکت يه توي بشه قفل ماشین در تا زدم ماشینو وريموت رفتم کافه

 عمیقی ونفس بستم چشمامو داد ارامش بهم قهوه مطبوع وبوي گرم هواي گذاشتم کافه داخل

 کافه دنج ي گوشه کردم جو جستو رو اطرافم نگاهم با گذاشتم کافه داخل به قدم وبعد کشیدم
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...  امید...  برگشت اون سمت به دودلی با وبعد گذشت اشنايی ي چهره روي از گرم جو جستو نگاه

 چقدر زمانی يه بود ايستاده من انتظار به کافه ي گوشه اينجا االن اي وخورده سال شش از بعد

 همه االن اما کنم برخورد باهاش جوري چه کشیدم می نقشه خودم وبراي بودم لحظه اين منتظر

 پخته هن که شدن عوض ، بود شده عوض خیلی چرخید صورتش روي نگاهم کرد می فرق چیز

 ي بچه يه پدر اون باالخره شده تر پخته که معلومه...  نشست لبم روي پوزخندي...  بود شده

 با بود نكرده تغییري هیچ وهیكلش بود پوش خوش گذشته مثل هم هنوز ولی است سال دو،سه

 بهتون تونم می: گفت کوچكی لبخند با ،گارسون گرفتم امید از اکراه با رو نگاهم گارسون صداي

 ؟؟ بكنم کمكی

 ... ممنونم نه:  گفتم وسپاسگزار زدم محوي لبخند

 بود گرفته شدت قلبم ضربان شدم تر نزديك نظر مورد میز به محكمی اما اروم هاي قدم با وبعد

  ظاهر روي کردم می سعی اما

 سمتم به رو دستش ترشد عمیق لبخندش شدنم نزديك با باشه نداشته تاثیري ومغررم خونسرد

 : گفت کرد می نگاه ولع با رو صورتم که چشمايی وبا ردک دراز

 ؟؟ ترکه می ترس از کنی دير ضعیفه من قلب گی نمی...  خانما خانم سالم-

 بدون وبعد شدم خیره جلوم ي شده دراز دست به لبهام روي وپوزخند افتاده باال هايی ابرو با

 مغرور شستم می صندلی روي که ودرحالی کشیدم رو صندلی بدم رو سخرانیش اين جواب اينكه

 : گفتم

 داري گفتن براي حرفی اگه...  باشم خونه رائین برگشت از قبل خوام می ندارم، زيادي وقت من-

 ... بزنی زودتر بهتره

...  بود زندگیم امید زمانی که امیدي بزنم حرف اينطوري امید با زمانی يه کردم نمی فكر وقت هیچ

 باطن تونه می خوبی اين به که بیتابه خودش دادن نشون براي نقدرا غرورم دونستم نمی واينكه

 ... بده نشون رو پريشونم

 : گفت واروم نشست مقابلم صندلی روي بود پیشونیش روي که کوچكی اخم با امید
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 ؟؟ نزنی رو پسره اون حرف انقدر من جلوي کنم خواهش ازت میشه-

 : وگفتم انداختم باال ابرويی

 نمی دلیلی پس...  منه همسر والبته رائینه اسمش داره اسم گی می شما که هپسر اون ؟؟ چرا-

 !! نزنم يا بزنم حرفی تو جلوي ازش نخوام که بینم

 وبعد... ) منه همسر ، منه همسر:  اورد در منو اداي لب وزير داد تكون سري و گزيد لبشو حرص با

 ، بودي تو يادمه تا من اما زندگیت توي اومده ساله يك حداقل شما همسر اين:(  داد ادامه بلند

 ... ات رسیده راه از تازه همسر اون نه ، بودي من کنار

 : گفتم وخونسرد پريدم حرفش وسط

 ... منه همسر که نیمه دوسالو حداقل رائین نكن اشتباه-

 ؟؟ نیمه دوسالو ؟؟ گفتی چی:  غريد وعصبی شده گرد چشماي با

 دار خبر من چرا وقت اون:  کردوگفت نگاه بهم وحشتناکی ااخمب امید که دادم تكون سري مطمئن

 .. کی ي اجازه با تو بودم نشده

 : گفتم خونسرد میشدم بلند که حالی در و پريدم حرفش وسط

 بودي تو اين...  داريه رو بريزم شخصیمو زندگی برات االن که بزنم حرف تو با خواستم نمی من-

 ارزش با منم وقت...  نداري گفتن براي حرفی اينكه مثل االن ولی بكنی کارو اين خواستی می که

 ... هاست حرف اين از تر

 برگشتم سمتش به شديدي اخم با شد ومانع گرفت دستمو مچ محكم امید برگردم خاستم تا

 روي کرد ول دستمو مچ شد تسلیم زود خیلی امید...  چرخوندم وصورتش دستم بین ونگاهمو

 : گفت ملتمشی نلح وبا شد ولو صندلیش

 حق منم گفته کی اصال...  میزنم حرف من...  بشین فقط بشین،...  بگی تو هرچی..  باشه...  باشه-

 !!! دارم دونستن
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 دو حرص از که صدايی وبا شدم دوال سمتش وبه نشستم صندلی روي کردم بهش حرصی پر نگاه

 : غريدم مکن جلب سمتمون به رو کسی نگاه اينكه بدون اروم بود شده رگه

 نشستم اينجا بینی می که االنم...  داشتی وبچه زن زمان اون تو چون نمیشه مربوط تو به اره-

 بازي اين وارد جرمی چه به بدونم خوام می وبس همین بدونم خوام می کارتو اين دلیل وفقط فقط

 ...  شدم

 ديدم زدم که نگاهشو رد بود دستام روي وپربغضش غمگین ونگاه نداشت توجه حرفام به امید اما

 بیچاره...  بود من ي حلقه شد خشك اون چپ دست روي منم نگاه شده خیره رائین ي حلقه به

 صداي با شد خیره صورتم وبه گرفت دستم روي از رو نگاهش طوالنی مدت از بعد امید!  زنش

 بخواي تو یهرچ بازم باشه ولی...  شدي عوض کردم می فكر که اونی از بیشتر تو:  گفت لرزونی

 خوب افتاب کن گوش...  کن گوش فقط ولی...  رو چیز همه...  گم می بهت اول از...  بگی تو ،هرچی

 !!!  کن گوش

 بدونه امید بگیره سفارش تا اومد گارسون بزنه رو حرفی هر خواست تا اما کشید عمیقی نفس

 منو هاي عادت خوب چه داد سفارش فرانسه ي قهوه دومون هر طرف از بپرسه رو نظرم اينكه

 و اروم هاش نفس بست وچشماشو زد تكیه صندلی پشتی به امید گارسون رفتن با... مونده يادش

 به شروع نداشت قصد انگار داشت قرار صورتم مقابل تنشی هیچ بدون اش وچهره بود شده منظم

 اين کردم می فكر که چیزي برعكس شدم خیره روم به رو ي غريبه امید به...  بكنه زدن حرف

 دور، خیلی اي گذشته دلتنگ شدم دلتنگ اي لحظه براي بود، اشنا خیلی برام اروم ي چهره

 داشت تفاوت واقعا گذشته من با االن من اين اما...  بابا هم بود امید هم بودم من هم که اي گذشته

 خیلی رو چیز يه فقط ولی ؟؟ نه يا داشت رو بابا رفتن ارزش االنم هاي اورد دست اين دونم نمی

 ازم نداشت ارزشی هیچ شايد که کسی خاطر به رو م بابا که بود گذشته افتاب غرور میدونم خوب

 من وبه بود باز چشماش حاال کردم نگاه وبهش اومدم در فكر از امید صداي شدن بلند با!  گرفت

 : دادم روم روبه مرد به رو حواسم تمام کرد می نگاه

 متولد تازه کوچولوي دختر ديدم تورو ، هستم کی وفهمیدم شناختم وخودمو کردم باز چشم تا-

 عروسك اون به اوال داشت رو هوام وکلی داشتم دوستش مامانم مثل که کسی زهره خاله از شده

 من نفر اولین ديدم رو خوشرنگش چشماي که بودم من نفر اولین اما کردم می حسودي کوچولو
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 وپا دست میديدم وقتی که بودم نفرمن اولین ديدم خواب ي تو ومقدسشو مهربون لبخند که بودم

 ، میومد خوشم خیلی افتاب بود شده اسمش که کوچولو اون از برگشت ازش کل به نظرم میزد

 چون شد بیشتر بهش نسبت محبتم کردم صدا اُ اُ رو اسمم بار اولین براي وقتی داشتم دوستش

 روز به روز من کوچولوي عروسك اين وبابا، ماما از بعد کرد می صداش که بودم نفر سومین من

 از بچگی اوج توي نداشتم دوست اينو ومن میشد بزرگتر قلبش میشد تر ،مهربون میشد تر بزرگ

 ي دونه يه يكی پسر من شدم می ديوانه بزنه هم اي ديگه بازي هم براي من از غیر تو قلب اينه

 می سعی کرد صدا گوشم توي خطر زنگ تربیش اومد دنیا به مهتاب که زمانی بودم حسین حاج

 اخالقم مامانم مرگ از بعد بودي شده خواهرکوچیكه ي بسته دل تو اما کنم دور ازش رو تو کردم

 مريم دختره اون با تو که روز اون نشه باورت شايد افتاب...  چیزم همه شديد وبابا تو شد تر بد

 هم میوفتم يادش که االن کنه می خیانت بهش داره زنش که داشتم رو مردي حس کردي می بازي

 براي فقط مهربون امید کرد نمیشه کاريش اما...  سوزه می دلم مريم براي هم گیره می خندم

 .. میدونم خوب اينو ،خودم وهستم حسودبودم واقعا من..  بود اطرافیانش

 ياد با بره تر زود تا شد خیره بهش تیزي نگاه با امید اورد هارو قهوه گارسون رسید که اينجا به

 بار هزار بود اينجا اون اگر بود امید مقابل ي نقطه دقیقا اون نشست لبم روي محوي لبخند رائین

 که کردم اکتفا کوتاهی ممنونم به بره خواست می که همین..  امید اما کرد می تشكر مرد اين از

 کرد می نگاه نبودبهم شناخت بلقا که عجیب ونگاهی افتاده باال هايی ابرو با خورد امید به نگاهم

 دادم ونشون شدم خیره وبهش کردم حلقه داغ فنجون دور دستمو ونگاهش اون به توجه بی

 : داد وادامه کشید عمیقی نفس امید صحبتشم ي ادامه منتظر

 می ومنو کردي می گريه طوري اون وقتی ؟؟ يادته رو مدرسه رفتی می که روزي اون افتاب-

 نداشتم رو تو اشك تحمل چون بودم ناراحت بودم خوشحال هم میشد شري دلم هم خواستی

 بودم شده دوست کامی با مدرسه توي من...  شدي خودم مثل هم تو میديدم چون بودم خوشحال

 خیلی پسر اون بشی دوست کامی با تو ترسیدم می چون نمیدادم اون نشون رو تو وقت هیچ ولی

 با وامد رفت اما دوستی هم اي ديگه کس با من با جز تو ببینم نداشتم طاقت ومن بود مهربونی

 اسمشون که دختر دوتا با گفتی ولرز ترس با بهم که زمانی داشت مثبت تاثیر من روي خیلی کامی

 گفتم کردم قبول باز روي با همین براي بود شده عوض کمی ذهنیتم شدي دوست وگلناره نیكی

 وخودت خودم ي عالقه به بیشتر گذشت می چی هر!!!  من براي کامین مثل تو براي هم اونا خوب
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 بچگی فكر به بود ما جاي کی هر که سن اون وتوي نیاوردم دوام ديگه همین براي میشدم مطمئن

 هر يادته کردي قبول خواسته خدا از هم وتو کردم خاستگاري ازت بوق عهد مثل بود کردن

 وادامه کرد کوچكی ي خنده) ؟ نكنن قبول گیم می هامون خانواده به وقتی ترسیديم می دومون

 دستمون کار ما نزديكی همه اين ترسیدن می چون کردن قبول اونا ما تصور خالف بر اما: (  داد

...  شد باز زندگیم به لعنتی ي بورسیه اون پاي تا بود خوب خیلی بود خوب چیز همه افتاب...  بده

 عكس وقت هیچ بود درد ترين بد برام تو از دلكندن اما خواستمش می وجود تمام با اينكه با

 خوندم چشمات توي از اينو شدي ناراحت گفتم برات رو قضیه که زمانی نمیره يادم تورو العمل

 کنی وداد جیغ داشتم توقع شدم ناراحت ازت واقعا روز اون...  کردي استقبال کارم اين از ولی

 خوبه مون اينده براي اين وگفتی ريختی تخود توي رو ناراحتیت فقط اما برم من نمیذاري بگی

 هم من هم) ؟؟؟ کنیم می ازدواج باهم گشتی بر که هم وقتی اينجا من خونی می درس اونجا تو

 حرفو اين ؟؟ يادته: (  گفت اشكاري غم وبا شد خیره چشمام توي امید بوديم کرده بغض حاال امید

 ؟؟ يادته

 صورتم از رو نگاهش امید...  دادم تكون مثب ي نشونه به ،سرمو افتاد پايین چشمم از اشكی قطره

 : گفت غمگینی صداي وبا گردوندم بر

 که کردم پاك فورا ام گونه روي از اشكمو... ) کنه می ام ديونه اشكات اين...  لعنتی نكن گريه-

 از قبل ارقر همون االن اين!!  کن نگاهمون: (  داد ادامه دوباره و شد خیره بهم تلخی لبخند با امید

 ؟؟؟ نه ، عروسیمونه

 : گفتم اي وگزنده تلخ لحن با من بار اين

 ...  باشه تونست می وگرنه نخواستی تو-

:  کرد زمزمه وعصبی وارم گرفت دستاش میون وسرشو گذاشت میز روي رو دستاش کالفه امید

  من به لعنت...  من به لعنت

 : گفت پايین يختر چشماش از که اشكی قطره وبا دوخت بهم رو نگاهش

 داستان کن گوش دنیامی تمام که تويی...  منو بدبختی داستان کن گوش تو اما منه تقصیر اره-

 گرفته دلی با رفتم من کنیم راضی رو بابا تا زديم در واون در اين کلی اينكه از بعد...  منو بدبختی
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 که دلی با رفتم کردم یم حس شدت به خالیشو وجاي بود تو وپیش ايران توي که قلبی با رفتم

 زبونش ونه فرهنگش نه مردمش، نه که جايی يه غريب کشور يه رفتم...  رفتم بود شده تنگ نرفته

 هر که يكی عاشق ي بچه يه بودم بچه!!  فهمی می بود سالم 02 فقط من افتاب...  نبود اشنا برام

 به ؟؟ چرا دونی می بودم اربیز نهايت بی غربت هاي شب از...  افتاب توي میشد خالصه اش لحظه

 اون زندگی به من امید تمام...  کرد می جدا انداخت می يادم رو تو که افتاب از منو اينكه خاطر

 دلبستگی تنها از...  حسین حاج ي دونه يه يكی پسر ، امید...  ها ايمیل اون ، بود تو با هام تماس

 رفتم اينكه تا...  دوري ي غصه بود شده وبیداريم ،خواب نهارم شامو...  بود شده جدا هاش

 بايد بقیه رفتم نمی کس هیچ طرف شدم نمی باز کس هیچ با بودم مغرور امید من دانشگاه

 دوست فرهاد اسم به پسري با اينكه تا بود سخت برام هم دانشگاه اول روزهاي...  طرفم میومدن

 پاي که بود اون شوخ بتهال وصد ،مهربون خونگرم پسر يه بود کامی مثل درست شخصیتش شدم

 کسی تنها با اکیپ توي ريخت هم به زندگیمو چیز همه که اکیپی کرد باز لعنتی اکیپ اون به منو

 برام که میديدم رو دختري میرفتم که مجالسی توي بود فرهاد همین بودم صمیمی خیلی که

 اين...  من از بیشتر مه شايد بود گیر گوشه من مثل اونم که بود اينجا جالب اما بود اشنا خیلی

 افتاب...  اشناست برام کردم می فكر چرا فهمیدم کردم دقت بیشتر وقتی شد من کنجكاوي باعث

 اما بودي من افتاب تو بزرگ تفاوت يه با اما کردنش نگاه طرز حتی بود تو چشماي مثل چشماش

 وقت هیچ که منی ممبفه رو تنهايی اين دلیل خواستم وچرا شد چی دونم نمی...  بود شادي اون

 تنهايی واز بشه تر باز باهام کنم کاري کردم سعی...  رفتم دختر اون سمت رفتم نمی کسی سمت

 ... بود اين گفتم بهش که چیزي اولین بیاد در

 ... منه افتاب چشماي مثل درست شما چشماي-

  ؟؟ افتاب:  گفت پرسشگر وبعد کرد نگاه بهم تعجب با اولش

 کم کم.... هیچ اون بدونه وامید امیده هستی تمام که افتابی از کردم تعريف وت از براش هم ومن

 همه که متعصبش ي خانواده از من براي واون گفتم می تو از اون براي من شدم تر صمیمی باهاش

 بودن متعصب خیلی اما داشت ازادي ي خانواده اينكه با...  نكنه خطا پا از دست تا مواظبشن جوره

 خدايی همون به قسم افتاب...  ديدم نزديك از رو برادرش بار اولین براي که فهمیدم زمانی اينو

 از من که بود شده سال سه خالصه...  نداشت فرقی ونیكی گلنار با من براي شادي پرستیم می که
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 اون بوديم شده خونه هم فرهاد با من زمان اون...  بودم شده دوست شادي وبا بودم دور شماها

 وحوصله حال چون من اما برن کنسرت يه به باهم تا ها بچه از يكی پیش بود رفته دفرها شب

 خونه در زنگ که بودم اومده در حمام از تازه...  بود رفته باهاش کاش اي ولی موندم خونه نداشتم

 داخل به ونگران متعجب بود در پشت اشكی صورت با که ديدم رو شادي کردم باز که درو خورد

 کرد صحبت به شروع هم شادي بده توضیح برام خواستم وازش اوردم اب وبراش مکرد دعوتش

 از گفت بهم بود کرده فوت که بود سالی چند مادرش اخه گرفته مجدد ازدواج به تصمیم باباش که

 خودشو مونده تنها خیلی واون خودشه فكر به فقط هم برادرش و نمیاد خوشش جديدش باباي زن

 منو تا باشه من افتاب جاي داشت دوست گفت بهم زدن زار به کرد شروعو کرد پرت اغوشم توي

 زده تنهايی رو از که حرفی ويه کوچیك حسرت يه ي نشونه به فقط حرفشو اولش...  باشه داشته

 اونم میخواد دلش وگفت کشید شكمم وروي لباسم زير برد دستشو وقتی اما کردم برداشت شده

 افتاد دوهزاريم تازه باشه شادي براي فقط امید خواد می دلش..  باشه داشته خودش براي منو

 بهم خواست بازم اون اما کنه بس کارارو اين خواستم ازش عصبانیت وبا شدم دور ازش سريع

 گفت و...  کرد وزاري گريه به شروع باز اون ولی بیرون بره خونه از گفتم بهش بشه نزديك

 بیرونش خونه از واگه خونه گرده نمی بر امشب دونستم می..  کنه نمی تكرار ديگه واون ببخشمش

 نیا وبیرون فرهاد اتاق برو گفتم کنم نگاه بهش اينكه بدونه بیاد سرش باليی چه نیست معلوم کنم

 قرص يه تا اشپزخونه توي رفتم منم اتاق توي ورفت کرد قبول ببینم رو ريختت خوام نمی چون

 پست از صداش که شستم می ظرفارو وداشتم بودم هايستاد سینك جلوي...  بخورم بخش ارام

 بدنم توي عريون جسم يه وافتاد همانا من برگشتن ،اما برگشتم سمتش به تعجب با شد بلند سرم

 ... وروي گرفت ودستمو گذاشت لبام روي لباشو بزنم پسش اومدم تا همانا

 اورده کم نفس!!!  نبود سختی کار اش بقیه زدن حدس...  کرد سكوت رسید که حرفش اينجاي به

 شد وچی کردم می فكر چی وحشتناك بغض يه بودم کرده بغض دادم فشار گردنم به دستمو بودم

 : گفت ملتمسی لحن با میكرد پاك اشكاشو که حالی در امید

...  نیستم که زمینی سیب...  مردم يه من...  باشم دار خود نتونستم که ببخشم...  افتابم ببخشم-

 ي همه هرچند..  نبودم پیغمبر پسر من افتاب...  نشد اما بگیرم جلوشو خواستم قران به ... خدا به

 همه که خودت جان به ولی کار گناه من درست، افتاب....  نبودن وپارسا زاهد هم پیغمبرا پسراي

 خدا به افتاب...  شدم چشماش رام من...  نرفت..  نشد زدم پسش...  نبود من دست هستیمی ي
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 شد باعث که چیزي میزدم صدا رو تو اسم وفقط فقط رابطه اون توي که بودم تو فكر تو انقدر

 ديونه دادم تشخیص رو موقعیت وقتی شدم بلند خواب از که صبح....  بشه داغون واقعا شادي

 کردم بلند دست دختر يه روي عمرم توي بار اولین براي امید...  من نشه باورت شايد شدم

 بی تونستم نمی خواستم می هم اگر حاال رو شادي هم کردم نابود خودمو هم من...  وزدمش

 فشار هم روي دندوناشو که حالی در حرص با حاال)  بودم گرفته ازش رو عفتش من بشم خیالش

 ي اينده بود لعنتیش خود سر زير چیز همه چند هر: (  داد ادامه شده کیلید دندوناي بین از میداد

 اون مال عشقمم بشم اون مال من اگه شايد که بچگانه فكر يه خاطر به دکر نابود ،خودشو منو

 ...  دنیا زن ترين خوشبخت میشه واون میشه

 : وگفت داد تكون تاسف ي نشونه به سري و زد تلخی پوزخند

 خواستم می میزدي دلتنگی از ودم میزدم حرف تو با وقتی....  خاستگاريش برم شدم مجبور-

 مجبوري است حامله خانم فهمیديم نشده ماه يه...  عنصريم سست اين خاطر هب کنم نابود خودمو

 اما کنه سقط رو بچه شده جور هر خواستم می...  نیارن سرش باليی خانم ي خانواده تا کرديم عقد

 هین توي...  بشه خر امید شايد که بود امیدوار بود معلوم که اي اينده به هنوز لعنتی ذاشت نمی

...  نگرفتم جدي اولش..  خاستگاري بیاد سینا داده گیر دفعه يه بابات گفتی تو که ديمبو وداد گیر

 سینايی زنه يا گرده می بر امید يا گه می که کردي می منتقل بهم رو بابات حرفاي تو وقتی اما

 نبايد بود گفته شادي دکتر هم طرف اون از بودم ترسیده سگ مثل هست خبرايی يه فهمیدم

 من حاال...  کنم خالی سرش تونستم نمی بدبختیمو اين ناکه خطر براش گرنهو بشه عصبی

 دنیا اين به پاش ومن مادرش خريت خاطر به حاال که بچه ويه زن يه مسئولیت داشتم مسئولیت

 خبري اما کنه صبر ديگه سال سه تا کنه راضیش تا بزنه حرف بابات با خواستم بابا از بود شده باز

 طفل واون شادي به تونستم می نه برسم درسم به تونستم می نه بود خراب واقعا اوضاع نشد

 و اومد دنیا به بچه اون...  کنم اروم کشیدي می عذاب داشتی که تورو تونستم می نه برسم معصوم

 جاي وبه زد زنگ بابام که رسیدم بدبختیم اوج به زمانی...  بود رسیده نهايت به تو باباي ي گیرا

 می ازدواج اونجا ديگه يكی با کاري می ور اين رو يكی حاال...  نیستی من پسر ديگه تو گفت سالم

 ترسیده خیلی افتاب....  ندارم گشت بر حق که کرد تهديدم بعدم ؟؟ طوره چه ام نوه اخی ؟؟ کنی

 رو دخترم اسم شدم تر اروم هنوز، دونی نمی چیزي تو شدم ومطمئن زدم حرف تو با وقتی بودم

 انتخاب اين از شادي...  بكشه رخم به رو واشتباهم باشه چشمم جلوي تا افتاب گذاشتم تو ياد به
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 وتو میشه رديف داره کارا وگفتی زدي زنگ بهم تو وقتی...  نمیدادم محل بهش من اما بود ناراحت

 دست از براي خوشحالیم...  ترسیدم می وهم ناراحت هم بودم خوشحال هم میري خونه از داري

 بودن وبابام مامان مثل که احسان وعمو زهره خاله از تو کردن جدا براي ناراحتیم بود وت ندادن

 اين با دونستم نمی...  بگه تو به رو چیز همه و بشه تر جري عمو نكنه که بود اين براي وترسم

 احساس چرا دونم نمی...  میشدم ديونه داشتم شد که عید شب...  مخالفت يا کنم موافقت کارت

 استرس از نبود خوب حالم...  میزنه ضربه ومحكم افتاده قلبم جون به چكش با يكی ردمک می

 نه خودت نه نمیداد رو جوابم کس هیچ میزدم زنگ چی هر بودم تو نگران داشتم تهوع حالت

 نیومده سرت باليی کردم می التماس خدا وبه کردم می گريه...  کدوم هیچ...  نیكی گلنارو نه کامی

 اما میديد هم شادي واقعی مجنون يه بودم شده بگم اگه نباشه دروغ شايد ها ساعت اون ... باشه

 به زياد همین براي کردم مردي اومدم پیش پاش پابه که هم اينجا تا میدونست خوب خودشم

..  کردم می احساس نه میديدم نه رو شدنش خرد که بودم تو گیر در انقدر پیچید نمی پروپام

 اروم ريختن وجودم اتیش روي اب يه انگار دادي جواب وقت کلی از بعد باالخره رو تلفن که زمانی

 رو دنیا تمام انگار کشی می نفس هستم من که دنیايی توي...  سالمی هستی، تو اينكه از..  شدم

 احساس تو توي رو تغییر جورايی يه خوب اما میزديم حرف باهام تو منو اون از بعد...  دادن بهم

 وبرده بود شده بد شادي حال که بود زمانی میزديم حرف باهم تو منو که زمانی بدترين دمبو کرده

 زمانی از خوام نمی افتاب...  گرفت می رو مامانش ي بهونه هم کوچولو افتاب و بیمارستان بودمش

 فقط شدم داغون منم شدي داغون تو که قدر همون باش مطمئن فهمیدي رو موضوع تو که بگم

 با کامی اين چون بدم شرح برات خوام نمی رو کامی رفتار....  بگذره لعنتی زمان اين مخواست می

 گرفته تصمیم افتاب گفت وقتی نداد من به دادن توضیح ي اجازه حتی داشت فرق کلی کامی اون

 وتا کردم مست شدم کوچكم وافتاب شادي بد حال خیال بی که انقدر...  شدم روانی کنه ازدواج

...  بودم گرفته وجدان عذاب چقدر بعدش دونی نمی افتاب...  زدمش رو شادي مداشت توان

 به حاضر که بود سخت جون انقدر اما...  برده پی کرده که خريتی به هم شادي حاال میدونستم

 ريختم بهم رو خونه ي همه...  شنیدم رو دومم باباي رو حسام عمو مرگ خبر وقتی...  نشد طالق

 تورو کی ؟؟ کرد می بغل رو تو کی حاال بود گرفته دلم...  دونستم می مقصر ودموخ بودم داغون... 

 سال يه اين افتاب ؟؟ جديد بازي هم يه ؟؟ غريبه مرد يه ؟؟ غريبه پسر يه ؟؟ کرد می اروم

 امید موقع اون چون غربت درد از تر بد حتی بود زندگیم دوران بدترين من براي اي وخورده

 به هم شادي گرفتم برگشت به تصمیم که زمانی...  حاال ولی منتظرمی تو برگشتم وقتی داشتم
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 نداشت اش خانواده با خوبی ي رابطه چون بزارم نتهاش تونستم نمی بیاد باهام که پیچید پام پرو

 من چون خودته ضرر به اومدن اين اما بیا گفتم بهش من...  میاد سرش باليی چه نبود معلوم وتنها

 براش دلم افتاب...  کرد قبول اما ريخت اشك...  گردونم بر افتابمو شده جور هر میرم دارم

 احسان عمو قبر سر تورو تونستم تنها گشتم بر وقتی که میسوزه خودمم براي دلم...  میسوزه

 اون ديدم رو ديگه افتاب يه نديدم خودمو افتاب موقع اون من...  ديگه مرد يه بغل توي ببینم

...  بودم دوخته چشم بهتون اشك با ماشین از بیرون من بوديد ماشین توي شما که هاي لحظه

  میشمردم خودم براي رو زندگی هاي حسرت وفقط

 کردم احساس من ولی بود امید اون ، ديدم رو اشنا يه ي سايه زهرا بهشت توي که افتاد يادم تازه

 : گفت مهربونی لبخند وبا کرد کج سرشو امید!!!  زدم توهم

 ... ندارم ديدنشونو طاقت که گفتم خانمم اشكاتو منبین-

 از بعد کردم پاك اشكامو سرعت به ؟؟ بودم کرده گريه کی من کشیدم دست صورتم به بابهت

 : گفتم و شدم خیره امید به اومدم خودم به که لحظه چند

 ؟؟ کجان ات بچه و...  زن....  االن-

 ...هتلن: گفت اروم کشید می فرضی ايخطه میز روي که حالی ودر کرد شديدي اخم امید

 حرفاي از دونستم نمی ؟؟ حسینن عمو ي خونه بشنوم اينكه داشتم، توقعی چه زدم پوزخندي

 زجر کم هم امید ماجرا اين توي میدونستم حاال...  بودم سرگردون بكنم برداشتی چه امید

 پس ؟؟ پیشت گردم می وبر تبخشیدم بگم بهش بايد...  بگم بايد چی دونستم نمی اما...  نكشیده

 رائین ؟؟ کرد عوض رو مون همه نوشت سر خوب زندگی يه امید به شادي ؟ چی ودخترش شادي

 ؟ اوچی ؟؟؟ کرد کمك وبهم نشست گندم اخالق پاي به سال چند اين که مهربونی مرد ؟؟ چی

 ازدواجت موضوع بگی بهم خواي نمی بازم:  گفت پريشونی نگاه با اومدم در فكر از امید صداي با

 ؟؟ چیه
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 ي حوصله امید مثل من اما بگم چیزو همه منم وقتشه میشه رو داره کم کم بازي که االن...  چرا

 که اي وظیفه کردن باز براي من اما میزد حرف اش تبرئه براي امید نداشتم کردن صحبت همه اين

 : گفتم وار خالصه همین يبرا نداشتم کردن فكر ي حوصله که بودم کالفه وانقدر بود گردنم رو

 مجردي ي خونه برم نمیداد اجازه وقت هیچ من باباي ؟؟ کردي فكر وبابام من به راجع چی تو-

 از نهاد پیش يه با نمیداد بهم کارو اون ي اجازه اما شوند می عقد ي سفره سر منو کتك با شده

 مدت براي بشه وراضی باشه تر باال سینا از که يكی صوري همسر يه..  شد شروع کامی طرف

 معرفی بهم رائینو کامی دفعه يه که نكرديم پیدا رو کسی بشه جدا وبعد کنه ازدواج من با کوتاهی

 زود وخیلی کنیم ازدواج باهم شد قرار شد کار اين به مجبور مشكالت سري يه خاطر به اونم کرد

 وقتی...  کردم ازدواج هاشبا وقتی اما بشیم راحت بابا هاي دادن گیر دست از تا...  بشیم جدا

 هر االن من اورد خودم به منو که بود اون...  بابا مرگ از بعد مخصوصا..  شدم اشنا باهاش بیشتر

 ... اونم مديون دارم چیزي

 ؟؟ نیست جدي تون رابطه پس: وگفت پريد حرفم وسط خوشحالی با امید

 دلیل تا...  بودم تو گشت بر منتظر فقط ومن میشه جدي داره چرا:  وگفتم زدم بهش پوزخندي

 بگیرم تصمیم ازاد فكري وبا بدونم کارتو

 گشته بر رائین االن تا حتما بود نه ساعت اوه..  افتاد شاپ کافی ساعت به نگاهم کرد کپ امید

 بود شده وسرد نخورده دست افتاد میز روي ي قهوه به نگاهم تازه کشیدم عقب صندلیمو سريع

 کجا: گفت سريع شدم بلند ديد وقتی امید شدم بلند جا واز دادم كونت تاسف ي نشونه به سري

 ؟؟

 .. برگشته کار سر از ديگه االن رائین...  خونه-

 وجعبه کرد جیبش توي دست وبعد شد خیره بهم بود کرده لونه چشماش توي که غمی با امید

 : وگفت گذاشت جلوم جواهراتی

 ... يا میدي فرصت من به ، خودم افتاب امید به...  گشتم بر تو امید به من...  افتاب-
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 من ذهنی فرهنگ توي بود زود گیري تصمیم براي االن بود گردش در وجعبه امید بین نگاهم

 رو حلقه...  بگیرم تصمیم رائین اونو وبین...  کنم فكر بهش تونسم می پس بود گناه بی امید!! فعال

 واقعا ؟؟ کنم می کار چی دارم من لرزوند رو دلم ته امید خوشحالی وبرق..  برداشتم میز روي از

 : وگفت شد خیره بهم سپاسگزار لبش روي لبخند با امید...  نمیدونم

 ...  هستم خبرت منتظر...  موندنی زنده براي من امید تنها تو...  افتابم ممنونم-

  نداختما بیرون کافه از خودمو بلند هاي قدم وبا دادم تكون خداحافظ ي نشونه به سري

 عقل تا تلنگرشد، يه مثل برام سرد باد اين وانگار میداد نوازش صورتمو پايیزي سرد هواي

 فكر که انقدراهم گیري تصمیم واين..  بگیرن رو نهايی وتصمیم بدن هم دست به دست واحساسم

 داشتم خوبی حس يه واقعا االن!!!  داشتم انتظارشو که بود چیزي همون نبود سخت کردم می

 از شدنم زده پس بود کرده مشغول منو ذهن که چیزي مهمترين...  کردم می راحتی حساس،ا

 می التیام رو زخمیم غرور حدودي تا واين...  نشدم زده پس من که فهمیدم االن اما بود امید طرف

 فشارش انگشتام بین کمی دوختم دستم توي ي جعبه به رو نگاهم کشیدم عمیقی نفس بخشید

 ماشین به خودمو گذشتن می کنارم از که مردمی به توجه بی اروم اما بلند هاي قدم وبا دادم

 رو حلقه ي جعبه و گذاشتم بغل صندلی روي کیفمو شدم ماشین وسوار زدم رو ريموت رسوندم

 بود خالی ذهنم...  انداختم روم روبه شلوغ خیابون به رو نگاهم...  کردم پرت ماشین داشپرت توي

 گوشیم ياد با...  معلومه من جواب باشه که جوري هر بشه که هرچی بودم مطمئن چیزي يه از اما

 شش رائین تا نه داشتم میسكال تا 05 بیرون کشیدمش سختی وبه کیفم توي کردم دستمو سريع

 تا کردم روشن رو ماشین وسريع گذاشتم کیفم روي رو وگوشی انداختم باال ابرويی کامی تاهم

 موضوع طوري چه گشت می رائین محور حول فقط ذهنم االن...  بودم کرده دير واقعا هم جا همین

!!! زندگیمو نه که بازي ؟؟ بردارم رو بازي اين اخر ي پرده جوري چه ؟؟ بذارم میون در اون با رو

 ...  باشم من اخر ي صحنه اين کارگردان خواست می دلم

 اخرش اما بودم دودل بود گردش در خونه چوبی در روي نگاهم بودم ايستاده ساختمون در جلوي

 باز با چرخوندم در وقفل بستم چشمامو گذاشتم در توي رو کلید کشیدم عمیقی ؟؟نفس چی که

 از بیش ،االن شدم خونه وارد مطمئن ونا کوتاه هايی قدم وبا کردم باز چشمامو ترديد با در شدن

 که رائین ديدن با کشیدم جلو ودموخ وکمی بستم اروم رو در...  بودم شده ترسو اي ديگه زمان هر
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 ش شلوار جیب توي دستش يه که حالی در خودش خاص ژست با پنجره وکنار بود دستش سیگار

 بود ايستاده من به وپشت بود داده تكیه پنجره ي شیشه به رو بود توش سیگار که ودستی بود

 ارومی همون به گرده بر فمطر به اينكه بدون رائین...  کردم ارومی سالم..  بود سكوت غرق خونه

 انداختم باال اي شونه ناراحتی با ؟؟ شده اينطوري چرا ،اين شدم خیره بهش زده بهت داد رو جوابم

 توي وجذابش گرفته صداي که بودم نرفته بیشتر قدم چهار - سه هنوز افتادم راه اتاقم سمت وبه

 : پیچید گوشم

 ؟ ديديش-

 با! بود اشتباه حدسم مطمئنم دادم قورت زحمت به مودهن اب...  بستم يخ واقعی معناي به

 به رو اش وتكیه بود گشته بر من سمت به اونم حاال گشتم بر رائین سمت به شده گرد چشماي

 : گفتم ،مِن مِن وبا زده بهت بود شده خیره من به عجیبی نگاه وبا بود داده پنجره ي شیشه

 ؟ رو کی...  ك-

 کلید دندوناي بین واز دوخت زمین به رو نگاهش کرد ورو زير موقلب تلخیش که زد تلخی پوزخند

 : غريد اش شده

 !؟ نه!!  ديگه ايرانه...  رو قديمت يار-

 اون..  اون...  بودن کرده خالی سرم روي جوش اب پارچ يه انگار شدم خیره بهش زده وبهت گیج

 خوشحال ترشده اسون من وکار یدهفهم اينكه از دونم نمی....  مییییییی کا ؟؟؟ بود فهمیده کجا از

 : پرسیدم جونی بی با کدم حس خودم روي رو منتظرش نگاه سنگینی وقتی...  ناراحت يا باشم

 ؟ اره...  گفت بهت اون...  کامی-

 پنجره بغل بلند پايه میز کنار که سیگاري زير روي رو سیگار...  داد تكون وسري زد تلخی لبخند

 : وگفت انداخت بهم پرسرزنشی نگاه اومد جلو قدم دچن و داد فشار حرص با بود

 اون برگشت از نداشتم حق...  داشت نقش بازي اين توي که ،کسی من يعنی...  ؟؟ گفت می نبايد-

 ؟؟ شه می تموم داره زندگیم بازي فهمیدم می نبايد ؟؟ بدونم چیزي

 : گفتم حرص وبا سختی به بودم کرده بغض
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 ...  رائین نبود بازي اين-

 : وگفت چشمام توي زد زل ريخت می غم ازش که نگاهی وبا کرد اخم بهم شدت به رائین

 ... بهتره خودت براي اين چون..  نزنش پس...  نداري قبول رو حرفی وقتی-

 : گفتم داشتم کردنش مخفی در سعی سختی به که بغضی وبا کردم پرت سالن ي گوشه رو کیفم

 ... رمدا قبول میزنم که رو حرفی هر من-

 : وگفت زد دست تمسخر حالت وبا کرد پرت کاناپه رو وخودشو داد سر عصبی بلند ي خنده رائین

 ... تو به افرين-

 عصبی صداي برم اتاقم وبه کنم گرد عقب خواستم وتا شدم خیره بهش وسرزنش حرص با

 : کرد متوقفم وپرتحكمش

 ... بزنم حرف باهات بايد..  بشین-

 رائین نشستم مقابلش راحتی تكی مبل روي ناچار به گرفت ازم رو لفتمخا قدرت کالمش تحكم

 کالفه بودم گرفته گر نداشتم رو نگاهش سنگینی طاقت...  شد خیره بهم ومرموزي تیز نگاه با

 عصبی لحن اما اروم صداي با رائین موقع همون انداختم مبل ي وگوشه کردم باز سرم از رو شالم

 : گفت

 ... بكنی وايخ می کار چی افتاب-

 اين ، شدم خیره داشت هم عصبانیت از هايی رگه که وغمگینش طوسی چشماي به کالفگی با

 دستاي با خواست می دلم بود کرده فرق من تصور با چیز همه...  خواستم می من که نبود چیزي

 : گفتم وخسته اروم بكنم تر ماليم رو لحنم کردم سعی...  کنم خفه رو کامی خودم

 ؟ رو چی-

 : غريد خشمگین رائین

 ...  گم می امیدو...  چپ علی ي کوچه به بزن خودتو کم افتاب کن بس-
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 : وگفتم شدم خیره چشماش به وغمگین اروم لحن همون با

 ؟؟؟ کنم کارش چی خواي می-

 بی که وصدايی سرخ چشماي با قبل از تر عصبی چون گرفته حرصش من ارامش اين از بود معلوم

 : گفت نبود دفريا با شباهت

 ... داره وبچه زن امید...  کن تموم هارو بازي مسخره اين افتاب-

 : کردم وازمزمه زدم پوزخندي

 ؟؟ باشه نگفته کامی که هست چیزي..  ممنونم واقعا-

 پیشونی هاي رگ که حالی ودر شد بلند جا از عصبانیت با بود شنیده صدامو انگار که رائین

 : زد داد بود زده بیرون وگردنش

 بازي اين توي افتاب...  بوده مون همه خاطر به زده حرفی کامی اگه...  باشه نبايد چون نیست نه-

 دختر اون به ، من به رسه می بازي اين ي ديگه سر يه...  هستم منم..  نیستید امید و تو فقط

 بدبخت دختر ناو به نیستی فكرمن به لعنتی دِ...  معصوم طفل ي بچه اون به امیده زن که بدبختی

 که باش معصوم طفل اون فكر به داده تشكیل وزندگی شده امید زن آرزو کلی با که کن فكر

 ؟؟ کنی خراب زندگیشونو خواي می چرا...  شده باز زندگی اين به پاش بیگناه

 از منم نداشتم رو لعنتی بغض اين حفظ تحمل ديگه میومد جوش به داشت خونم انصافی بی اين از

 : زدم فرياد ريختم می اشك که حالی ودر شدم بلند جا

 چرا نیست من فكر به اينجا کسی چرا ؟ باشم بقیه فكر به بايد فقط من..  رائین ديگه کن بس-

 وارزو امید با هم ديگه دختر يه کرده نمی فكر اين به میزنی سینه به سنگشو تو که دختري همون

 از چیزو همه خودخواهی وبا نكرد فكر اون چرا ... بوده نشسته زندگیش مرد منتظر دنیا سر اون

 ؟ مادرش دق ي ايینه شده من اسم با که اي بچه فكر به ؟ باشم بچه کدوم فكر ،به گرفت من

 ، داشتم تكیه بهت که بودي کسی تنها که تويی ؟؟ باشم تو فكر به اصال يا ؟؟؟ پدرش عذاب حكم

 کردي کار چی تو اما ؟؟ گذاشتم نمايش به تو يبرا وفقط فقط واقعیمو خود...  داشتم اعتماد بهت

 ؟ کردي کار چی جواب در تو اما کردم اعتماد تو به من ؟؟
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 به که زدم سالن وسط بزرگ اي شیشه میز زير پامو باضرب نیت عصبا شدت از بود گرفته صدام

 نرائی به میزدم زجه که حالی در پیچید خونه توي شیشه شكستن بد وصداي شد پرت اي گوشه

 : زدم فرياد باز اي گرفته صداي وبا کردم نگاه بود شده خیره شكسته میز به مبهوت که

 فكر...  تو حرفاي اين با االن همین خان رائین اره...  بود من قلب صداي اين ؟؟ اره ؟؟؟ شنیدي-

 اون ... نیوفتادم راه دار زن مرد يه دنبال من...  باشم داده نشون بهت اينطوري خودمو کردم نمی

 که مردي...  امید...  میشد خالصه اون اسم توي دنیام روزي يه که کسی همون...  سراغم اومد مرد

 ...  رائین اما...  بود همش...  بود کردم باز چشم تا

 يه با که درحالی...  ندارم کشیدن نفس براي اکسیژنی کردم می احساس بود اومده بند نفسم

 با و ام سینه به زدم مشت ام ديگه دست با بشه باز نفسم راه تا میدادم ماساژ رو گردنم دستم

 : گفتم اي خفه صداي

 ... افتادم راه اين دنبال خرم من...  رفت ديگه سمت ويه کرد گم رو راهش...  مذهب ال اين..  اما-

...  رفتم اتاقم سمت به بود ايستاده سالن وسط زده بهت که رائین به توجه بی سنگین هاي قدم با

 وبه نشستم ارايش میز صندلی وروي کشیدم بیرون تنم از رو مانتو بستم شدت به رو اتاق در

...  نمیاد يادم هیچی ؟؟ گفتم چی ؟؟ من گفتم وپرتی چرت چه...  شدم خیره خودم اشكی صورت

 سمت به ديگه بار نگاهم کشیدم روش نوازش حالت به دستمو شد خشكR پالك روي نگاهم

 ديگه...  کردم می احساس وجود تمام با رو نگاهم برق..  شدم خیره سیاهم ايچشم به رفت ايینه

 دادن ازدست براي ترسیدم، می...  نداشتم رو تنها همراهی اين تحمل ديگه نداشتم نابودي تحمل

 راحتی به زندگیمو ي همه نمیذارم دفعه اين ترسیدم می دوباره ونابودي فنا از ترسیدم می دوباره

 وتوي اينجا ، اساسی فرق يه میكنه فرق چیز همه سري اين جديه واقعا قضیه دفعه اين بدم باد به

 ...  کنه می فرق واقعا گذشته با وهمه همه قلب اين ،حتی االن منه واين زمان اين

 اطمینان برق ووقتی انداختم خودم به نگاهی کشیدم عمیقی نفس شدم بلند جا از انی تصمیم با

 می رائین دنبال نگاه با بیرون کردم پرت اتاق از خودمو بلند هايی قدم با دمخون چشمام توي از رو

 ودستاش بود افتاده پايین سرش دفعه اين وفقط بود ايستاده سالن وسط طور همون هنوز گشدم

 ماليمی لحن با و ايستادم سرش پشت رسوندم بهش خودمو بلند هاي قدم با بود شده مشت
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 خیره چشمام به عجیب وبرق غمگین نگاه اون وبا گشت بر سمتم به نرائی...  کردم صدا رو اسمش

 ... شد

 

**** 

 دقت با رو چپم دست ي زيبا ي وحلقه اوردم باال رو چپم دست زدم بیرون کافه از پهنی لبخند با

 سرعت با!!  بود متفاوت ديروز قرار با امروز قرار اين چقدر...  بود شده تنگ براش دلم کردم نگاه

 قرارمون از چیزي افتادم وراه کردم روشن ماشینو وقفه بی شدم وسوار رسوندم ماشین به خودمو

 وارد اصلی در واز کردم پارك مجتمع در جلوي ماشینو...  داشتم کار کلی ومن...  بود نمونده باقی

 بهش ماشینو سويچ اومد محمد وقتی خواستم وازش دادم نگهبان به ماشینو سوچ شدم مجتمع

 از وقبل رسوندم اسانسور به خودمو سريع شدم مطمئن نگهبان از ووقتی!!  ببره خودش با تا بده

 بهم لبخندي لبم روي سرخوش لبخند ديدن با پیرمون ي همسايه شدم سوارش کنه حرکت اينكه

 اسانسور از...  اي ديوانه دختر عجب گه می ذهنش توي داره طرف کنم فكر داد تكون وسري زد

 زود پس نداشتم وسايل کردن جمع براي زيادي وقت کردم باز کلید با رو ونهخ ودر شدم خارج

 موقع...  ريختم چمدون دوتا وتوي کردم جمع رو بود نیاز که چیزي هر نظرم وبه شدم کار به دست

 تنگ وبدش خوب وخاطرات اتاق اين براي دلم.... انداختم اتاق سرتاسر به رو نگاهم بود رفتن

 سرم ساعت ديدن با...  بفرستم ام ريه به رو اتاق اين عطر بوي تا یدمکش عمیقی نفس میشه

 کردم باز رو در کشیدمش در دم تا سختی وبه بردم هام چمدون به دست سريع کشید سوت

 از وقتی کشیدم خونه به اي ديگه سرك گذاشتم راهرو توي ساختمون از بیرون هارو وچمدون

 ... ايستادم اسانسور منتظر دست به وچمدون بستم رو ودر زدم لبخندي شدم مطمئن چیز همه

 شد تر پهن لبخندم باديدنش انداختم اطراف به ونگاهی کشیدم مجتمع از بیرون هارو چمدون

 لبخند وبا شد پیاده ماشین از سريع رفتم ماشین سمت به ها چمدون وبا دادم تكون دستی

 که رو عقب صندق در بديم نتقالا ماشین عقب صندق به هارو چمدون که کرد کمكم مهربونش

 که کردم ريزي ي خنده کرد کوتاهی وتعظیم کرد باز ودرو رفت راننده کمك در سمت به بست

 با بود شده پخش ماشین توي عطرش بوي نشستم ماشین توي سريع بخنده خودشم شد باعث

 سوار سرعت به اونم...  بستم رو بندم وکمر کشیدم عمیقی نفس باريد می ارامش ازش که لبخندي
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 روي دوديشو وعینك شد خیره صندلی پشتی به وبعد بست رو بندش کمر و شد ماشین

 ؟؟؟ بريم: وگفت شد خیره من به عشقش از وپر مهربون چشماي وبا گذاشت پیشونیش

 : کردم باز لب داشتن ودوست عشق از وپر مطمئن لبخند وبا شدم خیره بهش منم

 ... بگید شما هرچی...  اقا بله-

 ؟؟ شده مهربون ما خانم افتاب اومده، در طرف کدوم از افتاب...  اوهو-

 : وگفتم زدم ومحكمش مردونه بازوي به مشتی حرص با

 . بخواد دلت خیلی...  دوما...  مهربونم همیشه من اوال-

 : گفت بمی صداي با بود هام لب روي حريصش نگاه که حالی ودر شد دوال صورتم توي

 .. خواد می شمارو وجودم ي همه خانم، چیه دلم-

 سرشو که حالی ودر داد باال ابروهاشو تاي يه انداختم باال هامو وابرو دادم هلش عقب به تخس

 : گفت شیطنت با میداد تكون

 ... خانم افتاب...  رسیم می هم به باشه-

 من دمکر نگاه بود شده خیره بهم شیطون وچشماي لبخند با که اون وبه کردم سرخوشی ي خنده

 : گفت و کرد تصنعی اخم رائین!  بودم شیطون طوسی نگاه اين عاشق

 ... میشه منم نوبت بخند بخند-

 : وگفتم شدم دوال صورتش توي شیطون من بار اين

 .... رسه نمی شما نوبت وقت هیچ..  نخیرم-

 کم کم اما بود زده بهت اول رائین کردم بوسیدنش به وشروع گذاشتم لبهاش روي لبهامو وسريع

 از سختی به که حالی در دقیقه چند از بعد...  کرديم هم بوسیدن به شروع ونرم اومد خودش به

 : گفت وبمی دورگه صداي با بود من لبهاي به نگاهش هنوز که حالی در رائین شديم می جدا هم

 ... کنم دودي ماشینو ها وشیشه کنم گوش کامی نصیحت به بايد اينكه مثل-
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 : گفتم مغرور و زدم بهش بدجنسی لبخند

 ... نیست خبرا اين از ديگه نزن صابون دلت به زياد-

 : وگفت داد خفیفی فشار دماغمو نوك و خنديد رائین

 ... کوچولو خانم بینیم می-

 .. بینیم می باش:  وگفتم دادم تكون سري شیطنت با

 : وگفت کرد نگاه بهم چپی چپ رائین

 زن کن حیا...  بندازه وکل بزنه حرف طوري اين هاش بچه باباي بانبايد که زن...  ها پررويی خیلی-

! 

 شكمت به زياد گم می دوم بار براي...  ها بچه باباي بشی تو تا کو حاال: وگفتم زدم خندي زهر

 .... نزن صابون

 : گفت خنده با رائین

  نمیشه باورت پررويی گم می-

 گرم دست توي دستم...  شد دور باسرعت محل اون از تیكافی وبا کرد روشن رو ماشین وبعد

 گوش داريوش صداي به که حالی ودر دادم صندلی پشتی به رو ام تكیه بود کرده خوش جا رائین

  کردم مرورمی ذهنم توي خودم براي ديگه بار رو ديشب خاطرات میدادم

** 

 سالن سطو طور همون هنوز گشتم می رائین دنبال نگاه با بیرون کردم پرت اتاق از خودمو

 بلند هاي قدم با بود شده مشت ودستاش بود افتاده پايین سرش دفعه اين وفقط بود ايستاده

 به رائین...  کردم صدا رو اسمش ماليمی لحن با و ايستادم سرش پشت رسوندم بهش خودمو

 نیاوردم تاب ديگه..  شد خیره چشمام به عجیب وبرق غمگین نگاه اون وبا گشت بر سمتم

 مقدمه هیچ وبدون بردم عقب کمی سرمو بیاد خودش به رائین تا انداختم اغوشش يتو وخودمو

 دادم فشار رائین هاي لب روي هامو لب شدم قدم پیش پسري بوسیدن توي بار اولین براي اي
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 کمی که لحظه چند از بعد رائین کردم بود زده خشكش تعجب از که رائین بوسیدن به شروع ونرم

 : کرد زمزمه اروم وگیجی زده بهت هاي چشم با کرد جدا خودش از منو اومد خودش به

 !؟ افتاب-

 کم رائین چشماي بهت رنگ ، دوختم رائین ي زده بهت چشماي به رو عاشقم ونگاه زدم لبخندي

 باز متعجبی لبخند وبا داد وفشار محكم رو کمرم رائین داد عمیقی برق به خودشو وجاي شد رنگ

 : کرد زمزمه

 !.. !! يعنی-

 کشیدم خودم سمت به وسرشو کردم موهاش الي دستمو حرفی هیچ بدون ترشد عمیق لبخندم

 زد هام لب به کوتاهی ي بوسه رائین کردم بوسیدنش به وشروع گذاشتم هاش لب روي ولبهامو

 خیره بهش تندي نگاه با گرفت می حرصم کارش اين از داشت کم کم کرد جدا خوش از منو وباز

 : گفت اروم و خنديد شیطون شدم

 .... من ي ديونه عاشقتم-

 لبهام روي لبهاشو باشه بودم شده متعجب دفعه اين که من طرف از جواب منتظر اينكه بدونه وبعد

 از بودم خوشحال کردن می اب قند دلم توي کرد بوسیدنم به شروع وحرص ولع وبا داد فشار

 رائین کردم همراهی به وشروع اومدم خودم به کم کم بودم خوشحال واقعا روم به رو مرد داشتن

 اون از وبعد کرد بوسیدن به وشروع گذاشت دهنش توي رو گوشم ي والله شد جدا هام لب از اروم

 رائین توقف با دونستم نمی خودمو وهواي حال بودم لذت غرق خوشی از تر وپايین وپايین گردنم

 وخواستن خواهش از پر هاي شمچ وبه کردم صاف کمی شدمو کج سر و کرد باز چشمامو متعجب

 در اي ودورگه بم صداي وبا کاشت گردنم روي کوتاهی ي بوسه لحظه چند از بعد شدم خیره رائین

 : گفت بود شده خیره چشمام به باز که حالی

 ؟ میدي اجازه-

 با " نیستم گرم اغوش اين نیازمند تو از کمتر منم عزيزم " زدم نیازش از پر ي چهره به لبخندي

 شدنم معلق با زد هام لب روي کوتاهی ي بوسه ترشد عمیق رائین لبهاي روي لبخند ، من خندلب
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 باز برد می اتاق سمت به منو که حالی ودر کرد شیطونی ي خنده ،رائین زدم خفیفی جیغ هوا روي

 اين چقدر زد خیمه من روي خودش و گذاشت تخت روي منو اروم...  کردم بوسیدنم به شروع گرم

 تنها االن بخش لذت بودن محكم گاه تكیه اين کنار وچقدر بود داشتنی دوست مردونه اغوش

 عذابش چقدر بودومن کرده صبر مدت اين من براي که مردي بود، مردم با شدنم يكی من ارزوي

 غسل ، تعهد غسل ، دوباره عاشقی ،غسل کردم غسل بدنم روي رائین مرطوب هاي بوسه با! دادم

 توي که دردي با...  بخشی لذت غسل وچه بودنم رائین براي همیشه ،غسل نمبود زن ، شدنم زن

 وملتمس فشردم چنگم توي رو تخت روي ي وملهفه کشیدم خفیفی جیغ خوداگاه نا پیچید بدنم

 .... کردم صدا رو اسمش لذت وپراز

 رنگ خوش چشماي ديدن وبا کردم باز چشم میزد کنار موهامو گونه نوازش که دستی گرماي با

 مطمئن بودنم بیدار از که رائین زدم محوي لبخند بود شده خیره بهم ومحبت عشق با که مردم

 بدون که رائین بدن گرماي از فشرد اغوشش توي ومنو پاشید من روي رو محبتش از پر لبخند شد

 ديدن با ،رائین کردم جمع اغوشش توي وخودمو کشیدم خجالت میكرد داغ رو بدنم اي پرده هیچ

 : گفت خنده وبا کرد رد بودم گذاشته صورتم جلو که دستم بین از سرشو خنديد حرکتم ناي

 بود همسايه دختر بود شده حیا بی ديشب که دختري اون نكنه ببینم...  ؟؟ بلدي خجالتم پس اِ-

 ؟؟؟

 فشار بالشت تو وسرمو زدم شكمش به اي ضربه رائین به کردن نگاه وبدون کردم ريزي ي خنده

 : وگفت خنديد سرخوشی با ائینر دادم

 ... کنم تمیز رو جا اين منم...  حمام بري بايد...  بلندبشی بهتر خجالتی خانم-

 که رو تمیزي ي ملهفه کمی بهداشتی سرويس توي از اب صداي شنیدن با رفت حمام به وبعد

 دوباره و ومدا در حمام از رائین دقیقه ده از بعد,  پیچیدم خودم دور رو داد بهم ديشب رائین

 : گفت مرموزي لحن وبا شد شیطون

 ... بشورمش يا دور بندازم رو ملهفه بايد نظرت به افتاب گم می-

 بود ناز از پر بیشتر که تصنعی عصبانیت وبا پیچیدم بیشتر خودم دور رو وملهفه کشیدم جیغی

 : گفتم



 
 

www.negahdl.com    542 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 ... مردي نا خیــــــــــــلی رائیـــــــــن-

 جلو به رائین با که قدم هر داشتم تعهد اينكه مثل!!!  داشت فرق گذشته افتاب با افتاب اين چقدر

 : وگفت کرد کمرم به اي اشاره چشم وبا کرد شیطونی ي خنده!!  کنم عوض هم رو اخالقم میرم

 ؟؟؟ نمیكنه درد که کمرت-

 : گفتم خودش ومثل انداختم باال ابرويی

 ... داشت رو هوامون ديشب اقامون خیر،-

 : وگفت شد خیره چشمام توي وشیطون رو پر

 اره؟؟؟-

 : وگفتم انداختم باال ابرويی

 ... البته صد بله-

 باز رو حمام در ودادم جیغ به توجه وبی کرد بلند دستش دوتا روي ومنو دويد سمتم وبه خنديد

 : گفت ريخت می هم به موهامو که حالی در وبعد گذاشت گرم اب از پر وان توي ومنو کرد

 .... بیا در زود ولی...  بده ماساژ رو بدنت میک-

 با شد خارج حمام واز کرد گرد عقب زود وخیلی شد خیره بهم عشق از پر وبعد زد بهم چشمكی

 رو ارامش میكردم احساس...  کردم رها داغ اب توي بیشتر خودمو ارامش از وپر عمیق لبخندي

 مثل بودن رائین با...  بود تر بخش لذت مبرا ارامش اين چقدر کنم می حس هام سلول تك تك با

 خودم زندگی هاي وساعت فهمیدم دير اينو که بدبختم چقدر ومن....  هفتمه آسمونه توي بودن

 از بهتر خیلی دومون هر براي تونست می دوسال اين...  دادم حدر جهت وبی خود بی رو ورائین

 هنوز میكنم اعتراف...  داشت وبچه نز که کردم مردي صرف رو دوسال اين ي همه ومن باشه اين

 گم می ديگه طرف از ولی نبود امید خواست اين گم می طرف يه از...  گناهه بی امید من پیش هم

 کارو اين رائین که طور همون کنه کنترل رو خودش تونست می خوب خیلی خواست می اگه امید

...  گوشمه توي همیشه عمه حرف يه نداشت خودداري توان ديگه هم شايد...  امید اما کرد
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 اما...  کرده می فكر که نبوده طوري اون امید عشق شايد....  عشقشه به بسته مرد هر گنجايش

 که افتادم امانتیش ي حلقه ياد به امید ياد با...  داده پس خوب خیلی رو خودش امتحان رائین

 در به که اي تقه صداي با...  مکرد می صحبت رائین با مورد اين در بايد, بود ماشینم داشپرت توي

 : پیچید حمام توي رائین صداي شدم خارج فكر از خورد

 ... بخوريم صبحانه بیرون بیا ديگه بسه خانمم-

 خیلی درد اين ولی کرد می درد کمی کمرم کردم اکتفا باشه يه وبه شدم بلند جا از سختی به

 .... اومدم وبیرون کردم حمام سريع...  بود رفته باال دردم تحمل من شايد يا نبود فرسا طاقت

 خیس موهاش که رائین ديدن با شدم خارج اتاق واز کردم تر محكم رو پوش تن ي حوله کمري

 ولی شد کم تعجبم از کمی سالن توي حمام باياد کردم تعجب بود تنش شلوارك يه وفقط بود

 ونگاه اومد سمتم به شد ونشیط نگاهش باز ديدنم با رائین!!!  بود ستودنی کامال عملش سرعت

 : گفت اي مزه با لحن وبا کرد حوله به حريصی

 ؟؟؟ بكشی منو کردي قصد تو دختر-

 : وگفت نشوند صندلی روي ومنو زد لبم به وکوتاهی نرم ي بوسه بغلش توي کشید منو وبعد

  بیاد جا حالت کم يه بخور صبحانه-

 نمی گرفتن لقمه به کرد وشروع ذاشتگ جلوم رو موز شیر لیوان نشست کنارم خودشم وبعد

 بشه دلخور ازم بازم خواد نمی دلم هیچ بزنم حرف رائین با امید مورد در بايد جوري چه دونستم

 به هم کمی بايد بود درست رائین حرف...  بكنم امیدوار اين از بیشتر رو امید خواست نمی دلم اما

 به اومدم خودم به من که حاال میاوردم ودشخ به رو امید وکمی....  کردم می فكر وبچه زن اون

 شايد حاال...  بیارم خودش به اونوهم بايد خوردم امید با که ونمكی نون سال همه اين تمام خاطر

 بخواد خودش براي فقط رو باباش که داشت حق کوچولو دختر اون خوب ولی ببخشه زنشو نتونه

 لبخند روي نگاهم بود من براي وگردو وپنیر نون گرفتن مشغول که دادم رائین به رو نگاهم!!! 

 رو رائین هم باز خواستم نمی ومن کردم می بايد که بود کاري ولی بودم دودل شد خشك لبش

 : گفتم کنان مِن ومِن کردم تر زبون با رو لبم...  بذارم خبر بدونه
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 ...  رائین-

 : گفت مهربونی لبخند وبا داد من به رو نگاهش سرعت به رائین

 ... انمج-

 : گفتم بريده وبريده زدم اش ژولیده وموهاي داشتنی دوست ي چهره به لبخندي

  کنم مشورت يعنی..  يعنی..  بزنم حرف...  حر....  باهات خواستم می...  خواستم می-

 : دادم ادامه اجبار به که شد خیره بهم ومتعجب شیطون چشماي وبا پريد باال رائین هاي ابرو

 ... بزنم حرف امید با بايد. . بايد...  من-

 هاي رگ کرد ريز ترسناك خیلی رو وچشماش خورد گره شديد رائین ابروهاي من حرف اين با

 حرف به شروع تند تند اتفاقی هر از وقبل گرفتم ازش سريع نگاهمو بود شده برجسته گردنش

 : کردم زدن

 خودش به اونم کنم کاري بايد..  کردم انتخاب تورو وبگم بزنم حرف باهاش بايد...  نكن بد فكر-

,  نخواي تو اگه خدا به رائین: (  دادم وادامه زدم زل رائین خشمگین چشماي به ملتمس... ) بیاد

 من...  کردم انتخاب رو تو وامید، تو بین من...  کن اعتماد بهم ولی...  نمیرم ندي اجاره بهم تو اگه

 باز من ولی...  بود ومجرد نداشت زن من ذهن توي امید کردم می مقايسه باهم شماهارو موقع هر

 خیال وبی بذارم کنار رو تو تونستم می اينكه با بودي من زندگی مرد تو چون کردم انتخاب تورو

 کنی می باور...  باورکن اينو دارم دوست تورو من چون نكردم اما امید سراغ وبرم بشم چیز همه

  ؟؟؟ نه مگه

 : گفت خشك بود نشده برطرف کامل هنوز اما بود شده باز نسبتا که اخمايی با رائین

 !؟ ببینیش خواي می کی...  کنم می ،باورت اره-

 !!!  کنه نمی رو کاري همچین مردي هر,  نشست لبم روي لبخندي اعتمادش از

 ... بگی تو موقع هر-
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 : وگفت کرد نگاه بهم

 ؟؟ شببینی خواي می کی بگو واقعا ولی شد دراز گوشام خوب خیل-

 وبا وبوسیدم کردم بغل رو بود نشسته صندلی روي که رو رائین سر شدم بلند جا از سريع

 : گفت خوشحالی

 به...  بشه تموم همیشه براي موضوع اين خوام می...  بهتر زودتر چه هر ولی...  اقا دارين اختیار-

 ؟؟؟ طوره چه عصر امروز نظرت

 : وگفت زد گردنم به اي بوسه رائین

 ...  چیز همه براي...  افتاب ممنونم...  خوبه اره -

 : گفت کوتاهی مكث از بد رائین بوسیدم رو وپیشونیش زدم بهش لبخندي

 ؟؟ بشیم دور جا اين از وقتی چند چیه نظرت گم می...  افتاب-

 : وگفتم زدم دستی خوشحالی با

 ...  شیراز بريم عالیه واي-

 : وگفت کشید اغوشش يتو منو وايستاد کرد بلندي ي خنده رائین

 زندگی يعنی...  بريم خونه اين از که بود اين منظورم ولی میريم شیرازم چشم...  جانم اي-

 ... کنیم شروع جديد جاي يه رو جديدمون

 گذاشت اپن وروي کرد بغل ومنو بوسید چشمامو شدم خیره بهش سئوال وپر کردم ريز چشمامو

 : کرد صحبت به شروع وشمرده واروم دچرخون صورتم اعضاي تمام روروي ونگاهش

 نمی البته...  گذشته دوسال اين به کردن نگاه بدون بسازيم زندگیمونو نو از دوباره خوام می-

 هم واثارش بوده وزندگیمون سرنوشت توي دوسال اين نخوايم چه بخوايم چه ،ما کنم انكار خوام

 کرد رنگش کم حداقل میشه خوب...  بخوايم دومون هر اگه اما...  هست همیشه
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 که میدونستم خوب وخیلی داشتم قبول حرفاشو زدم زل وشیطونش منطقی صورت به لبخند با

 چرخه می امید منو محور دور افكارش هنوز گاهی اما باشه وعاشق خوب که هم هرچقدر رائین

 به سري ندلبخ با...  باشم زندگیش همراه همیشه که ام اماده بدم نشون تا بود راه بهترين واين

 : وگفتم گرفتم خودم به متفكري ي وقیافه دادم تكون تايید ي نشونه

 ؟؟ نه يا داره توش میز چیز،....  لواسون توي نقلیت ويالي اين ببینم-

 کمرم دور ودستاشو کرد نزديك اپن به خودشو و زد عريضی لبخند حرفم اين باشنیدن رائین

 : وگفت کرد حلقه

 . زدم نامت به هک روز همون از...  اره-

***** 

 چشمم جلوي رائین ي وچهره کردم باز رو چشمم ي گوشه ناراضی دستی ماليم هاي تكون با

 : گفت بازم چشماي ديدن وبا بود زده زل بهم تصنعی اخم با ،رائین گرفت جون

 !!! میدي زحمت خودت به انقدر چرا تو بابارسیديم..  کرد باز چشماشو خانم عجب چه...  به به-

 زد برق رو روبه ابنماي ديدن از چشمام نشستم جام سر وسیخ شد باز کامل چشمام حرف اين با

 زيبايی وگلهاي کشید فلك سربه درختاي...  زدم وچرخی شدم پیاده ماشین از رائین به توجه وبی

 وابنماي کوچیك ي حوضچه ديدن با بودن کرده حفظ رو خودشون طراوت هنوز پايیز وجود با که

 که داشت بزرگی نسبتا حیاط چرخوندم اطراف به رو نگاهم ترشد عمیق لبم روي لبخند نیشدلفی

 عبور براي شده فرش سنگ باريك ي جاده يه فقط و بودن کرده تزئین وگل درخت با رو اطرافش

 اون واز رسید می زيبا ي حوضچه اون به انتها ودر بود شده کشیده حیاط وسط در وسط ها ماشین

 ازراي چون خورد می پارکینگ به بود معلوم که طور اون چپ سمت شد می راهی هس جاده طرف

 بزرگ ساختمون به مستقیم راه میزد برق و بود معلوم کامال چراغونی اين باوجود رائین مشكی

 قرار با...  نبود معلوم چپ وسمت میشد منتهی بود اروپايی هاي فیلم هاي کاخ شبیه که اي وبامزه

 مهربون لبخندي با رائین زدم لبخند رائین ديدن وبا اومدم خودم به کمرم ردو دستی گرفتن

 : وگفت کرد اشاره ساختمون به شیطونش وچشماي
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 ... کنید نمی ديدن کوچكتون قصر از ، من پرنسس-

 ... سرورم خدامه از:  گفتم خودش مثل خنده با

 چوبی در اول رائین رفتیم ال با که ها پله از کرد هدايت ساختمون هاي پله سمت به ومنو خنديد

 کردم باز دستگیرشو که بود اي شیشه در يه هم وبعد داخل فرستاد منو وبعد کرد باز کارت با رو

 ..... رسید خودش اوج به خوشحالیم خونه ديدن واز گذاشتم ورائین خودم کوچك قصر توي وپامو

 قهوه پارکت با کفش که بزرگ یسالن کشیدم سرك جا همه به کنجكاوي وبا گذاشتم داخل به قدم

 توش کرمی راحتی مبالي که بود ونشیمن پذيرايی سالن راست سمت بود، شده پوشیده تیره اي

 اشپزخونه سالن ي ديگه وطرف بود شده وصل ديوار به که LED تلوزيون ويه کرد می نمايی خود

...  من ي عالقه مورد رنگ ، اي قهوه يا بود کرم رنگ به يا وسايلش ي همه که بود وبزرگی مجهز ي

 طبقه به ديگه طرف واز باال به طرف يه از که بود مارپیچی هاي پله ساختمون ي گوشه چپ سمت

 زدگیم ذوق ديدم می که چیزي از رفتم پايین ي طبقه سمت به سرعت به میشد منتهی پايین ي

 راحتی هاي دلیصن هم استخر واطراف داشت قرار سالن وسط بزرگی استخر رسید خودش اوج به

 ي عالقه مورد بازي مطمئنم که داشت قرار بزرگی بیلیارد میز يه هم ديگه ،طرف بود شده چیده

 اشپزخونه توي از برگشتم اصلی سالن به کشیدم سرك خوب رو پايین ي طبقه وقتی بود رائین

 مجزا سالن يه خودش براي هم اونجا رفتم باال ي طبقه به صدا سرو به توجه ،بی میومد صدا سرو

 هم واطرافشون کرد می خودنمايی که کوچكی نسبتا تلوزيون با اي قهوه کرم راحتی مبالي بود

 يه زينتش تنها که اي سرمه رنگ به بود خالی اتاق يه کردم باز رو اول در داشت قرار در چند

 اي ونهوکتابخ رائین کار وسايل هم بعدي اتاق ، بود سفید اي سرمه مخمل روتختیش که بود تخت

 قرار بهداشتی سرويس بعدي در....  بشه پر ما هاي کتاب با قراره مطمئنم که داشت قرار خالی

 سرجام متعجب مقابلم اتاق ديدن از کردم باز رو بود تر دور بقیه به نسبت که دري و داشت

 ختت بود، صورتی طوسی ي قالیچه يه تنها کفپوشش که....  ماليم صورتی رنگ به اتاقی ايستادم

 که طوسی کوچك هاي عسلی بود پوشونده صورتی بالشتكهاي انواع رو روش که طوسی بزرگ

 لوازم انواع از بود پر روش که بزرگی ارايش ومیز داشت قرار محوي صورتی هاي اباژور روش

 همون ارايشی لوازم ي همه بود گرفته خندم روش وسايل ديدن از رفتم میز سمت به ارايش

 ديواري کمد دوتا اتاقمون!  رائین اين داشت دقتی چه!!!  کردم می استفاده ازش من که بود مارکی
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 رفتم اتاق بزرگ ي پنجره سمت به...  کنم پرش من که بود منتظر وانگار بود خالی که داشت بزرگ

 حیاط سمت به که بزرگی بالكن به که بود دري پنجره کنار زدم کنار رو صورتی طوسی ي وپرده

 وقدم کردم باز رو لكن با در بود شده پر سفید هاي وصندلی میز با بالكن وتوي شد می منتهی بود

 مقابلم زيباي ي صحنه اون اما نشوند تنم به لرز پايیزي هاي شب سرد هواي گذاشتم بیرون به

 دستام با نشستم ها صندلی از يكی روي برگردم داخل وبه کنم نظر تجديد که میشد اين از مانع

 رويايی شب توي که خونمون زيباي حیاط وبه کنم کم رو سرما اين از کمی تا دمکر بغل خودمو

 سايه درسته بود العاده فوق بود پیچیده حیاط توي ابنما خاطر به که نمی بوي شدم خیره بود شده

 اما بود برانگیز وحم نداشت باغ از کمی دست که حیاطمون ي باغچه هاي کوچه پس توي درختا ي

 شده خیره مقابلم ابنماي به که طور ،همین بودم دلگرم بود ساختمون همین پايین که مردم به من

 ... قديمی همبازي امید ياد به افتادم عصر ياد به بودم

 

****** 

 همون امروز جوابش گرفتن براي ،که دادم اس امید به شدم مطمئن رائین رضايت از اينكه از بعد

...  بزنم حرف باهاش تلفن پشت از تونم نمی هنوز چرا دونم نمی منتظرشم کافه همون توي ساعت

 ... عزيزم حتما: داد جواب که نكشید لحظه به هم امید

 مهتاب گردن بیشترش البته بكنن ومحمد مهتاب ويال اون به مارو رفتن کاراي ي همه بود قرار

 راحت دوام رفت براي تا مهتاب دست بدم خودمو ماشین گرفتم تصمیم همین براي بود بدبخت

 اجازه همچین هم مامان ،ومطمئنا بشینه بابا ماشین فرمون پشت که بود زود براش هنوز اخه باشه

 هاي شیشه هم بیچاره ورائین داديم وسامون سر خونه به کمی رائین کمك ،با نمیداد بهش اي

 وچهار ساعت ببره رو دستش بار چند بود ونزديك کرد جمع رو بودمش ترکونده من که رو میزي

 تشويش هیچ اينبار کردم خداحافظی ودلواپس نگران هاي چشم اون با رائین از که بود ربع

 که امیدي...  بگم امید به بتونم که گشتم می کلماتی دنبال ذهنم توي اما...  اما نداشتم ودودلی

 وفقط فقط رائین جاي که میفهمم خوب خیلی االن ولی باشه رائین جاي بايد کردم می فكر روزي

 ...  رائینه براي
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 ي وحلقه کشیدم عمیقی نفس ايستادم کافه مقابل ديروزي جاي همون که بود پنج راس ساعت

 کافه سمت وبه اومدم بیرون ماشین واز اوردم در رو بود داشپرت توي ديشب از که هم رو امید

 سمت به مارو...  من وخود من احساس جز به بود ديروز مثل ها صحنه ي وهمه چیز همه...  رفتم

 بود دستش توي هم مشكی رزهاي از گلی ودسته بود ايستاده لبخند با پشتش امید که میزي

 گلها گرفتن بدون اما کردم سالم امید به نشست لبهام روي محوي لبخند ها گل باديدن رفتم

 وبا نشست جاش سر لبخندش همون حفظ با امید نشستم ديروزي جاي همون سر دادن ودست

 : تگف شوخی لحن

 ؟؟؟ شده عوض هم ات عالقه مورد گلهاي ي درباره نظرت نكنه ببینم-

 صورتم روي محو لبخند بود سفید رز که عروسیم گل دسته باياد رفتم فكر توي حرفش اين با

...  دارم دوست بیشتر رو سفید رز کوچولو يه االن اما بود نشده عوض نظرم نه...  ترشد عمیق کمی

 دادن خاطر به امروز قرار اين کنه می فكر نكنه...  دوختم امید حال وشخ هاي چشم به رو نگاهم

 سئوال به توجه بی!!!  من ي مسخره محو لبخند با اونم کنه می رو فكر همین حتما ؟؟ مثبته جوابه

 : وگفتم شدم جدي کمی امید

 ...  ام عالقه مورد گل نه بزنم حرف باتو تر مهم چیزاي ي درباره تا اينجام من-

 : کرد زمزمه واروم گرفت تعجب رنگ امید شمايچ

 ؟؟ چی يعنی-

 گفتم امید گرفتن نظر در بدون من اينبار اومد سفارش گرفتن براي گارسن من جواب دادن از قبل

: 

 ... میديم خبر بهتون بعدا خوريم نمی چیزي االن ممنونم-

 : گفتم امید پرسشگر نگاه جواب در ومن ورفت داد تكون سري گارسون

 ...  ندارم فرانسه قهوه خوردن براي زيادي وقت-

 همین براي بود هفت حدااقل میرفتم دير خلی بودم گذاشته قرار هشت ساعت راس رائین با من

 : کردم شروع مقدمه بی
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 راهی خودش هم بعد گفت من به تورو ازدواج جريان بابا که روز اون اما متاسفم واقعا من امید-

 جمله از يادگارهاتو ي وهمه کنم می کار چی دارم نفهمیدم که بدبود لمحا انقدر شد بیمارستان

 منو شب اون حال تونی می تو دونم نمی!!!  بیرون ريختم اتاقم ي پنجره از رو قبلی ي حلقه همون

 خاطر به بلكه تو دادن دست از براي فقط نه شكستم شب اون واقعا من ولی...  نه يا کنی درك

 بابارو زندگیم توي که قدري همون گفتم می چون...  ايستادم بابام جلوي وت خاطر به ،من بابام

 از جديتر عكسات اما کنه خیانت بهم که نیست کسی امید شناختم هم امید وشناختم ديدم

 خودم به شدم بیزار تو حد از بیش شناختن از بار اولین براي ، کردم می فكرشو من که بود چیزي

 عادت وحتی دستهام روي دستات دادن قرار ،عادت تو ايستادن ادتع حتی چرا که میدادم فحش

 از ردي دنبال تو عكساي توي شد امید نا امیدم زود خیلی من...  کردم حفظ رو کشیدنت نفس

 هم تو خاطر به ،من امید کردم می فكر من که بودي چیزي اون از تر واقعی تو ولی بودم شاپ فتو

 ، حسین عمو چون وقتت چند اون هاي نگرانی اون چون شدم امید نا...  ناامید هم شدم وار امید

 که تويی تو خاطر به چون شدم امید نا کردن می تايید عكسا اون صحت روي وهمه همه و بابا

 شدم وارم وامید...  دادم دست از رو بابام بودي ترينم مهربون زمانی بودي وجودم ي همه زمانی

 قبول رائینو اوايل...  بگیره برام رو همه جاي تونست که شدم اشنا مردي با ، تو خاطر به چون

...  من جز بود مهربون همه ،با من جز کرد می تا خوب همه ،با بود مغرور ، میداد گیر نداشتم

 اون رائین فهمیدم کردم درکش ،بیشتر شناختمش بیشتر که لحظه هر اما..  تو عكس بر درست

 بیزار دادن دستور از همیشه که منی نشه باورت شايد ... کردم می فكرشو من که نیست کسی

 کنه می اخم میده دستور ، داره ،غیرت مرده موقع به...  دارم دوست رو رائین کالم تحكم اما بودم

 وبی کردم کوتاهی ي خنده... ) وشوخ صبوره ، مهربونه ، خنده می هم موقع به ، میشه جدي ،

 ونمیشه نداره تعدل هم گاهی: (  دادم ادامه بودم غرق ورائین خودم دنیاي توي انگار امید به توجه

 می الگو بزرگتراش رفتار همه از که اي بچه يه مثل ، شدم اون مثل منم جديدن...  شناختشتش

 .... کنه می ضبط رو حرکتش بزرگترين تا کوچیكترين از گیره

 نگاه من وسرحال بشاش صورت به باريد می غم ازش که ونگاهی اخم با دادم امید به رو بازنگاهم

 شكلی اين بیاد میون به حرفی رائینش از که زمانی فقط افتاب که میدونستم خوب خودم کرد می

 : وگفتم زدم بهش کوچكی لبخند بدوزم امید به رو مهربونم نگاه کردم سعی میشه
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!  ترسیدي می کنم پیدا جديدي بازي هم من اينكه از بوديم بچه وقتی گفتی بهم ديروز يادته-

 اون توي کرد می صدا عروسم رو خالت دختر رو نگار حسین عمو وقتی بودم تو مثل درست منم

 نگار وقتی!! نگار نه عروستم من گفتم می بهش میرفتم خوردم می ،حرص گرفت می لجم بچگی

 که میچسبوندم بهت خودمو هی انقدر ولی کنم خفت خواستم می میدادي راه بازهامون توي رو

 کشیدم قد فقط ام بچه دختر همون هنوز من امید...  میشد پشیمون ما با بازي از بیچاره نگار

 درست داري کوچولو دختر يه خودت االن فقط کوچولويی پسر همون هم تو ترکوندم استخون

 میزدن صدا بابا تورو بايد من عروسكاي يادته ؟؟ بابا تو میشدم مامان من يادته...  هامون بازي مثل

 ناخواسته چه خواسته چه تو...  قدکشیديم که حاال شديم بزرگ که حاال امید اما ؟؟ مامان منو

 يه حسین عمو ،براي کردي پیدا ديگه مامان يه عروسكت براي ديگه همبازي يه سراغ رفتی

 سرت از دست بقیه تا بچسبم بهت بیام هی که بودم کجا من موقع ،اون کردي پیدا ديگه عروس

 با رفتی وقت اون بدي دست از منو ترسیدي می تو زندگیمونه ما االن بازي اين یدام ؟؟؟ بردارن

 کج معمار نهد چون اول خشت "...  ديگه يكی سراغ رفتم تو داد ازدست ترس از منم ديگه يكی

 کنم تمومش رو بازي اين خوام می من واالن رفتی اشتباه قدم اولین تو " کج ديوار رود ثريا تا.... 

 کاري من...  برادر مثل قديمی دوست يه ، همبازي يه ،مثل قبل مثل نه اما دوستتدارم من دامی... 

 وقت چند اين من خودمه خاطر به وفقط فقط من انتخاب ندارم و نداشتم وهمسرت تو اشتباه به

 نوشته که خوندم جايی يه...  کیسه بهترين رائین من وزندگی من براي...  شناختم خوب خودمو

 : بود

 

 ريختن با رو سردشده چاي يه بخواي که اينه رفتهمثل دست از رابطهِ يك کردنِ زنده براي تالش

 بار يه فقط آدم میگن که چرته طعمشخیلی نه میشه اول مثل رنگش کنینه گرم جوش آب

 .. میـــشه عــاشق

 ..! نمیــــشن نـــفر يه عاشـــق بـــار دو ولی میـــشن عاشـــق زياد آدما

...  گذاشتم ومقابلش اوردم در کیفم از رو حلقه سريع... ) امید نیستم مستثنا قائده اين از منم

 چون نبودم هم بودم مطمئن جوابم از هم برداشتم رو ات حلقه وقتی ديروز امید: (  دادم وادامه

 کامال من داشتم موضوع از بدتري يا بهتر تصور شايد بشنوم تو از رو چیزي همچین نداشتم توقع
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 از درصد يه هنوز اگه من باش مطمئن ، يك دارم زيادي داليلی حلقه برداشتن براي بودم گیج

 انقدر چون نبودم ات وبچه زن فكر به هیچ نبود کار در رائینی و داشتم بهت رو قبل عشق

 مطمئن زياد دلیل اين براي خودمم ، دومم ودلیل فكرکنم خودم به وفقط فقط که هستم خودخواه

 نباشی من ومثل بشی امیدوار شده که هم ساعت چند براي تو اقل حد خواستم می امید ، نیستم

 انتقام ازت خواستم می هم شايد صداکرد گوشم توي ناامید ناقوص اول ي لحظه همون از که

 چیزي يه ،فقط امید...  بذارم منتظر تورو تا نداشتم وقتی اما کشیدم که انتظاري ،انتقام بگیرم

 به امید کن فكر زندگیت به " کن فراموشم پس...  داري دوست واقعا منو اگه " خوام می ازت

 که نیست من هاي بچگی عروسك اون!  کن فكر اونا به کوچولوت وافتاب وشادي خودت زندگی

 هم...  بچته بازم ، خواسته چه باشه ناخواسته چه حاال وخونت گوشت از دخترته ، وبري کنی ولش

 خودش به منو ذهن چی میدونی: ( دادم وادامه کردم مكثی... ) مادرش به هم داره تونیاز به

 کنی نمی درك رو شادي عشق اما کنی می عاشقی ادعاي خودت اينكه با اينكه ؟؟؟ کرده مشغول

 انقدر من مهربون امید بده نشون بهت رو خودش تا بده فرصت بهش داره دوستت شادي! امید.... 

 ... نبود دل سنگ

 جز کاري. … نمیاد در نفسم حتی ممنونمديگه ازت همینجاشم تا. .… میدونم نمیاد يادت منو

 نمیاد بر ازم دعا

 : غريد اي مردونه بغض با امید

 باش خوش ؟؟برو گرفت ازم دنیامو تمام که کسی عاشق ؟؟ بشم کی عاشق ؟؟؟ باشم خوب کی با-

 جدايی درد من مثل. … بشی ختخوشب الهی که خوشبینمبرو تو ي آينده به من. … شیرينم برو

 نكشی

 : ببینم واحوال حال اين توي رو امید نداشتم دوست کشیدم عمیقی نفس

 باش اون فكر به... کوچولوته افتاب تو دنیاي ، نیست کار در دنیايی ديگه ، کن تمومش...  امید-

 برو. … دلواپسیام با کردي ول بشیمنو خوشبخت برو. … کسیام بی ي همه جونت نوش

 بشی خوشبخت

 : گفت سختی نريزهبه اشك تا کنه کنترلمی خودشو زور به داره بود معلوم زد پوزخندي امید
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 اگه... کنم می نابودش افتابم خودت، جان به...  کنم می نابودش...  بده خبر بهم کرد اذيتت اگه-

 بشی بختخوش برو … موندن جا هام خاطره تو بشیاگه خوشبخت برو. … موندم تنها اگه رفتی

 اشك تحمل هنوزم میشد خالصه روم روبه مرد توي ارزوهام زمانی يه بودم کرده بغض منم

 : نداشتم رو ريختنش

 هر از بیشتر اون...  باشی خودت افتاب نگران بايد تو امید ولی...  کنه نمی اذيتم وقت هیچ رائین-

 آهنگم اين داره گريه باشاگهن من نگران. … دلتنگم همش که جونم نوش... داره نیاز تو به کسی

 نباش من نگران …

 : گفت ملتمس امید

 ...  تو بی میرم می-

 نباش من نگران....  میگیره نفسم شب هر نباشاگه من نگران … میره کف از داره عمرم اگه

 : گفتم متلمس امید به رو من بار اين نريزه بیرون اشكم ي قطره تا گرفتم ال با رو سرم

 نگاهم کردم، فرق گذشته افتاب اون با من من، هم داري زندگی يه تو هم االن..  کن تمومش امید-

 االن مطمئنم من زندگیت سراغ برو...  بود حرفا اين از تر مرد میشناختم من که امیدي!!  کن

 خواي می که نگو...  مراقبشونی بده قول بهم...  توست برگشت منتظر کسی هر از بیشتر شادي

 ؟ بنداري ینزم حرفمو اخرين

. … بودي عاشق گذشته مث نشناختیكاش منو دل هنوز تو. … میساختی دلم با میشد کاشكی

 بودي سابق آدم همون کاش

 زمزمه اروم!!!  بود اشنا وچشما نگاه اين چقدر سوزوند رو وجودم تمام که انداخت بهم نگاهی امید

 ... میدم قول:  کرد

 بايد ديگه من:  وگفتم شدم بلند سريع بود هفت تا یقهدق ده دوختم مقابلم ساعت به رو نگاهم

 ... برم
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 مثل.… بشی خوشبخت الهی که خوشبینمبرو تو ي آينده به من … شیرينم برو باش خوش برو

 با کردي ول شیمنو خوشبخت برو....  کسیام بی ي همه جونت نكشینوش جدايی درد من

 بشی خوشبخت برو...  دلواپسیام

 اش وگرفته بغض پر صداي کنم گرد عقب خواستم تا داد تكون سري کنه نگاهم اينكه بدونه امید

 : نشست گوشم توي

 ... ببره رو ها گل اين حداقل-

 وبدونه گرفتم دستش از رو گل رفتم طرفش به مشكی رز گل دست باديدن برگشتم سمتش به

 : گفتم بهش کردن نگاه

 همش که جونم بشینوش خوشبخت برو … موندم تنها اگه رفتی اگه خداحافظ....  ممنونم-

 نباش من نگران … آهنگم اين داره گريه نباشاگه من نگران … دلتنگم

 لبخند با رفتم بود نشسته دوخانم کنار که اي بچه دختر سمت به کافه از شدنم خارج از قبل

 از چیزي میرم بیرون کافه از وقتی خواستم نمی کردم گرد عقب وسريع دادم دستش به گلو دسته

 ...  باشم داشته خودم با هم امید

 من مننگران نگران … میگیره نفسم شب هر نباشاگه من نگران … میره کف از داره عمرم اگه

 نباش من نگران …

 دقت با رو چپم دست ي زيبا ي وحلقه اوردم باال رو چپم دست زدم بیرون کافه از پهنی لبخند با

 سرعت با!!  بود متفاوت ديروز قرار با امروز قرار اين قدرچ...  بود شده تنگ براش دلم کردم نگاه

 قرارمون از چیزي افتادم وراه کردم روشن ماشینو وقفه بی شدم وسوار رسوندم ماشین به خودمو

 !!! کردم می سبكی احساس کلی حاال...  داشتم کار کلی ومن...  بود نمونده باقی

***** 

 مهربونش لبخند با که بود رائین گشتم بر عقب سمت به دوشم روي سنگینی چیز گرفتن قرار با

 : وگفتم دوختم حیاط به رو نگاهم دوباره بود انداخته شنلی دوشم روي

 ... شدم اينجا حیاط عاشق من رائین واي-
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 وفقط فقط شما خانما خانم...  کنن خراب اينجارو حیاط میدم فردا اصال...  کردي غلط تو -رائین

 ... باشی من عاشق بايد

 و کردم نگاه میزد حرفارو اين تصنعی اخم با که رائین وبه برگشتم سمتش به وشیطنت خنده با

 : گفتم وشمرده اروم

 ... بسته ديگه هستم هم تو عاشق کوچولو يه من خوب-

....  باشم گفته حسودما من...  خوام می همشو من خانم نخیر:  وگفت داد وفشار گرفت بینیمو باز

 ...  شام یاب پاشو هم حاال

 

 : وگفتم کردم نگاه بهش مظلوم

 ؟؟ بخوريم شام اينجا نمیشه حاال-

 : وگفت زد لبخندي رائین

 ... میارم غذارو میرم االن...  کن امر شما...  نمیشه چرا-

 : وگفت نشوندم زور به کمكش برم بشم بلند خواستم تا

 ... بشین تو کنم می رو کارا ي همه خودم-

 کرد درست وهمبرگر بود کشیده زحمت پسرم نكشید طول بیشتر دقیقه ده نرائی گشت وبر رفت

 حالی در هم کنار هردو وبعد خورديم رو بود کرده درست رائین که رو شامی وخنده شوخی با بود

 رو فضا سكوت....  خورديم می داغ ي وقهوه بوديم شده خیره سرمون باالي هاي ستاره به که

 از تا چرخوندم می دستم توي که طور همین رو داغ ي قهوه وانلی بود شكسته اب شرشر صداي

 : شكستم رو سكوت وماليم اروم بشم گرم کمی داغیش

 ؟؟ رسیديم اينجا به که شد چی نظرت به....  رائین-
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 مثل و کشید صداداري نفس رائین کردم می احساس خودم روي رو رائین نگاه سنگینی و گرمی

 : کرد صحبت به شروع اروم من

 کشیدم عقب وعشقش فريال خاطر به خودمو که شد شروع زمانی از من براي اما دونم نمی تورو-

 وکامی کردم تعريف کامی براي رو موضوع که روزي ، خريدم جون به رو همه وسرزنش وناراحتی

 ازم فردا پس اگه ارزيد نمی دردسرش به نظرم به شدم دودل گفت بهم رو ومشكلت تو ي قضیه

 چیز همه خواستم ؟؟ انداخت می راه سروصدا و گشت می بر عشقت اون اگه يا ؟؟ ديش نمی جدا

 شدم مجبور کردن نصیحت به کرد وشروع داد گیر بهم دوباره مامان شب همون اما کنم منتفی رو

 تصمیم روز اون من نه يا هست يادت نمیدونم قرارمون اولین...  بمالم تنم به رو چیز همه پیه

 جا ديدمت وقتی ولی بدم نجات گرفتاري هر از خودمو تا باشم سنگین سر تباها که گرفتم

 جولون چشمات توي که خودخواهی و غرور ، من براي فقط نه اما بودي من از تر بد تو خوردم

 بی بهم هم تو بودم توجه بی بهت...  خواهرت مهتاب حتی بود اطرافیانت ي همه متوجه میداد

 از بیشتر گذشت می که روز هر ، بخونم چشمات توي از تونستم می رو تعجب رنگ اما بودي توجه

 جز نمیدونستم ازتون هیچی میشدم کنجكاو وامید تو ي درباره وبیشتر میومد خوشم اکیپتون

 ببینم ، ببینم رو امید خواست می دلم خیلی تو، باباي بودن ناراضی و بینتونه که اتشینی عشق

 ؟؟ میزنه واتیش اب به خودشو بودن اون با براي اينطوري تو مثل مغروري دختر که ؟چیه کیه

 نه اما بود سخت منم براي بود اور درد تو براي که طور همون چون نمیزنم عروسی مراسم از حرفی

 همه عقدم ي سفره سر کردم نمی فكر وقت هیچ اما صوريه ازدواج يه اين که میدونستم تو مثل

 جاي بايد که مردي حرف با زنم عقدم از بعد کردم ینم فكر کنن گريه من عاشق زن حال به

 اون با من فهمی ،نمی نیستی مرد تو افتاب...  کنه گريه من بغل توي میشد پدرشوهرش پدرمن

 روي عكساي واون اتاق توي اومدم وقتی خونه رفتیم وقتی شب...  کشیدم چی بیخیالی همه

 محرم من به االن که رو کسی تو تصوير وقتی شدم کشیده سمتشون به ناخوداگاه ديدم رو تختت

 ، شدم داغون بودم ديدنش مشتاق بود اي هفته چند که میديدم مردي بغل رو بود کسی هر از تر

 بر نمیداد نشون طور اين که عكس توي يعنی نبود مغرور اصال کامی هاي گفته عكس بر امید

...  بگیره حرصم که میشد باعث ربیشت واين بود تر وعاشق تر مهربون کسی هر از نظرمن به عكس

 توان تا که بود همین براي نداشتم دوستش ومن بود ناشناخته اوردم نمی در سر خودم احساس از

 بدون چشماتو بار اولین براي وقتی اصفهان توي روز اون آفتاب...  کردم می دوري ازت داشتم
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 هر از بیشتر رو غرور وبدونه معصوم نگاه اون ولی میاوردم در شاخ تعجب از داشتم ديدم غرور

 براي رو نگاه اين ساعت چند براي شده حتی که بردم کار به رو تالشم وتمام داشتم دوست چیزي

 هم بود بد هم واين میشد وبیشتر بیشتر لحظه هر تو رو مالكیتم حس...  باشمش داشته خودم

 با خوام می کردم می سح هم گاهی اما بردم می لذت تو با انداختن وکل کردن اذيتت از خوب

 اتاق مثال که ديدم اتاقی ديوار به رو لعنتی عكساي اون وقتی خصوص به کنم خفت دستام همین

 ... بود تو منو مشترك

 : وگفت شد حرصی ام خنده ديدن از رائین گرفت خندم شبش اون ي قیافه اوري باياد

 می هم بعد کرده خودش مجنون منو .... بخند خانم بخند خنديدم می بودم تو جاي منم اره ، اره-

 : (  داد وادامه کرد کوچكی ي خنده رائینم شد شديدتر من ي خنده) خنده

 ؟؟ نیست کار در امیدي ديگه فهمیدم کی از من دونی می افتاب-

 ... ديروز همین اره:  دادم جواب ومطمئن دادم تكون سري

 : وگفت انداخت باال ابرويی شیطون

 همون بابات مرگ از بعد درست میدونم رو موضوع اين که وقته خیلی من خیال خوش خانم خیر-

 کامی بودم شده سرسنگین باهات بودي انداخته راه که هايی میرم میرم اين خاطر به که موقع

 فهمیدم زد زنگ مبايلت به کامی که بوديم میز سر نه يا يادته دونم نمی بود گفته بهم رو موضوع

 چیزي تا زدم زنگ وبهش دستشويی توي رفتم سريع گفته بهم چیزو ههم که بگه بهت خواد می

 ازت کار اين خاطر به ،افتاب وقت ،هیچ نگفتی تو اما ، بگی بهم خودت خواست می دلم نگه تو به

 ... ناراحتم واقعا

 بهش رو کارکردنم موضوع من که رو شب همون میگه رو کی داره که میومد يادم داشت کم کم

 : گفتم وپرناز واروم گرفتم دندون به لبمو گفتم

 وترحم دلسوزي خاطر به بفهمی اينو وقتی ترسیدم می متنفرم ترحم از من...  ديگه ببخش خب-

 ... بمونی باهام

 : وگفت داد تكون تاسف ي نشونه به سري رائین
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 دونستم نمی اگه باش مطمئن ؟؟؟ کردي فكر خودت پیش چی تو اخه خانم، میرسم حسابتو-

...  کنم شروع باهات رو اي رابطه خواستم ونمی بوسیدم نمی تورو وقت هیچ منتفیه امید ي قضیه

 تورو چون کردم کنترل رو خودم اما بودم تو وخواستن نیاز از پر که اين با زدي پسم که موقع اون

 بخواد معشوقم که طرف هر پس عاشقم يه من درگیره وفكرت ذهن دونستم می کردم می درك

 داد خبر بهم کامی وقتی کنی درك تونی نمی وقت هیچ منو ديروز حال افتاب...  ممیش کشیده

 خونه بیام تا کردم کنسل کارامو ي همه میشدم ديونه داشتم ديدنش رفتی وتو برگشته امید

 به زدم زنگ موقع همون نبودي تو اما نداشتم رو نبودت تحمل من ، نري که بگیرم تورو وجلوي

 هاي وخنده حرکات ياد تازه نداده خبر بهم تر زود چرا که کردم نثراش هوبیرا بد وکلی کامی

 واون خونه اومدي که موقع اون شدم می روانی داشتم که دونی ،نمی بودم افتاده پريشبت تصنعی

 توي چیزي يه لحظه به لحظه فقط نداشتم حرفات توي ايهام به ي توجه هیچ زدي هارو حرف

 پريدي وبعد کردي صدام وقتی اماِ ..  امید تو انتخاب و کردي رو بتانتخا تو شد می رنگ پر ذهنم

 ... کردم احساس بدنم وپود تار تك تك با رو ارامش بغلم توي

 : پرسید که بود رائین دفع اين زدم رائین خوشی غرق ي چهره به لبخندي

 ؟؟؟ شد شروع کی از تو مال-

 : گفتم شیطون میرفتم اتاق سمت به که حالی ودر شدم بلند جام از

 !!! کرد شیطنت هوس امید زن که موقع اون از-

 : وگفت دنبالم دويد ورائین گذاشتم اتاق توي پا سرعت وبه

 !!! کنی التماس بهم صبح خود تا که میارم سرت باليی امشب پرو بچه ببینم وايسا-

****** 

 به دوختم چشم طرافا به وگیج وگنگ کردم باز هم از هامو چشم ناچار موبايلم زنگ صداي با

 رو موبايلم دادم دار اب فحس تا چند خطی پشت به و کشیدم بیرون رائین بغل از خودمو سختی

 رائین اينكه از قبل وسريع انداختم ناشناس ي شماره به نگاهی برداشتم تخت کنار عسلی روي از

  الو:  گذاشتم گوشم کنار رو گوشی کردم وصل رو تماس بشه بیدار
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........ 

 ؟؟؟ الو-

...... 

 : شد بلند تلفن پشت از اي وزنانه ظريف صداي کنم قطع رو تماس خواستم تا نمیداد جواب کسی

 ؟؟ افتاب خانم-

 که طور همین کرد باز چشماشو والي خورد کوچكی تكون رائین نشستم جام توي کمی زده بهت

 : دادم جواب متعجب کردم می نگاه الو خواب رائین به

 ؟؟ شما...  مهست خودم بله-

 : شد بلند تلفن پشت از زن لرزون صداي که انداختم باال اي شونه کرد نگاهم پرسشگر رائین

 بر امید گوشی از يواشكی شمارو ي ،شماره راستش...  امید همسر...  هم...  شاديم..  من...  من-

 االن میدونم ، دونم می بخوام حاللیت و...  کنم تشكر...  تش ازتون خواستم..  خواستم...  داشتم

...  باشید هم االن شايد بوديد عاشق زمانی يه خودتون شما اما رويی پر خیلی بگی بهم خواي می

 خواه خود عاشق يه من است ديونه عاشق ادم يه دونی می خوب که دونم می ولی..  نمیدونم من

 با شانس منم گذاشتی که کردي جوابش که ممنونم...  بود تر عاشق من از امید اما ، وهستم بودم

 کن حاللم...  بگم بهت خواستم همینو فقط...  فقط...  باشم داشته رو بودن امید

 ... بله: گفت متعجبی صداي با کردم صداش سريع بكنه قطع اينكه از قبل

 حالی ودر زدم بهش لبخندي کردم بود شده خیره بهم نامحسوسی اخم با حاال که رائین به نگاهی

 : گفتم کردم می نوازش عاشقانه رو سرش وهايم دستم با که

 ... ممنونم تو از منم-

 ؟؟ چی:  گفت زده بهت

 : وگفتم کردم تر رنگ پر رو لبخندم
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 اون به دست عشقت وبراي شدي نمی امید عاشق تو اگه...  عاشقیت خاطر به ممنونم ازت منم-

 که کن حالل منو هم تو کنم می لتحال پس...  نبودم دنیا مرد بهترين کنار االن منم زدي نمی کار

 ...  بودم وهمسرت تو زندگی توي خواسته نا

 : بخونم رو خوشحالیش تونستم می شادي صداي از

 ... خداحافظ...  باشی خوشبخت همیشه همسرت کنار ،امیدوارم بخشیديم که ممنونم-

 ... حافظ خدا طور همین هم تو...  ممنونم-

 : گفت تخس ،رائین دوختم چشم رائین خوشحال چشماي به کردم قطع که رو گوشی

 ؟؟ دزده می منو میاد گی نمی ؟؟ ها اومدي می منو پز داشتی کی براي-

 : گفتم کردم می تر بد رو نامرتبش موهاي که حالی ودر خنديدم

 ازم خواست...  امید زن بود شادي...  عاشقه خیلیم داره شوهر خودش چون نمیاد خیر نه-

 ... کنه تشكرو بگیره حاللیت

 : وگفت کشید خودش سمت به منو زد عمیقی لبخند من حرف اين با رائین

 ... خوشگلم پرنسس خاطر به کنم تشكر ازش منم من، به میدادي رو گوشی خوب-

 و شدم جدا ازش لحظه چند از بعد کرد بوسیدنم به وشروع گذاشت لبهام ي.رو رو هاش لب وبعد

 : وگفتم زدم زل خمارش چشماي به

 !!! من طوسی چشم پسر عاشقتم-

 : گفت اش دورگه صداي وبا بوسیدم رو بینیم نوك رائین

 .... من افتاب مجنونتم-

  کرديم هم بوسیدن به وشروع گرفت دهن توي لبهامو دوباره وبعد

******* 



 
 

www.negahdl.com    561 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 

 

  بعد سال چهار

!!!  خواب اتاق توي بزار نیار تلفنو اين گفتم رائین اين به چقدر اه...  پريدم خواب از تلفن زنگ با

 برداشتم رو بود افتاده تخت طرف اون که رو سیم بی وتلفن کشیدم تخت سمت اون به خودمو

 : گفتم الويی خواب صداي با دادم فشار رو سبزرنگ ي ودکمه

 ؟؟ بله-

 وسیخ پريد سرم از کل به خواب شد تنیس توپ ي اندازه چشمام خط پشت جیغ صداي با

 : شد بلند تلفن پشت از نیكی غويجی جیغ صداي نشستم

 نكبت اخه...  خوابی می میگیري شب تا اسمت عكس بر...  افتاب الهی بمیري ؟؟؟ خوابی هنوز تو-

 ؟؟ خوابیدي تو وقت اون امروز، مثال خواهرته عروسی

 : گفتم حرص با بود صبح هفت ساعت شد خشك ساعت روي نگاهم افتاد زاريم دو تازه

 ؟؟؟اول باشه من پیش اينجا افرين وقت يه گی نمی ؟؟ کنی سالم نیستی بلد تو گرفته مرگ-

 ؟؟؟ هان کنید کار چی که اونجا گذاشتم رو پاچه کله تا سه شما من درضمن ؟؟؟ بشه بیدار صبحی

 : گفت خنده با نیكی

 ربیدا باباش نه نه از زودتر میشناسم من که اي بچه اين...  نمونه مادر شد عرض سالم حاال خوب-

 افتاب، گه می هی کرده بدبخت ديشب از مارو ات ديوانه خواهر اين تويی پاچه کله بعدشم میشه

 ما تا بیا زود!!!  بمیري رفتی که انگار کرد شروع روانی اين بیرون گذاشتی خونه از پاتو تو تا افتاب

 .... نیاورديم در اباد امین سراز باغ جاي به

 ؟؟ هست کجا حاال:  گفتم خنده با
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 کچل ديگه که بدبخت محمد حمام فرستاديمش زور به....  بخندي بايدم اره:  گفت حرص با نیكی

 بیا زود گمشو...  کنه می صدام داره زهره خاله برم بايد االن منم...  روانی اين دست از رفت شد

 ... نكبت

 خبري اما دمکشی افرين اتاق به سرکی بیرون زدم اتاق از و کردم قطع رو وتماس گفتم اي باشه

 بعد امروز خورن می صبحانه باهم دارن ودختر پدر حتما افتادم راه پايین ي طبقه طرف به ، نبود

 نبرده رو وسايلم اينا مامان ي خونه رفتیم که ديشب برپاشد ومحمد مهتاب عروسی سال چهار از

 بمونن انجا رو شب حتما که سپردم دخترا به اما لواسون به رو برگشتیم شب اخر ناچار به بودم

 تا نبود اونجا ديگه شروين شكر خدارو خوردم فحش وکامی امین از موضوع اين خاطر به وچقدر

 هاي بچه از يكی برادر با نیكی ي رابطه خوردن بهم از بعد بود نیكی نامزد شروين کنه بارم چیزي

 البته و شد اشنا دبو وگلنار امین روانشناس که شروين با موند مجهول همه براي دلیلش که کالس

 جمع جمعشون ووقتی نداشت امین محمدو ، کامی ، رائین از کمی دسته عقلی نظر از هم شروين

 !!! کرديم می فرار بايد مطمئنا دخترا ما میشد

 اون به میداد شیر وبهش بود کرده بغل رو وافرين بود ايستاده اشپزخونه توي که رائین ديدن با

 : گفتم وسرحال رفتم سمت

 !!! من عشقاي به المس-

 : گفت ومهربون سريع رائین

 ..  خوابوندم رو جادو وروره اين تازه خانمم هیسسسسس-

 : گفتم بوسیدم می رو ام ماهه هفت دختر کوچك دستاي که حالی ودر رفتم کنارش خنده با

 م،عزيز وظیفته درضمن!!!  میشه بیدار زود صبح که رفته کی به مامان جیگر اين نمیدونم من-

 ... ديگه روزا همین براي شدي بابا

 ومنو گرفت کمرمو اش ديگه دست وبا گذاشت میز وروي اورد در افرينم دهن از رو شیشه رائین

 : وگفت شد خیره بهم شیطنت وبا کشید اغوشش توي

 ؟؟ خانم چیه شما ي وظیفه وقت اون اهان-
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 : مگفت جانب به وحق خونسرد خیلی وبعد اوردم در کردن فكر اداي

 ... کردن سروري معلومه خوب-

 : وگفت داد فشار بغلش توي بیشتر منو عشق وبا زد لبهام به کوتاهی ي بوسه رائین

 ... سرورم داري تشريف پرو کم يه شما-

 که کوچولومون دختر به عشق با دومون هر حاال...  چسبوندم رائین به بیشتر وخودمو خنديدم

 ولحن اروم صداي وبا گذاشت سرم روي رو سرش رائین مبودي شده خیره بود عشقمون ي ثمره

 : گفت گیراي

 ... میشه شبیه تو به بیشتر بابا وروجك اين گذره می چی هر افتاب-

 : وگفتم بوسیدم رو افرين وپیشونی شدم دوال کمی

 ... میشه تو چشماي شبیه بیشتر میگذره چی هر چون...  چشماشم عاشق من ولی اره-

 : گفت واروم زد موهام روي تاهیکو ي بوسه رائین

 االن نمیدونم ، نبوديد ها شما اگه...  وروجك اين هم خودت حضور خاطر به هم...  افتاب ممنونم-

 ! يانه بود رائینی

 میشم آروم فقط تو کنار

 

 ديگه جاي هر ام دلشوره از پُر

 

 شك اي لحظه بی منی تقدير تو

 

 میگه لحظه هر بهم اينو چشات
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 میشم لبخند از پُر خندي می تو

 

 میشه خوشرنگ زندگیم تمومِ

 

 روز هر خونه تو تو پاي صداي

 

 میشه آهنگ بهترين من واسه

 

 میشه آرزوم شبیه دنیا همه باشی که تو

 

 تنهايی سرد روزاي

 

 میشه تموم باشی که تو

 

 نزديكه خوشبختی چقدر

 

 میري راه که من کنار
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 میشم رها دنیا اين از

 

 گیري می دستامو که تو

 

  باشی خوشحال که تو

 

 خوبم خوبه

 

 خوام نمی چیزي زندگی از ديگه

 

 دستامه تو تو دستِ که حاال

 

 دنیام کجاي کنه می فرقی چه

 

 ...میشم آروم فقط تو کنار

  صولتی ستاره

  4/02:  ساعت

01/02/0320 

 مشتاقی حال شرح گفت نشايد دفتر صد به



 
 

www.negahdl.com    566 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 قیبا همچنان حكايت دفتر اين آمد پايان به

 میثاقی و عهدي علی انی تري ما افعل ان

 عنی معرضا حبیبا منی بالغ کتاب

 زراقی و سالوسی به میبندم تو بر را خود که

 درگاهت نزديكان به دارم نسبتی نگويم

 الراقی الی يشكو ال و يبري ال العشق مريض

 مابی حبه من ذروا احبابی و اخاليی

 یعشاق درد صاحب نه میگیرد خواب گر را تو

 پیوندد روز با شب که باشد آن عاشق نشان

 ترياقی السم فعین تسقی الذي انت اما

 مسموما فیه ما دع و کأسا اسقنی و امال قم

 ساقی در چشم بماند حیران تا بگذار مرا

 ده مجلس هشیاران به باشد ما دور چون قدح

 اغراق و باحراق اعبا ال المجنون انا

 اشانیم يدر لما و الشانی هتكی فی سعی

 اخالقی پاکیزه بدين باشد ملك نفس مگر

 ديداري فرخنده بدين باشد فلك شمس مگر

 باحداق يسبینی شیراز فی الظبی هذا و

 صیدي علی تقوي ال الغابات فی االسد لقیت



 
 

www.negahdl.com    567 سایت نگاه دانلود محل دانلودرمان 

 

 نگاه دانلود شب های آفتابی من  | ستاره صولتی)نیکا(کاربرنودهشتیا

 باقی همچنان دريا و مستسقی تشنه بمیرد

 سخن پايان را محمد نه دارد آخري حسنت نه

 پايان


