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 است شده آماده دانلود نگاه درسایت کتاب این

 عضویت در انجمن نگاه دانلود ما را حمایت کنیدبا 

Forum.negahdl.com 

www.negahdl.com 

 شو ماهم نگهبان:  رمان نام

 : نویسنده نام

Elsa.shوRasa.sh 

 (پناه مائده و حسینی فریده)

 عاشقانه:  ژانر

 :مقدمه

 .....((کماست من تشخیص.......شده وارد برادرتون سر به شدیدی ضربه راستش))

 ....داد تکون منو زندگی دوبار که بود ای جمله این

 تو بین مانعی یچه دیگه و عالیه چیز همه میکنی فکر که زمانی درست اونم....کنه امتحان دوبار چیز، به با آدمو خدا سخته خیلی

 !!!نداره وجود عشقت و

 ...دلت رو حسرت یه بشه قراره که عشقی

 ...بود حادثه این میگن همه



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

2 

 

 ...منه تقدیر این میگم من اما

 ........که تقدیری

 اول فصل

 کردی؟؟؟؟ گوسفند شبیه خودتو باز تو_

 ....سمتش برگشتم گررررد چشای با

 ....وامت منتظر و حاضرم ساعته یه من...کثافت میکشمت....مهیاااااس:بود،گفتم نشده هم حاضر هنوز حتی که...دیدنش با

 ...بیام جایی باهات عمرا گوسفندیت قیافه این با...اه:کرد جمع قیافشو

 ...کنم ناقصت نزدم تا شو حاضر برو:درآوردم واسش زبونمو

 ...تـرسیدم...وای وای:گفت ای مسخره لحن میشد،با اتاقش وارد داشت که درحالی

 ...بترسی بایدم: دادم جواب تر مسخره منم

 ....نرسید گوش به مهیاس اتاق بسته درهای پشت از جوابی دیگه و

 ....شدم مهیاس منتظر و مبل رو دادم لم آدم ی بچه مث شدمو بزرگه آبجی سر   کردن بیداد و داد بیخیال منم

 ...بود وایساده روبروم مهیاس...بعد رب یه حدودا

 بهش زشت یآویزها و ها پیکسل اقسام و انواع که اش کوله و کالج و ساپورت...ستش دامن و کوتاه سنتی طرح سارافون یه با

 ...بود آویزون

 زدی؟؟؟ هنری تیپ تو باز:  گردوندم کاسه تو چشامو

 ...همینه وضع هم عمرم آخر تا و زدم هنری تیپ من باااااز_مهیاس

 ...داشت انتظار نمیشه اینم از بیشتر موسیقی دانشجوی یه از

 ...داشتیما فرق اون و من چقد واقعا

 ...بدنی تربیت دانشجوی و کار رزمی....من....هه

 ...هنر فاز تو کال مهیاس و

.... 

 ...بیرون زدیم خونه در از مهیاس با و مانتوم جیب تو دادم هل گوشیمو

 !بود داده تکیه مهیاس206به اخمو ای قیافه با کیمیا....بعله

 !بود این تقصیر:گفتیم همزمان مهیاس منو

 ...افسردگیه امروز من فاز که شین خفه دوتاتون:گفت و کرد نگامون خط دونقطه کیمیا

 ...کردم بغل جونیمو دوست محکم و جلو رفتم

 ...نبینم افسرده تورو من و بمیره مهیاس الهی....عزیزم_من

 ...شدم خفه خورد،کامال بهم که ای گردنی پس با البته که

 !!درومد بغلم از و خندید کیمیا
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 کردی؟؟ گوسفند شبیه خودتو باز تو_کیمیا

 ...شده گوسفند شکل کجام عاخه خشگلی این به من:گفتم و کردم جمع میشدم،لبامو مهیاس ماشین سوار که حالی در

 شده خشگل و فرفری و بودم کرده خالی روشون روmoussکه انداختم هام چتری به ماشین،نگاهی ی آینه تو و

 ....نبودم گوسفند شبیه اصنشم...نخیر....بودن

 ....خشگلم انقد من میشه حسودیتون شماها_من

 ...شوووو خفه:گفتن همزمان مهیاس کیمیاو

************ 

 اسپرسو_

 ....شکالتی کیک و کاپوچینو_

 ...فقط معدنی آب:گفتم و میز رو انداختم رو منو

 ...رفت و داد تکون سری گارسون

 ؟!کوچیکه؟ آبجی شدی دپرس یهو چرا تو:گفت و انداخت بم نگاهی مهیاس

 ...ندارم حال و حس وگرنه..بابا درمیارم آدمارو ادای دارم صب از:گفتم و کردم نگاش مظلوم

 ....منم:کرد بغض کیمیا

 ....آزادم دولت هفت از که برم خودم قربون_مهیاس

 ؟!!چته تو....شده تنگ ما چل و خل داداش واسه دلت معلومه که تو:داد ادامه کیمیا به رو و

 ...نکن توهین من مهبد   به..خودتی چل و خل...مهیاس خفه بگم داره جا:گفت کیمیا کنم باز دهنمو من اینکه از قبل

 جونش یرحسامام با....معلومه تکلیفش که اینم:داد ادامه توجهی هیچ بدون کیمیا و درآوردیم زدن عق ادای همزمان منومهیاس

 ...شده دعواش

 ...دادم تکون سرمو و جلو دادم لبمو

 ...باشه نکرده کشی منت االن تا بعیده امیرحسام از...اوووف_مهیاس

 ...عااااشقه بچمون:گفت مرموز کیمیا

 ...لرزید جیبم تو گوشیم که بدم جوابشونو اومدم

 ....امیرحسامه حتما...هه هه:گفتم جیبم از گوشیم درآوردن حتی و کردن نگاه بدون

 ....بده جواب خب_کیمیا

 ...نچ_من

 ....درآوردم جیبم از گوشیمو و

 !جنابعالی نامزد...مهبده:انداختم کیمیا به نگاه یه

 ؟!داداشی؟ جونم:دادم جواب و

 !؟!چطوووری؟ سالم_مهبد

 ...بزنگ خودش به...سایلنته کیفش ی گوشه گوشیش معمول طبق احتماال..!داری کار کیمیا با میدونم_من
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 ...کن صحبت درست بزرگترت داداش با...اوووی_مهبد

 ؟!میزنی؟ زنگ من به اصن تو عاخه خب:گفتم حرص با

 ...کوچیکه آبجی خدافظ...همین پیش میدونم...بده جواب گوشیشو بگو کیمیا به_مهبد

 ...ی ی روانی ی پسره...کرد قطع و

 !؟!بگیریم؟ داداشم واس تورو داد پیشنهاد احمقی کدوم نمیدونم:گفتم دستش بود گرفته قیمتی شئ مث گوشیشو که کیمیا به رو

 ...تاسف نشونه به دادم تکون سرمو و

 ...دستام تو گوشی لرزش دوباره و

 ((خنگول داداش   سام   علی:))انداختم شده ذخیره اسم به نگاهی

 ...اینو بدم جواب میرم....امممم....ها بچه_من

 امیرحسامه؟؟_مهیاس

 ...داداششه....نچ_من

 ...بیرون زدم کافه از و

 !!ندادم سام علی به زدنو حرف ی اجازه و گوشم کنار گذاشتم کردم،گوشیو لمس رو کردم،صفحه صاف گلومو

 هم خیلی...دارم قبول تورو من...درسته!آشتی؟ واس میفرسته تورو امیرحسام هردفعه چرا نمیفهمم اصن من!!سام علی ببین_من

 .........آدم عین و کنار بذاره بازیو بچه بگو امیر ؟به!میفهمی؟...نمیتونم وضع این با ولی...عزیزی واسم

 ...بزنم حرف منم بذا...مهباااان:کرد قطع حرفمو گرفته و داغووون صدای یه با سام علی

 ؟!!داغوونه انقد صدات چرا!؟!خووووبی؟ علی:پرسیدم کردمو مکث یکم

 ....مهبان کرده تصادف امیرحسام:خودش صدای بعدش و اومد سام علی عمیـق نفس صدای

 ....ایستااااد لحظه یه من قلب واقعا و

 ؟!؟!کرده؟ چی...........چـ........چـ.......امیرحسام_من

 ....کرده تصادف امیرحسام_علی

 میدی؟؟؟ من تحویل چیه مزخرفات این میکنم آشتی باش اصن..........دیگه؟؟؟اصن شوخیه علی_من

 ________!!!بیمارستان  ....بیااااا فقط مهبان_علی

 ....شد قطع گوشی و

 ...بیمارستان رسوندم خودمو تاکسی اولین با و خیابون تو پریدم که بودم زده شک انقد

 ...باشه کرده شوخی سام علی که کردم بود دنیا تو نذر هرچی

 ...باشه شوخی نمیتونه که فهمیدم...روم روبه قرمز چشای با سامو علی و دیدم بیمارستان تو خودمو وقتی ولی

 دیگه؟؟؟نع؟؟؟ خوبه....حالش!؟!کو؟ ؟کجاست؟؟؟؟امیرحسام!کو؟:رفتم سمتش به سریع

 ....مهبان بشین دقیقه یه:گفت و گرفت دستمو سام علی

 نمیبری منو چرا!...........؟!کو؟ امیر میگم....بشینم نمیخوام:داشتم میلرزیدوبغض صدام...بیرون کشیدم دستش تو از دستمو

 !؟!؟کـو....ببینم امیرو میخوام!؟!پیشش؟
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 ...مهبان باش آروم دقیقه یه_علی

 ....میشه خوب الشح ببینه منو خدا به........خدا به......ببینمش برم کو؟؟؟؟؟؟؟بذا من امیر  ...م م نمیخواااااام:ترکید بغضم

 ....نکنم فک:گفت میکشوند،آروم بیمارستان راهروی کنار های صندلی سمت به منو که همینطور و گرفت گاز لبشو سام علی

 چی؟؟؟؟؟ یعنی........یـ:کردم نگاش بهت با

 ....بشین دقیقه یه مهبان_علی

 ....کنارم هم علی و نشستم

 ....کرده تصادف دیشب امیرحسام.....مهبان_علی

 ......دیشب......دیشب:کردم زمزمه

 شام راحت شبدی من................میگی؟؟؟؟من من به االن تو کرده تصادف دیشب امیر!؟!دیشب؟ دیشب؟؟؟علی:شد بلندتر صدام

 !؟!بوده؟ بیمارستان تخت رو امیر بعد خوابیدم، خوردم،راحت

 ....همن تقصیر.....بودم کرده عصبانیش من....منه تقصیر....خدااااا ای......منه تقصیر همش:میزدم زار داشتم دیگه

 ؟!بود؟ شده دعواتون:پرسید آروم علی

 ....بیرون کردم فوت نفسمو

 .....آره.....آ......آ:دادم جوابشو هق هق با

*********************** 

 بعدازظهر18:30خرداد،ساعت دوشنبه،چهارم

 ....بشنوه دادوبیدادهاشو کمتر تا داد فاصله گوشش از کمی گوشیو

 ....ح سا آدم منو چرا مهبان؟؟؟تو ام غریبه من اینارو؟؟؟مگه نمیگی من به چرا تو آخه_

 ....حاال که نشده چیزی....امیرحسام....پوووف:کرد قطع حرفشو

 تو چش وت راس راس اومده نشده؟؟؟پسره نشده؟؟؟چـیزی چیزی:نداد بهش زدنو حرف ی اجازه باال ولوم با همچنان امیرحسام

 ......میکنم خراب سرش رو دانشگارو اون من....خیـر امر واس بیان خواسته اجازه کرده نگاه

 ....هس زندگیم تو کسی گفتم که من....حاااااال خب:گفت گررررد چشای با مهبان

 ....خواستگاریت بیاد نداره حق من از غیر به کس هیچ....کس هیچ....کن فرو گوشت تو اینو مهبان_امیرحسام

 ....زد حسودیش همه این به لبخندی مهبان

 .....میکنین درک منو که تو.....داره هم دیوونه؟؟؟؟؟خنده میخندی؟؟؟؟؟؟میخندی:گفت آروم بود، شده نرم لحنش که امیرحسام

 ....حسوووود آقای دارم دوستت:گفت و خندید بلندتر مهبان

 ....میکنم چپت لقمه یه میام....مهبان نزنااا حرفا ازین: بیرون کرد فوت نفسشو امیرحسام

 !؟!کجایی؟ حاال....دیوونه_مهبان

 ....ام خاله خونه_امیر

 میکنی؟؟؟ چیکار اونجا:کرد اخم مهبان

 ...کرده دعوت شام واس علیو منو هم خاله...مسافرتن که اینا مامان_امیر
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 شام؟؟؟؟ واس اونجا رفتی االن از_مهبان

 چته؟؟؟ مهبان_امیر

 بعدازظهر6ساعت از تو بعد...فهمیدم ندیدمش بیشتر دوبار یکی که داره؟؟؟من دوستت خالت دختر نمیدونی یعنی تو امیر_مهبان

 ....کرده خواستگاری ازم من دانشگاهی هم چرا که میکنی هم دعوا من با میزنی زنگ اون؟؟تازه دل   ور   رفتی

 ....بردما سام علی از بازی؟؟؟من نمیای....امیـر:میکرد صدا امیرحسامو عشوه با که شد شنیده تلفن ازونور صدایی

 ...نمیشم مزاحم....کن باااازی جان دخترخاله با برو......ساله28آقای....هه:زد واضح کامال پوزخندی مهبان

 ....کرد پرت تخت روی کردوخودشو قطع گوشیو و

 ....شد بلند گوشیشSMSصدای که میزد مشت تخت های بالش به حرص با

 ...((بخوریم شام باهم دنبالت میام شو حاضر....کنه قطع روم گوشیو یکی میاد بدم خیلی میدونی خودتم))

 ((نمیام:))داد جواب مهبان

 ...((شو حاضر فقط...خودته دست مگه_))امیرحسام

 ...((نمیام_))مهبان

 !((نکن هستم که اینی از تر عصبی منو مهبان_))...امیرحسام

 ...((نمیام_))مهبان

******************** 

 ...نکردم توجهی...گرفت جلوم آبی لیوان سام علی

 .....دمکر فک.......ف  ......منم.....دنبالم.......د  .....نیومد......ش- .....بعد  (_هق باهق)مهبان

 .....حرف باهاش بیاد دکترش بذا......نشده مشخص چیزی که هنوز....باش آرووم مهباان:کرد قطع حرفمو علی

 ...شد میومد،ساکت بیرون ویژه های مراقبت بخش از که دکتر دیدن با که

 ....کردیم حمله دکتر سمت به تقریبا و شدیم بلند جامون از هردومون

 شده؟؟؟؟؟ چی دکتر_سام علی

 دارین؟؟ بیمار با نسبتی چه شما:گفت و برداشت عقب به قدمی دکتر

 ...برادرشم:گفت کالفه سام علی

 .....کماست من تشخیص......شده وارد برادرتون سر به شدیدی ضربه راستش_دکتر

********************** 

 ماه نگهبان:مهبان

 لطیف و زیبا:مهیاس

  ماه سرور:مهبد

 دوم فصل

 ...میدوم و میزنم جیغ خوشحالی با
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 !!کشتمت بگیرمت جوجه:میاد سرم پشت از امیرحسام نارسای صدای

 ...!نمیرسـه بهم دستت:  میکنم تندتر سرعتمو

 !ندون خودت دنبال پیرمردو من   انقد!آرومتر یکم بچه:میاد اش نفس نفس صدای

 ...میگیره خندم لحنش از

 ...!پیری دیگه میگی راس شده سالت 28بعدشم..بگیری منو نکنی س*و*ه باشی تو تا بابایی:میگم خنده با

 ...میکشه و میگیره شونمو عقب از یهو که میکنم کم سرعتمو

 ....میزنم جیغ

 ....خنده زیر میزنیم

 ...بچه بخوری َرَکب که گفتم اونجوری....پیرم من که:خنده با

 ...کثافتی خیلی امیر:بازوش به میزنم مشت

 ....میکنم خفت دریا تو میبرمت حاال:میگه و میکنه بلندم زمین رو از آمیزی شیطنت ی خنده با

 ...اش سینه به میزنم مشت و میخورم وول همش

 .....!!!امیرررر....زمین بذارم...کن ولم امیر_من

 ....بچه نزن حرف انقد_

 ...کردم غلط امیر.....توروخدا امیر: میزنم جیغ چشممو رو میذارم دستمو میرسیم که دریا کنار

 ؟!میترسی؟ آب از هنوز پس:خنده زیر میزنه

 !نخیرم_

 !شیرجه برای باش آماده پس_

 ...ببخشید...کردم خیست کردم اشتباه اصن!! میکنم خواهش امیر.....نههههه_

 ....زمین میزارتم و میخنده

 ....ترسوا ه انقد که بشم ام جوجه این قربون ای_

 !زدم بدی،سکته خیلی:میکنم اخم و میکنم جمع ام سینه تو دستمو

 ...بود شده تنگ کردنت جیغ جیغ واس دلم!چسبید خیلی:میگه خنده با

 ....میشم دور ازش غره چش با و میکنم قایم خندمو زور به

 ...بودم امیر کشیای منت عاشق همیشه

 ...نمیکرد خورد غرورشو

 ...میداد آشتی منو ترفند یه با همیشه ولی

 ...پام به میخوره ریزه سنگ هی که میزنم قدم دارم ساحل کنار

 ...پام پشت به میزنه ریزه سنگ هی و میاد راه داره من چندقدمی فاصله تو امیرحسام....برمیگردم

 ....نکن:میگم غره چشم با
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 ...میدم ادامه راهم به برمیگردمو و

 ...!نمیکشه کار این از دست

 !!گفتم نکن فر شایان آقای:بدم جلوه عصبی خودمو میکنم سعی

 ...میکنم آشتی و میگیره خندم باالخره که جایی تا..نمیکشه کارش از دست

 ...میشه خالی روم یخی آب پارچ

 ....دستشه آبم پارچ و وایساده جلوم قرمز و پراشک چشمای با که میبینم مهیاسو

 ...درومدم زمان اون از تازه انگار

 !؟!میشنیدی؟ صدامو اصن!؟!کردم؟ صدات چقد میدونی!؟!خوبی؟ مهبان:میزنه زانو جلوم نگرانی با مهیاس

 ...میکنم نگاه زمینو فقط

 ...مهبان میمیرم دارم....بزن حرف توروخدا...توروخدا مهبان:میده ادامه نگران مهیاس

 ای گرفته صدای با پایین میخوره س ر چشمم گوشه از اشک قطره یه و شدم خیره زمین به که همینجوری...میام حرف به

 ....امیرحسام.....امیر:میگم

 ...کنیم دعا باید...کنیم صبر باید....جونم مهبان...دلم عزیز_مهیاس

 ....میزنه چنگ گلومو بغض

 ....وگرنه....بوده ریخته بهم حتما... میکردیم دعوا نباید.....نباید_من

 ...کردن گریه به میکنم شروع...میترکه بغضم

 ...بوده حادثه یه اون....نمیخوره هیشکی و هیچی بدرد حرفا این...آبجی باش قوی:میده فشار هامو شونه و میشینه کنارم مهیاس

 ....میمیرم....مهیاس میمیرم امیرحسام بدون من_

 ....میکنه بغلم

 ...برمیگرده اون....میشه خوب امیرحسام_

 ...میکنم بغلش

 ...همینه به امیدم فقط_

 ...بخور یزیچ یه بریم بیا...میکنیا غش االن بخدا...نزدی هیچی به لب که ساعته23تو داغونن بابا مامان....من آبجی_مهیاس

 ...تو میاد مامان و میشه باز اتاق در

 ...میکنه خودنمایی صورتش تو اخمی

 ....ازم عصبانیه

 ....عصبانیه داغونم بخاطرش که االنم و شم نامزد امیرحسام با من خواستنمی اولم از

 غذا و آب تو....زندگی نشد که این....میکنی تموم رو زاری و اشک بساط این االن همین جان مهبان:میشه بلند مامان صدای

 .......یخوریم غذا میای و میکنی جور جمعو خودتو االن شماام و میکنیم دعا براش همه ما!؟!میاد؟ بیرون کما از اون نخوری

 .....پایین میندازم سرمو میگمو آرومی چشم

 ...بیرون میره اتاق از و کشهمی راحتی نفس
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 ....بخوریم شام تا بیرون میبرتم و میگیره دستمو میشه بلند مهیاسم

 ...میخورم و بود تر تلخ زهر از واسم که لقمه چند مهیاس و بابا و مامان نگاه بزور  

 ....اتاق تو برمیگردم زود و

 ....میکنم فکر امیرحسام با شیرینم ی گذشته به فردا خود تا

 .....بیمارستان تخت روی امیرحسام تصویر آخرین و

 .... ابدیـم عشق دیدن برای بیمارستان سمت میرم و میشم حاضر سریع و زود هم فردا و

 سوم فصل

 ؟!خوبه؟ حالتون خانم:شد شنیده ای غریبه خانم صدای و گرفت قرار ام شونه رو دستی

 ...ممنون بله:برگشتم سمتش به مصنوعی لبخندی با

 ....بووود خیس اشک از معمول طبق....کشیدم صورتم به دستی و

 ....شدم بلند جام از و انداختم ساعت به نگاهی

 ...((کن خوب امیرحسامو.....خدا)) که کردم التماس دلم تو و انداختم امامزاده به نگاهی بار آخرین برای

 ...بیرون زدم امامزاده از و دادم تحویل رو چادر

 ....شد شنیده بوقی صدای که میرفتم خودمو راه داشتم

 ...برگشتم

 ....هوووف

 !؟!میکنه؟ چیکار اینجا مهیاس

 ...ماشین تو نشستم رفتم حرفی هیچ بدون

 ؟!کردی؟ گریه باز...سالم علیک:کرد نگام مهیاس

 ؟!میکنی؟ چیکار اینجا تو....:نکردم نگاش

 ....کوچیکه آبجی دنبال اومدم_مهیاس

 ....افتاد راه و زد استارت و

 اونور؟؟؟ اینور نیفتین راه من دنبال انقد شماها میشه مهیاس_من

 ....بیاری خودت سر بالیی یه میترسیم داغونی خب_مهیاس

 ....میکشم نفس کشه،منممی نفس امیرحسام وقتی تا نترسین:کردم بغض

 ....داری دوس هرکی جون نکن گریه....مهبان کردم غلط....وااای:گفت درماندگی با مهیاس

 ....ندارم اعصاب نزن حرف من با فعال...مهیاس باشه:گفتم کالفه

 ....روانی:گفت لب زیر مهیاس

 ...خودتی و....شنیدم(_حوصله بی)مهبان

 ...بستم چشامو و عقب دادم صندلیو منم و نگفت چیزی دیگه مهیاس



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

10 

 

 ...امیرحسام با خوب خاطرات مرور به کردن شروع هم اونا....برن میخواد دلشون که هرجا دادم اجازه افکارم به و

*********************** 

 ....میکنن حذفت دیوونه_

 !!کنن حذف...درک به_ مهبان

 ....نمیکردی غیبت شرایطی هیچ تو و بودی رشتت عاشق که هاااا؟؟؟؟تو_

 ....نمیدونست چیزی امیرحسام قضایای از چون بگم که نداشتم چیزی ینی....نگفتم هیچی

 ...حذف با مساوی غیبت دیگه ی جلسه یه بگیم بهت گفت صبوری استاد فقط...نده جواب...درک به....هووووف_

 ...الناز دادی خبر که مرسی....اوهوم_من

 ...شه حل زودتر هرچه داری که مشکلی هر امیدوارم...بود وظیفه....میکنم خواهش_الناز

 ...میکنم خواهش...الناز کن دعا_من

 ؟!کاری؟ فعال....عزیزمم حتما_الناز

 ...برسون سالم ها بچه به...نه_من

 ...خدافظ....بااااوش_الناز

 ....خدافظیییی_من

 ...بودم نرفته هم دانشگاه حتی که بود هفته دو...کردم قطع گوشیو و

 ...بود کما تو امیرحسام که بود دوهفته و

 ...بوددد کردن دعااا فقط من کار و

 ...من دوم ی خونه بودن شده هم_______ بیمارستان   و فیض باغ امامزاده

 ...انداختم نگاه گوشی ی صفحه به

 ...بود خاطراتش جا همه لعنتی....اه

 ...بود امیرحسام و من عکس گوشی گراند بک

 ...امیرحسام ماشین تو

 زبونمو کردم ردگررر چشامو منم...کرده اخم و...کشهمی داره گرفته اونو امیرحسام...بیرونه شال از من موهای از تیکه یه

 ...بیرون آوردم

 !!اش مردونه ی قیافه به زدم زل

 ...ریش ته همیشه مث...هـوا رو معمول وطبق...پرپشت و تیره ای قهوه موهای...درشت نسبتا و تیره ای قهوه چشمای

 ....جذذذذااااب نگاه اون با

 ....خدااااا وااای

 ...نمیخوام ازت چیزی دیگه من...شه خوب امیرحسام

 ...گریه بازم...اه
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 ...روزام این همیشگی رفیق

 ...نخوره عکس به چشمم که کردم قفل گوشیو

 ...کردم بغل تختو رو ولو متکاهای از یکی و تخت رو کردم پرت خودمو

 ...شد باز اتاق در همزمان

 مهبان؟؟؟؟_مهیاس

 ؟؟!هوم؟_من

 ...نشست تخت ی لبه و بست تو،درو اومد

 ...راهه تو!!!تهران میاد داره مهبد_مهیاس

 ...بود آخراش دیگه البته...میخوند درس دیگه شهر یه تو مهبد

 ...کیمیا حال به خوش خب...سالمتی به...آهاان:گفتم تفاوت بی

 ....که نشدی؟؟؟تو خوشحال_مهیاس

 ...بودیم جور باهم کلی و بودم مهبد روانی   من چون...بود طبیعی کردنش تعجب خب

 ...برگشتم سمتش به

 ...نگفتیم هیچی مهبد به ما و...کماست تو دوستش بهترین مهیاس:بغض معمول طبق

 ...خـوووووبه اینهمه که اون چرا!؟!امیرحسام؟؟ چرا آخه....خدااا ای:گریه زیر زدم و صورتم رو گذاشتم دستمو

 ...نخور غصه..امیرحسام میشه خووب ایشاال....بزرگه خدا...نکن گریه....آبجی:کرد بغلم مهیاس

 ...فقط کردن دعا شده کارم...ایشاال:باال کشیدم دماغمو

 ...میشه حل چی همه_مهیاس

 ...بخور برو پاشو.. ماکروفر تو گذاشته واست مامان... نخوردی ناهارتو:شد شکسته مهیاس توسط که بود سکوت یکم

 ...بخونم،میام نمازمو من... برو تو_من

 ...خوندن نماز به وایستادم گرفتم وضو سریع منم.. رفت بیرون اتاق واز گفت ای باشه مهیاس

 ...خورد زنگ گوشیم که بودم دوم نماز وسطای

 ...گوشیم سمت بردم حمله سریع شد، تموم که نماز

 ساااااممم؟؟؟؟ علی

 داشته؟ چیکارم ینی

 ...برداشت بوق بااولین... گرفتم شمارشو سریع

 سام؟؟ علی.. الو_ من

 ...بیااااااا پاشو فقط مهبان_علی

 شده؟آره؟؟؟ چیزیش حسام امیر علی: گریه زیر زدم سریع

 ...اومده هوش به امیر.. بیا پاشو چرا؟؟؟ گریه مهبان_علی
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 نمیگی؟...که دروغ....د_من

 ...مالقاتش بریم میتونیم واالن کرد معاینش دکتر اومد، هوش به پیش دوساعت.. چیه دروغم... بابا نه_علی

 ...میدادم وفشار قلبم رو بودم گذاشته دستمو

 ...نمیومد بیرون زبونم از خداروشکر از غیر به ای کلمه هیچ

 ...اتاق تو ودنب پریده من ودادهای جیغ از خانواده ی همه که اومدم خودم به وقتی فقط... کردم خدافظی سام باعلی کی نمیدونم

 ...تشکر خدایا... نمیشه باورم واااااایییییی... اومد هوش به امیر...شکرت خدااایااا...شکرت خدایا... وااای_من

 ...بیرون ورفتن کردن نگاه تعجب با من بازیای دیوونه به یکم

 .شم حاضر باید خدااا وای

 ...بپوشم چی... بپوشم چی

 ...ای سررررمه بود؟؟؟؟ رنگی چه امیرحسام ی عالقه مورد رنگ.. آهان

 سرمه سنتی یکمو خشگل سارافون... سفید سارافونی زیر... کردم پام سریع رو ای سرمه ی لوله شلوار... کردم باز لباسامو کمد

 ....سفید_ ای

 ...مهیااااااس: زدم داد بلند

 جووونم؟؟:اتاق تو پرید سریع که بود در پشت انگار

 ...داشت اینا و نوشته روش که داشتی سفید_ای سرمه شال یه_من

 خب؟؟_مهیاس

 کنم؟؟؟ سرم میدی_من

 ...باوش_مهیاس

 ...بیارتش واسم ورفت

 ....اتاق ی آینه جلوی نشستم سریع منم

 ...صورتی لب رژ...زدم کرم کم یه

 ...توش میرینم چون بیخیال چشمو خط

 ...گرفتم ازش...سمتم گرفت رو ای کرده اتو شال و شد اتاقم وارد مهیاس

 خوبم؟؟ من مهیاس:گفتم استرس با

 ...کرد ریز چشاشو و عقب رفت قدم یه

 ..داره کم چیزی یه....قیافتم...عالیه که تیپت....اممم_مهیاس

 ...دستم داد رو آبی ریمل و جلو اومد بعد

 ...بزن اینم_مهیاس

 ...کردم نگاه قیافم به و زدم هم رو ریمل

 ...کمه چیزی یه بازم....اوووممم_من
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 ....فـکـر یکم

 ...؟خواااهش!میبافی؟ موهامو...آبجی مهیاس:زدم بشکن یه

 ...بود ام شده بافته موهای عاااشق امیرحسام

 ....دیوونه_مهیاس

 !؟!مییییبااافییییی؟_من

 ...سوخته سیاه خب خیلی_مهیاس

 ...ام سبزه یکم فقط من:اومدم ریز چشم پشت یه واسش

 !شد موهام بافتن مشغول و نگفت چیزی مهیاس

 ...بودم زده زل خودم به آینه تو که منم

 میخواد لشد آدم که ها قیافه ازین کال و مشکی درشت سفید،چشای پوست...بودن رفته ام مادری ی خانواده به مهیاس و مهبد

 ...کنه نگاشون همش

 ...بودم بابام کپی من ولی

 ...میشد وحشتناک و روشن خیلی چشمام رنگ میپوشیدم سفید لباس که وقتا بعضی...یخی سبز کشیده چشای

 ...اسنمب تارو هم اش بلندی...میرسید تیره عسلی به تا میشد روشن کم کم و بود تیره ای قهوه جلوش...ت*خ*ل که موهامم

 ...خوبه هیکلم کارم رزمی چون ولی هستم میزه ریزه...خب که...هیکلمم

 ...کوچیکه آبجی تمومه:اومدم خودم به مهیاس صدای با

 ...بیرون انداختم شال جلوی از بافتو و سرم رو انداختم شالو...کردم بوسش پریدم سریع

 ...بیرون زدم خونه از و کردم خونه اهل با سریع خدافظی یه

************************** 

 مالقاتش؟؟؟ میرم دارم من گفتین بهش:دادم قورت دهنمو آب

 ...شه سورپرایز ببینتت برو...نچ_سام علی

 ...زد ای کننده دلگرم لبخند بهم هم(صفورا)مامانشون

 ...شدم ویژه های مراقبت بخش مخصوص،وارد لباس پوشیدن از بعد و دادم جوابشو پراسترسی لبخند با

 ...بووودددد شده تنگ مررررگ حددد در براش دلم

 ...بود امیرحسام تخت،تخت آخرین

 ...میشد بیشتر بغضم و میکوبید تندتر میشدم،قلبم نزدیکتر بهش چقد هر

 ...رسیدم باالخره

 ...میشه منتقل بخش به فردا تا بودن گفته ولی بود وصل بهش دستگاه کلی هنوز...بود بسته چشاش

 ...بوود شده الغر هم یکم

 ...حـسـام امـیـر:کردم صداش بغض با
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 ...دیدم چشاشو رنگ بعدازدوهفته....شکرت خدایا...وااای...کرد باز چشاشو

 ...جلوتر رفتم قدم یه

 ......صدات واس.....واس  ....کردنت نگاه واس....چشات رنگ واس....دیوونه بود شده تنگ دلم:ترکید بغضم

 ....نگفت چیزی

 میومدو خوشت تو که سارافونی اون امیرحسام:کردم زدن حرف به شروع جمله ترین ربط بی با دوباره و کردم نگاش یکم منم

 ....ولی....بافتم داشتی دوست تو چون موهامم...پوشیدم

 ...شه معلوم من خشگل تیپ نمیذاره بیمارستان مزخرف لباس این:گرفت ام خنده گریه وسط

 ...نگفت چیزی امیرحسام بازم

 بزنی؟؟؟ حرف نمیخوای امیر:باال کشیدم دماغمو

 ...کرد نگام فقط دوباره

 ....بشنوم صداتو فقط من کن صدام بار یه......کن صدام بار یه....کمه مالقات وقت....امیر_من

 ....بهم زد زل امیرحسام

 ...عمیـیـق

 ...کرد اخم کوچولو یه

 :گفت بمش صدای با و

 (( ؟؟؟....میشناسیم رو همدیگه ما ببخشید))

 چهارم فصل

 که منی........که نمیاد؟؟منی یادش منو....من امیرحسام  ....حسام امیر......ممکنه غیر....ممکنه غیر:میگم خودم به بغض با

 .....ممکنه غیر!؟!میشه؟ ؟مگه!نمیاد؟ یادش و زندگیشم

 ....میترکه که وحشتناکی بغض با همراه میکشم جیغ آخریو

 ...تو برم دیگه بار یه بذاره که میکنم التماس دکتر به

 ....میشه راضی ام ناله و اشک درمقابل باالخره

 ...تو میرم

 ...میشه کنده بدنم از جون امیرحسام بادیدن

 ....زمین رو میفتم زانو با و میگیرم تختو ی لبه و میرسونم تختش به خودمو

 توروخدا.....کن مومت بازیو مسخره امیر؟؟؟؟این نیاد یادت منو میشه مگه....اومده مهبانت....ببین منو.....امیرحسام......امیرم_

 ...کن تموم

 ...نمیده زدن حرف ی اجازه بهم این از بیشتر لعنتی بغض

 ...گریه زیر میزنم

 ...میکنه نگام مبهوت و مات مدت تمام

 ...!نمیاد یادم شمارو واقعا من...! نمیفهمم اصال من:  میاد حرف به باالخره



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

15 

 

 ....خورد سرم تو محکمی پتک مثل صداش

 ...کشید تیر ناحیه چهار از سرم

 ؟!؟!؟!؟!؟....شما

 ....نمیگفت خانومم،زندگیم،مهبانم از کمتر من به امیرحسام

 ...آرزوهام ی خونه شدن آوار حس....نیست توصیف قابل حالم

 ...میکرد داغونم داشت و....بود گرفته وجودمو ی همه که بود حسی

 ....شدم خیره دستاش به

 ...پراشک چشمای با

 ....حرفامو بشنوه که دارم شک و میرسه گوش به زور به صدام

 ...میکنم شروع اما

 .....شاید....میبینم خواب دارم شاید_

 خواب...نیست خواب...نیست خواب....نمیشناسه منو امیرحسام....نیست خواب....نه:  میدم ادامه.....میگیرم صورتمو دستام با

 ....نیست

 ...زمزمه لبام رو و میشد تکرار گوشم تو خونه در به رسیدن تا اونجا از که بود ای جمله این

 ...حموم تو پریدم مبلو رو انداختم کیفمو

 ...بستم چشامو و دوش زیر رفتم لباس با

 ...چشمم جلوی اومد چیز همه

 ...لعنتی خاطرات اون ی همه

 ...میداد زمینو روی دختر ترین خوشبخت حس بهم...بود واقعی همش پیش روز15تا که خاطراتی

 ...بیرون باهاش روز

 ...چت و بیدار صبح تا شبا

 ....دانشگاه دم عصرا

 ...خریدناش کادو

 ....کردنام قهر

 ....کردنام آشتی و خریدناش خوراکی پراز کیسه یه

 ...نمیکردم عوض دنیا ی باهمه بغلش،که

 که ما.....خبر چه ببینم بیرون بیا عزیزم مهبان:  مامان نگران صدای پشتش و.بیرون میکشتم خیال و فکر از زدن در صدای

 ...دلشوره و نگرانی از مردیم

 ...نمیدونن هیچی که میفته یادم تازه

 ...بدونن باید کجا از البته

 ...نیستم مهبانش که فهمیدم ساعته2تازه خودم
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 ......اون اما مونده امیرحسام با ام صیغه شدن تموم تا روز7

 ؟!خوبه؟ حالت جان،مادر مهبان_مامان صدای

 ؟؟!مهبان؟ بود خوب امیرحسام: میده ادامه نگرانی با

 ...سراغم میاره بغضو دوباره(( امیرحسام)) اسم

 ....میکنم کنترل خودمو اما

 ...بگم بهشون فعال ندارم تصمیم

 ...دیگه زهرمار و کوفت هیچ نه و نصیحت نه دارم و شدن پیچ سوال ی حوصله نه چون

 ...میزنیم حرف بیرون میام مامان_

 ....میکنه یخ غذات عزیزم بیا زود_

 ...نیست بر و دور این کسی میبینم میندازم نگاه میکنم،یه باز که حمومو در

 ...اتاق تو میپرم خیس لباسای با سریع

 ...میچکه آب وجودم همه از

 ...کثیفم لباسای سبد تو میندازم و درمیارم لباسامو ی همه

 ...تخت رو میفتم و میپوشم ساده لباس دست یه و میکنم خشک خودمو

 ....مهبـاااان_

 ....مامانه جیغ صدای

 ...وایساده در جلوی

 ...کن ولم....خستم مامان_

 ...بخوری بزنی،غذا حرف بیای بود قرار!؟!؟..چی یعنی....واااا_

 ....توروخدااااا مامان_

 ...میگم التماس با اینو

 ...بخواب بگیر...دخترم باشه: گفت آروم و کرد خاموش چراغو و سوخت واسم مامان دل که بود لحنم تو چی نمیدونم

 ...کشیدم سرم رو پتو

 ...برد خوابم باالخره تا کردم گریه انقد

******************** 

 بعدازظهر1بعد،ساعت روز چند

 برید؟ میخواید مطمئنید_

 تو...عیادتش ریمب باید که معلومه...میپرسی داری دومه بار این..خواهرم مهبان: داد تهران،جواب بود رسیده دیشب تازه مهبد،که

 میکنی؟؟ اینجوری چرا

 ...نگفتم چیزی که من:میگم بغض با ها بچه مث و پایین میندازم سرمو
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 ...شین حاضر...میریم پس_مامان

 ؟!ساعتی؟ چه گفتن مامان_مهیاس

 ...بیاین خواستین موقع هر گفت صفورا_مامان

 ...میگفت امیرحسامو مامان

 ...عیادتش برن نداشتم دوست چرا نمیدونستم

 ...که بفهمن خواستنمی دلم...معلومه البته خب

 ....هوووف

 ...بیخیال

 ...میشم حاضر و اتاق تو میرم

 ...فکر تو همچنان و

 ...میبینم اینا امیرحسام خونه در جلوی خودمو درمیام که فکر از

 ...من جلوی شیرینی جعبه یه با بابا و مامان

 ...کنارم مهیاس و مهبد

 ...وسط این مهبان نام به خنثی و حس بی موجود یه و

 ...بودم شده حاضر سریع انقد و آینه جلوی بودم نذاشته زمان که بود بار اولین

 ...نمیخوره هم به هیچیم چرا که خوردم کردم،حرص نگاه تیپم به وقتی حتی

 ...تو میریم و میشه باز در

 ...ناراحتن و گرفته همشون تقریبا

 ...جون صفورا

 ..سام علی

 ...سعید آقا و

 ...میشینم گوشه یه و میکنم کوتاهی سالم

 ....ان پرسی احوال و حال مشغول بقیه اما

 !! گریه با اونم!چی همه کردن تعریف به بود کرده شروع نرسیده هنوز که جون صفورا مخصوصا

 ...نشستم که منم قط

 ...نیست امیرحسام از اثری

 !میاد کنارم از صدایی

 خوبی؟ مهبـان_

 ...میکنم نگاش اشکی چشای با...سامه علی...برمیگردم

 ...میکنم نگاش فقط!!ندارم گفتن برای چیزی میکنم حس
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 ...خودت با نکن اینجوری مهبان:  میاد حرف به خودش

 ...میام حرف به سختی به

 کجاست؟؟_

 ...سخته اونم واسه...ببینه کسیو نمیخواد گفته...اتاق تو_

 ...براش شده تنگ ؟دلم!ببینمش؟ برم میشه_

 ...کرد قبول که گفتم مظلومانه انقد

 ...شدیم دور ها خونواده جمعیت از

 ...خورد مامان صورت به نگام لحظه یه

 ...بود نگران و زده شک چقد

 ...اتاق در به میرسیم

 ...مهبان میرم من پس_سام علی

 !اومدم؟ من که بگی بش اول میخوای:میگم دل دو

 ...میزنه آتیشم ناخواسته که میده جوابی سام علی

 ...نداره فرقی دیگه نمیشناستت وقتی_

 ...باشه:میگم لبخند با...نمیدم نشون ناراحتیمو و میدم قورت بغضمو

 ...میشه دور سام علی

 ...میاد امیرحسام صدای پشتش...میزنم در به

 بله؟؟؟_

 ....میکنم باز درو

 ...میشینه و میکنه جمعوجور خودشو پامیشه من کشیده،بادیدن دراز تخت رو

 میفتم اول روزای یاد

 ...میکشید خجالت ازم که

 سالم:میگم آروم

 سالم_

 نه؟...منو نمیشناسی_

 ...چرا_

 .....بیمارستان تو...میکرد گریه تختم کنار اونروز که هستی همونی شما:  میده ادامه که باال میدم ابروهامو

 ...میکشه تیر قلبم باز

 نمیدونی؟؟ اسمم....حتی:میگم بغض با

 ...نمیدونم:  میگه و کشهمی موهاش تو دستی کالفه...میکنه فکر داره...توهم میره قیافش
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 ...میاد صداش که بیرون برم کنم باز درو میخوام

 ....شما با.....که شنیدم مادرم از.......! من_

 خب؟:  میگم و میکنم نگاش ملتمس...نمیگه چیزی دیگه اما حرفشه شنیدن منتظر وجودم ی همه

 داره؟؟ حقیقت این کنیم؟ ازدواج بوده قرار بودیم؟ صیغه ما:  میگه کالفه

 ...میدم جوابشو هوا بی

 ....بودیم هم عاشق ما_

 ؟؟((...بودیم))

 ...ای مسخره فعل چه

 ....اه....اسمتو حتی....نمیاد یادم هیچی لعنتی من چرا پس: میکنه زمزمه خودش با و میگیره دستاش بین سرشو

 باال میاره سرشو

 خیسه صورتم

 میزنم زل بهش

 میکنه نگام ها غریبه مث

 ...دستش رو میذاره سرشو و دیوار رو میذاره میشه،دستـشو بلند جاش از

 ...تو از نمیاد یادم چیزی واقعا من_

 ...میشکستم چندبار اش ثانیه هر تو نمیدونم

 ...کشیدممی نفس چطور رو لحظه اون نمیدونم

 ...حالش این به برسه چه میکرد روانی منو امیرحسام ناراحتی

 ...بودم عاشقش هنوزم من.......من ولی نمیشناخت منو اون شاید

 ...اومدم خودم به امیرحسام صدای با

 نمیتونم که نیارم بیاد تورو اگه من....ولی...شرمندم....باشم تنها مدت یه باید من_

 ...نمیشم مزاحمت من....باشه....باشه....نگو دیگه: میگم بغض با

 فقط....نبود این منظورم_

 ...امیرحسام داری حق تو_

 ...پایین انداخت سرشو

 ...آوردم زبون به آقا پیشوند بدون اسمشو بار اولین واس که روزی اون مث

 ...رو لحظه اون کرد تحمل نمیشد دیگه

 ...بیرون رفتم کردمو باز درو

 ...بیام کنار واقعیت با بود وقتش حاال

 !!!!نیست من عاشق دیگه حسام امیر میگفت که واقعیتی
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 پنجم فصل

 ظهر13خرداد،ساعت چهارشنبه،بیستم

 ...شد بلند جاش از احترام دیدنش،با با مرد

 ...آقا سالم_

 ....داد جوابشو خودش خاص گرمی خون و رویی خوش با

 ...نباشین خسته...سالااام_

 بیارم؟ براتون دارین میل چیزی...آقا مرسی_

 ..برم و بزنم سر یه اومدم فقط...ممنون...نه_

 ...داد ادامه کارش به سنگینش نگاه زیر و داد تکون سری مرد

 ...زد بود،بیرون خودش به متعلق که ای کافه از...شد مطمئن و کرد چک و چیز همه وقتی

 ...میکرد حس خودش رو خیلیارو آمیز تحسین نگاه معمول طبق

 ...بود شده عادی براش دیگه

 ...شد شروع گوشیش اعصاب رو ی ویبره که بود نشده ماشینش سوار هنوز و داد تحویلشون لبخندی

 ...کیه بزنه حدس میتونست هم اسمش به کردن نگاه بدون

 ؟؟!؟!!جوووووووووونممم_

 ....گوشش توی پیچید خواهرش عصبی صدای

 تو؟؟؟ موندی گوری کدوم...درد_

 ...........مـ کافه....هه_

 منتظر عالفا مث همه اینجا هست؟؟؟میدونی هم مهمتر کارای نمیکنی فکر!؟!کااااااااااافه؟؟؟کااااااافههههههه؟:شد جیغ صداش

 ایم؟؟؟ جنابعالی

 ....اومدم اومدم....اوه اوه_

 ...سریعتر_

 ...کرد قطع و

 ....روند مقصد سمت به سرعت آخرین با

 تمرکز کارش رو فقط فعال کرد بمونه،سعی کسی منتظر نداشت عادت اصوال که مغرورش خواهر های غرغر بعدازشنیدن

 ....کنه

 نو لباس دست چند هم دستش تو و بیاد راه باهاش همگام میکرد سعی که اش،درحالی برنامه مدیر جورایی یه بگم بهتره منشی،یا

 تماس استانبول از مادرتون....کردم کنسل کال رو آینده هفته قرارای گفتین که همونطور آقا:کرد زدن حرف به بود،شروع عالی و

 همیشگیو حرفای همون و اینجا آوردن تشریف دیروز دخترخالتون...کردن یادآوری رو آینده ی هفته قرار و گرفتن

 چرم   شرکت از...آهااااان.....زدن

 ...نمیکنم قبول بگو بزن زنگ:کرد قطع حرفشو

 آقا؟؟ بله:شد خشک سرجاش
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 که قشنگه انقد بنده صدای یا...سلطانی خانم داره مشکل گوشاتون:گفت خودش به مخصوص شیطون لحن با و ایستاد هم اون

 بشنوین؟؟؟ بازم دارین دوس

 ...زد معروفش وری یه های لبخند اون از و

 آقا؟؟ بله:کرد تکرار وار منشی،طوطی

 ...نمیتونست ولی باشه مغرور کارش تو کنه سعی بود گفته چندبار خواهرش....هوووف

 ...خانم کنین کنسل آخرو قرار گفتم...م م اهم:کرد صاف گلوشو

 ...داد ادامه راهش به دوباره و

 ...بیاد همگامش کرد سعی دوباره هم منشی

 چرم   شرکت   پیشنهاد نمیخواین مطمئنین آقا آخه_

 ...کرد قطع حرفشو بازم

 ...نبودم راضی کاراشون از زیاد آخر ی دفه:گفت و انداخت باال تفاوتی بی با هاشو شونه

 ...شد استودیو وارد و گرفت دستش از هارو لباس و

 ...میاوردن هجوم سمتش به هاازهرطرف میشد،عکاس وارد جدیدی لباس با که هربار

 ...زد معروفش وری یه لبخندهای ازون هم باز

 :(بود شده شروع کارش

****************************** 

 دقت اگه االنم...کنین کنسل,زد زنگ هرکی...کنم نمی قبول دیگه شرکتهای از پیشنهاد فعال من اصال...سلطانی خانم_

 ...برم بدین اجازه اگه!خستم من..خیابون تو رسیدیم,کنید

 ...افتاد راه بمونه اجازش متنظر اینکه وبدون

 ...میبرد هم لذت کارش از بلکه..نبود خسته اصال البته

 ...کرد استپ لحظه یه که بود ماشینش نزدیک

 رو یدختر نگاش با لحظه وچند بکشه عمیق های نفس کرد وادارش که بود پیچیده هوا تو خوشبو خیلی ی دخترونه عطر یه

 ...میرفت راه افتاده های شونه با جلوتر کمی که کنه دنبال

****************************** 

 ...بود خسته

 ..چی همه از

 ：بودن نوشته پرررنگ قرمز با پروندش بودوتو سالش۲۱تازه

 (( عشقی شکست))

 !!!بندازه؟؟ کی تقصیر اخیرو اتفاقات نمیدونست واقعا

 ...هواااا بود ورفته بود شده دود,بودن ساخته باهم که قشنگی ی آینده تصویر زود چقد

 ....نمونده براش چیزی دیگه که بود باورنکرده خودشم هنوز حتی که,زوود انقد
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 جشن صیغه پایان از بعد بالفاصله بود اتفاقا،قرار این ی همه از وقبل بود نمونده محرمیت ی صیغه پایان به بیشتر روزی چند

 ...بگیرن نامزدی

 ...االن ولی...هه

 جشن؟؟؟

 باکی؟؟؟

 .،نبود دیگه وقت چند وتا بود اش شرعی شوهر االن که امیرحسامی

 .....دیگه واالن...ایش گربه وچشای مهبان واسه میمرد قبال که امیرحسامی

 ..بود قبل مثل چیز همه براش هنوزم که ومهبانی

 ...نکنه باز ودیگه ببنده خیابون،چشماشو وسط همونجا میخواست دلش که بود خسته وانقدر

****************************** 

 ...مسخره پوزیشن یه

 هر وتو کنم زشبا بودم نکرده جرأت وهنوز بود کنارم ودفترخاطراتم بودم کرده بغل زانوهامو نفره سه ی کاناپه ی گوشه یه من

 ...ببینم ش،امیرحسام خط

 ....بود اینستاگرام تو کمر تا و بود انداخته هم رو کاناپه،پاهاشو ی دیگه ی گوشه مهیاس

 ...مهیاس احساسات ابراز دستش یه و بود من احساسات ابراز دستش یه و بود نشسته ما وسط دقیقا مهبد و

 ...زد کوتاهی جیغ مهیاس

 ....چشاشوووو.......آفریدی جذذذذذذاب بشرو این انقد چرا....خدا واااای_مهیاس

 ببینم؟؟؟کی؟؟:گفت کنجکاوی با مهبد

 ...این:گرفت طرفمون گوشیشو مهیاس

 ...میگه کیو ببینم کنم نگاه نداشتم حوصله

 ....ها نشسته کنارت جذذذذابیت ایـن؟؟؟خدای:گفت که مهبدوشنیدم صدای ولی

 نمیگی؟ که خودتو....گاد مای اوووه_مهیاس

 ....میری هغریب مرد صدقه قربون من،داری بغل توام،نشستی داداش مرگم خبر من...بعدشم...میگم خودمو دقیقا...چرااا_مهبد

 ....داد ادامه کارش به بهش توجه بدون مهیاس

 ....میکنم غش دارم....بگیر منو مهبد وای....حلقم تو اخمش....ببین عکسشو این...اوووه اوه_مهیاس

 .....بود گرفته خندم اینا کل کل از که من

 هم دونه یه...خودش جیب گذاشت و قاپید دستش از گوشیشو بعد و کرد نگاه مهیاسو گرررد چشای با چندثانیه حد در مهبد....ولی

 ...نثارش هم حیا بی یه و کرد مهمونش گردنی پس

 ....ببییییینم بده گوشیمو:شددد منفجر مهیاس

 اصال؟؟؟خوردنیه؟؟ هست گوشیت؟؟چی:گفت درآری حرص خند نیش با مهبد

 ...من بدش....ب ردنیه...نخیر_مهیاس
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 ...بیا فردا برو...نداریم....نچ_مهبد

 ...شدم بلند جام از

 ...که نبودم احمق

 ....انداختن راه من ی روحیه بخاطر رو بازیا مسخره و ها کل کل این میفهمیدم

 گیر بهش اصوال مهبد و بود(( داداش عشق  )) آرومش،همیشه شخصیت و مهربون و لطیف ی روحیه اون با مهیاس چون

 ...نمیداد

 ...نمیشد من،تموم گذاشتن سر به سر و کل کل بدون مهبد روز و بودم(( داداش خنگ  )) همیشه...من و

 ...تخت رو شدم ولو رفتم

 ...نمیشن مزاحمم میدونستم

 ...میومد هنوز کلشون کل صدای

 امیرحسامو....بار اولین برای که تاریخی همون به رفتم درست و کردم باز دفترخاطراتمو کشیدم، عمیـق نفس اونا،یه بیخیال

 ...دیدم

 ...بودم حفظ شو کلمه به کلمه دیگه که بودم خونده هارو صفحه این انقد

 ...میکرد مرور روزو اون داشت ناخودآگاه ذهنم و میکرد حرکت خطوط رو چشمام

 ...سعادت استاد جبرانی کالس))

 ...دانشگاه رسوند کیمیارو منو و بزنه رو کیمیا مخ میخواست که مهبد

 ....((بعد و بیرون کالس در از دویدم کالس شدن تموم از بعد که من و

 ...بستم دفترخاطراتو....اه

 ...بیفتم عاشق امیرحسام اون یاد دیگه نمیخواستم

 ...کردم باز رو دیگه ی صفحه یه اراده بی ولی

 ...روز اون به پرکشید ذهنم و

 کیمیا اطربخ که مهبد و میکرد همراهی منو همیشه که مهیاسی...دانشگاه های بچه با نوردی کوه معمول طبق....جمعه روز))

 ...بود اومده

 ...بود کرده همراهی سامو علی و بود داده افتخار بار اولین برای که امیرحسام البته و

 ...میشناختن رو همدیگه وقتی مهبد و امیرحسام جذذاب دیدار

 ...((امیرحسام و من برخورد......و

 ...بستمش بازم

 ...بخیر روز اون یاد

 ...بود زندگیم روزهای بهترین از یکی شاید

 پزشکی رایب و داد انصراف بعدش و خوند معماری مهبد که ترمی یه اون فهمیدیم ما و اومدن در آشنا امیرحسام و مهبد وقتی

 ...بود دلم ته عجیبی خوشی یه شاید...بودن دوست و کالس هم،هم داد،با کنکور
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 ....میکرد دنبالم امیرحسام نگاه روز طول کل وقتی

 ...نمیتونم....اه

 ....کنم فک روزا اون به نمیتونم

 ...نمیتونستم دیگه امیرحسام به رسیدمی وقتی اصال

 !بودن توّهم کال روزا اون انگار

 ...بودم کرده خاموش احمقا مثل گوشیمم

 نگرانی از نمیکنی،م خاموش گوشیتو تو بفهم...خانوووم ای گربه چش:))بگه بهم خاموشه گوشیم وقتی که نبود امیرحسامی دیگه

 ((میکنم دق

 ...بودم خاموش هروقت خونه میزد زنگ ها دیوونه مث تازه

 ....گوشه یه کردم پرتش و بستم دفترخاطراتو

 ...شد باز اتاق در همزمان که

 ...تو میومد بعد و میزد در همیشه مهبد چون مهیاسه میدونستم

 مهیاس؟ چیه:بود،گفتم در به پشتم که همونطور

 ...داره کار بات تلفن:اومد صداش

 کی؟؟:سمتش برگشتم

 ...امیرحسام:گفت آروم و گذاشت دستم تو تلفنو و شد نزدیکم

 ...کردم هنگ

 ...دادم قورت دهنمو آب

 ...دادم قرار گوشم کنار گوشیو

 ...کشیدم عمیق نفس یه فقط!نگفتم چیزی

 ....امیرحسام صدای که

 ....قدیمیش لحن همون با دقیقا

 ....نگران لحن همون

 ...بودم عاشقش من که لحنی همون

 ...رسید گوشم به

  مهبـاااان؟؟؟ الـو_

 ششم_فصل#    

 ...قبلنا هوای و حال تو میرم ناخواسته    

 جانم؟-    

 !بزنم حرف باهات الزمه-    
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 .بست نقش وجودم ته امیدی یه. شدم خوشحال حرف این شنیدن از انقدر چرا نمیدونم    

 آوردی؟ یاد به رو چیزی امیرحسام-    

 ...بذاریم قرار جا یه میشه ولی! نه-    

 ...آره. آره-    

 کجا؟ و کی خب-    

 ...همیشگی ی کافه همون-    

 همیشگی؟-    

 .تلخ ی خنده... میگیره خندم خودم حرف از    

 ...میفرستم واست آدرسشو-    

 ...منتظرم صبرانه بی من پس باشه،-    

 ...حتما-    

    *** 

 عصر 6 خرداد، 21 پنجشنبه،    

 

 ...در به میشه خیره و میکنه جا به جا لیشوصند کمی مهبان،    

 ...اومده که هست ای دقیقه چند    

 ...میندازه نگاه خودش به کوچیکش ی آیینه از    

 ...نمیدونه دلیلشو خودشم و اومده لبش به لبخند که باره اولین مدت همه این بعد    

 ...رسیده قیافش تیپو به حسابی    

 ...خوشگلیه و معصوم دختر واقعا    

 ...میکنه جلب خیلیارو نگاه که شده ناز انقدر آرایش کم یه با    

 ...میکرد آرایش امیرحسامش برای فقط مهبان ولی    

 ...بود بیزار بقیه نگاه از و    

 ...باال میاره سرشو در صدای با    

 ...میشه نزدیک بش داره که امیرحسام    

 ...خوبه روزای اون با امیرحسام االن فرق تنها پررنگ لبخند یه و گل شاخه یه    

 !داره چی، همه به تفاوت بی نگاه یه و جیبشه تو دستش فقط االن    

 ...مهبان روی به رو میشینه و میکنه سالمی    

 ...بشه خیره بهش فقط و بمونه لحظه اون تو ها ساعت داره دوس مهبان    

 !بزنه دست محرمشه قانونیم و شرعی نظر از که عشقی به نمیتونه وقتی براش، سخته    
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 .میاد حرف به باالخره مهبان    

 اینجایی؟ که چیشده بدونم دارم دوس خیلی    

 میگه آروم و میکنه صاف صداشو و میکنه شل کرواتشو امیرحسام    

 ...روزا این عزیز، خانوم-    

 ... .شما ی آینده... شمان نگران منن نگران که انقدری برادرم، حتی و پدرم مادرم،    

 ...خانوم مهبان ببین    

 ...سخته خیلی    

 میگه و میکنه تر آروم لحنشو! نمیفهمی ازشون هیچی که بشنوی رو چیزایی روز هر سخته خیلی    

 !نیست من ه*ا*ن*نمیاد،گ یادم چیزی من که این    

 ...بدی جواب من سواالی به شما خود تا اینجا اومدم من    

 ...باشه داشته جواب تا الزمه که سواالیی    

 ...اما بزنه حرف هاس خاطره از نبود آسون مهبان برای    

 ...باشه رو خنده و آروم مهبان همیشه مثه که ؟    

 ...شدیم آشنا هم با دانشگاه تو-    

 ...شدیم وابسته هم به کم کم ولی بودیم خجالتی دو هر اولش    

 !میکردیم فک هم به روز و شب که بود ماه 6    

 !میدیدم دانشگاه تو همو گاهی    

 ...دانشگاه میومدی زیاد من بخاطر و بودی همکالسیم برادر باالخره خب    

 ...بیرون گاهیم    

 ...کنی مطرح خانوادم با گفتی... کردی عالقه ابراز تو که این تا    

 ...نکردم مخالفتی منم    

 ...شدم عاشقش رندگیم، تو که بودی کسی اولین    

 ...داشتم خاص حس یه    

 ...کرد تغییر مون هردو زندگی    

 !صادق و مهربون و صبور جنتلمن، مرد یه. بذارن روت عیبی هیچ نتونستن خانوادم که بودی خوب انقدر    

 ...میکردی رفتار مرد یه مثه همیشه نبودی، پسر یه شبیه وقت هیچ    

 ...میکردم تکیه بت و بود گرم بت دلم همیشه    

 ...بود شده گوش پا و سر امیرحسام    

 ...میکرد تعجب هم گاهی... فکر تو میرفت گاهی    

 کردیم؟ صیغه ما-    
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 ...تا باشیم محرم ماه 2 گرفتیم تصمیم ام ما. شدن ازدواج به راضی ها خانواده. اوهوم-    

 مونده؟ روز چند ماه 2 اون از-    

 ...روز 6 فقط-    

 داشتی؟ دوسم خیلی -    

 ...پرسید ولی. بود سخت خیلی سوال این پرسید    

 !بفهم. بودیم عاشق ما... امیر-    

 ...مهبان همیشگی بغض و    

 !نه گریه،-    

 چیه؟ تصمیمت امیر -    

 نیستن راضی اصن خونوادم چند ره. اونجا برم مدت یه میخوام. دستمه بابا ویالی کلید! نیاوردم یاد به هیچیو هنوز من ببین، -    

 که بکنم الشموت ی همه که میدم قول و میروم من! میشم دیوونه دارم دیگه چون برم باید ولی. نشدم خوب کامال هنوز من میگن و

 ...رو گذشته بیارم یاد به

 ...اما    

 (میده ادامه ناراحت لحن با)    

 ...و نیومده یادم چیزی برون نشد، خبری ازم اگه    

 ...امیرحسام دهن به میدوزه چشم اشک پر چشای با مهبان    

 !تمومه چی همه- میده ادامه امیرحسام    

 ...عصبانیت به شده تبدیل که ناراحتی. رسیده ناراحتیش اوج به بار این. میده قورت بغضشو مهبان    

 میزنه داد میچکه چشمش از که اشکایی با همراه    

. محضه ودخواهیخ این امیر! گذشته بهم چی مدت این میدونی میشم؟ چی من چی؟ من پس تمومه؟ چی یعنی چی؟ یعنی امیر،-    

 !محض

 ...میکنن نگاه بشون دارن کافه ی همه حاال    

 کنه آرومش داره سعی امیر    

 قولم سر. دادم قول هتب من. باش آروم میکنم خواهش مهبان... بخوام که نه بشم درک دارم نیاز که داغونم اونقدر من مهبان،-    

 .هستم

 ...میده افتادن ی اجازه اشکاش به صورتشو رو میذاره دستشو مهبان    

 ...برو امیر-    

 چی؟-    

 ...برو-    

 ...یعنی-    

 ...برو االن ام تو. میمونم منتظر من-    
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 ...بود مظلومانه خواهش یه    

 ...نبود امیرحسام از خبری دیگه آورد باال صورتشو مهبان وقتی و    

 ...کرد جلب خودش به گرفتو مهبان از رو همه توجه که شد وارد شخصیتی و شد باز کافه در که بود لحظه همون    

 ...دویدن سمتش دخترا از جمع به    

 ...پاکزاد آقای وااااااای -    

 !اینستاگرام معروف مدل-    

 شماست؟ مال کافه این واقعا-    

 ما؟ با بگیرید عکس تا چند میشه    

 !میرفت قیرقاچ مهبان اعصاب رو که همهمه، کلی و    

 هفتم فصل

 عصر17خرداد،ساعت دوم و جمعه،بیست

 ....میکرد نگاهش تعجب میشد،با رد کنارش از هرکس

 ....سردرگم ای چهره و جذاب ای پسرجوون،باقیافه یه

 ...کاربنی آبی بلوز...مشکی کتان شلوار

 ...شلوارش جیب توی اش دیگه دست و گردن پشت دستش یه

 ...میزد ضربه پاش جلوی های شن به و میرفت راه ای خسته حالت با

 ...بوود دریا کران بی میکرد،آبی کار کنارش،تاچشم

 ...کنه آرومش نمیتونست دیگه هم کران بی آبی این حتی انگار ولی

 ...چی نمیدونست خودشم و بود کرده گم چیزیو یه انگار

 ...داشت حق البته

 ...نبود کمی زندگی،چیز چندسال کردن گم

 ...نبود کمی عشق،چیز کردن گم

 ...ای گربه چشم دختر همون سمت شد کشیده فکرش ناخوداگاه

 ...سبزه پوست و...روووشن خیلی سبز های چشم

 ...بوده اش دیوونه زمانی یه میگفتن

 !بریزه بهم دنیارو بخاطرش بوده حاضر زمانی یه میگفتن

 !نبینه اشکی چشاشو و بده زندگیشو ی همه بوده حاضر

 ...االن اما

 !بود تفاوت بی

 ...نخورده،نداشت جم تختش کنار از بیمارستان تو دوهفته میگفتن که دختری اون به حسی هیچ
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 !حسی هیچ

 ...بود کالفه و

 !!چی همه از

 ...بود کرده نفوذ هم هاش خواب به حتی دیگه که دختر اون های گریه از

 ...برگرده میخواست ازش که مادرش های التماس و ها گریه از

 !نمیشد ولی

 !نمیتونست

 !بود داده قول دختر اون به

 !میومد کنار خودش با باید

 !میومد یادش چیزی یه حداقل باید

 ...برگردونه همه به رو امید بتونه شاید که چیزی یه

 .بود شده دور ویال از کلی و بود تاریک اومد،هوا که خودش به

 ...گفت خودش به پرتی لب،حواس زیر

 ...کرده غروب کی خورشید بود نفهمیده حتی که بود خیال و فکر تو اونقدر

 ...بود داده دست از دریارم غروب حتی

 ...برگشت ویال به و گرفت ماشینی

 ...رفت گوشیش سراغ و داد خرج به جرئتشو ی ساده،همه شام یه بعدازخوردن

 ...نبودن آشنا براش که چیزایی از بود پر گوشیش

 ...دونفره های عکس از بود پر

 ...خوب های خاطره از بود پر

 ...شبی نصفه ی عاشقونه هایSMSو ها چت از بود پر

 ................از بود پر

 ...کنه باور کدومو نمیدونست امیرحسام

 !االنو تفاوت بی امیرحسام

 !رو روزا اون عاشق امیرحسام یا

 ...واقعیه امیرحسام کدوم نمیدونست

 ...کنه نگاه گوشیو نکرد جرأت بازم

 ...طرفی یه کرد پرتش

 ...کشید دراز تخت روی و

 ...شد خیره سقف به و گذاشت سرش زیر دستاشو دوتا
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 !بشکونه چیزیو میخواست دلش شدیدا

 ...میکرد روکنترل خودش ولی

 ...بعدشه فراموشی   و ای دوهفته کمای اون عوارض میدونست که بود گرفته شدیدی سردرد

 ...درومد صدا به ویال زنگ که خورد ژلوفنی و شد بلند

 !بره بود فرستاده که سرایدارو

 .نداشت رو ورودی در کلید کسی که هم سرایدار جز به

 ...پس

 باشه؟ میتونست کی

 ...کرد باز درو و رفت

 .بود در جلوی ساله25حدودا دختر یه

 !کرد گرررمی امیرحسام،سالم دیدن با

 ...فر شایان آقای سالم_

 ...دیگه ناشناس فرد یه بازم

 ما؟؟...شـ  .......الم.......سـَ ...:داد جواب گنگی حالت با

 !شد گرررد دختر روشن ای قهوه های چشم

 ...شد دیده توش هم اشک رد شاید

 غذا ین،براتوناومد شما فهمید مادرم...ماست مال بغلی ویالی....مثال ایم همسایه...فر شایان آقای ساریناام:گفت دلخوری با

 !فرستاد

 !!!!!!بودین اومده ایشون با که قبل نیومدن؟سری   جون مهبان:داد ادامه و کرد مکث یکم

 ...دیگه شوک یه بازم

 بودن؟ رفته هم مسافرت مهبان با

 ...نیومده: داد جواب کوتاه

 ...کنین تشکر و برسونین سالم خانواده به: داد ادامه و گرفت دختر دست از رو قابلمه بعد

 ...بست دختر متعجب ی قیافه رو،روی در و

 !اپن روی کوبید تقریبا رو قابلمه

 .شد گالری وارد و برداشت گوشیشو

 !!فیلم یه به رسید تا...گشت و گشت انقد

 ...ساحل لب

 !مهبان و اون

 ...کرد پلی رو فیلم و کشید عمیقی نفس
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 ...میشد شنیده مهبان خوشحالی سر از های جیغ صدای))

 ...شدممممم خالی خیس  ...کثافت نکن....امیییییر_

 ...میکرد یکی آب با مهبانو داشت همچنان امیرحسام ولی

 ...دیگه خوشحال جیغ یه بازم

 ...خان امیر کردی ام کشیده آب موش:گفت بلند و کرد امیرحسام به پشتشو مهبان

 ...یشیپ کن خیس منو توام خب:اومد آرومش صدای و بوسید گوششو ی الله و کرد حلقه مهبان دور دستشو پشت از امیرحسام

 ....خووووو نمیاد دلم:جلو داد لبشو و سمتش برگشت مهبان

 ...تووو مهربووونی   این فدای من:کرد بغلش محکم اینبار امیرحسام

 ...دخترم میشه باز گوشش چشو ببینه فیلمو این میخواد بچمون فردا پس..نکن امیر:کرد جدا خودشوازامیرحسام مهبان

 ...((کرد نثارش ای دیوونه و سرش تو زد آروم دونه یه امیرحسام

 ...کرد قطع فیلمو

 ...رفت طرفی به اش تیکه هر که کوبید زمین به گوشیو

 !!بعد چندلحظه و

 : پیچید خونه سکوت تو حسام امیر داد صدای

 ((نیست؟؟ یادم تو از هیچی من چرا لعنتی آخه))

********************* 

 ....نیست ب شو کالس،کالس این امروز:اومد همه محبوب استاد ی کالفه صدای

 میشه ینهم وضعیت....آخر ی جلسه....ورزشی روانشناسی   کنین فک...استاد آخه:گفت شیطنت با سام علی صمیمی پارسا،دوست

 ...دیگه

 کالس اول از که فر شایان و تو...میدن گوش دارن همه که نه:داد جواب و رفت پارسا به ای غره چش استاد

 رستم...میدینSMSدارین

 ...کجاست فکرش نیس معلوم و میکنه خطی خط میزو داره که هم تابش...میخونه رمان داره که ی

 ...میز رو کردم ول خودکارو...اوه اوه

 ...دیگه برین پاشین:گفت و انداخت ساعتش به نگاهی هم استاد

 ...گرم دمتون استاد:شد بلند سارا صدای

 !زد بیرون کالس از عجله با که بود نفری اولین سام علی

 !؟!بـووود؟ چش:گفت آروم راستم سمت از کیمیا

 ....چمیدونم من....اه_

 این؟؟ سلف؟؟پایه بریم بروبچ:گفت چپم سمت از النار

 دانشگاهو مزهبد های چاکلت هات افتضاااح دلم که من!هستیم که معلومه:کرد بلندم زوور به و کشید منم دست و شد بلند کیمیا

 ...میخواد
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 ...کیمیا سرت تو خاک....هه:زدم لبخندی

 !سلف رفتیم و شدیم خارج کالس از تایی سه و

 !بود خالی همیشگیمون میز

 !!گرفتیم دانشگاه ی بدمزه های چاکلت هات ازون تا3کیمیا قول به و نشستیم سرجامون

 !گوشیش تو بود رفته باز کیمیا

 ...هاشSMSخوندن به کرد شروع بلند بلند و رفت کش گوشیشو زرنگی با الناز که

 ....که نبود چندش انقد داداشت مهبان....اه اه((چطوره؟؟ من کیم   کیم_))الناز

 ...بابا عااااشقه داداشم_

 ....بده گوشیمو:گفت جیغ با هم کیمیا

 ...بهش نمیرسید زورش ولی

 اومد خوشم((......کیم کیم نگو...میادا بدم میدونی...مهبد...واای( : ))بود کرده ریز کیمیا مثل صداشو که درحالی)داد ادامه الناز

 ....بده ادامه همینجوری.....کیمیا

 !!یخندیدمم چلم و خل دوستای بازیای دیوونه به دل ته از عمری،داشتم بعدازیه!!بود بامزه خیلی الناز حرکات....خدا وای

 ......کثافت نـخـووون_کیمیا

 اوه((.....وگمشوو مهبد....اه((.......... ))کیم کیم نمیگم دیگه...کیم کیم باشه.....))داده جواب چی جون مهبد ببینم بذا!!خفه_الناز

 !!شد دار صحنه هاشونSMSمهبان....اوه

 ....فقط بمییییر الناز_کیمیا

 ...مهبان قمحل تو پهنا از داداشت احساسات...گاش مای((خوبه؟؟؟؟ شم گم تو بغل تو....))خااان مهبد جواب....اما و_الناز

 ...خنده زیر زدیم دوتایی

 ....کردی آبروم بی....الناز سرت اون تو ر س خاک:گفت حررص با و کشید الناز دست از گوشیشو هم کیمیا

 ....داشته آبرو چقد انگار حاال..بابا برو:داد جواب بیخیال الناز

 ...خندیدم قیافش به فقط منم و کرد نگاش حرص با کیمیا

 چندمه؟؟ امروز بکس....ریخت هم به من گوشی تاریخ این باز...اه:بود،گفت درگیر گوشیش با که درحالی الناز

 ...اجازتون با خرداد 31:داد کیمیاجواب و انداختم باال شونه نمیدونستم که من

 !!میالدی به احمق:سرش تو زد الناز

 !!نشنیدم دیگه من ولی گفت میالدی به تاریخو کیمیا

 نبود؟؟ حواسم چرا

 بود؟؟ رفته یادم چرا

 ...بود من شوهر امشب تا فقط امیرحسام

 ...میشد باطل صیغه فردا

 کشه؟؟می نفس اون که بکشم نفس هوایی تو حداقل رو مونده باقی روز چند این نتونستم چرا
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 یهو؟؟ تو شد چت:داد تکون جلوم دستشو کیمیا

 !!بخورم هوایی یه بیرون برم من....هیچی:دادم قورت بغضمو

 ...بیرون زدم سلف از و برداشتم امو کوله سریع و

 !میزد حرف تلفن با داشت انگار که اومد سام علی صدای که!!کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشامو

 !بود داده تکیه دیوار به اونورتر یکم

 ...بود گردنش پشت دستشم یه

 !!بود داداشش کپی حالتش این

 !!میدادن انجام اینکارو بودن کالفه هروقت

 روزه ،نههشت نگرانتیم؟؟االن همه چی؟؟میفهمی یعنی رفت سکته دم تا مامان مرگته؟؟میفهمی چه تو چی؟؟آخه یعنی_سام علی

 ....نمیکنی زنتو فکر!!نمیکنی خانوادتو فکر اصنم...کنی خلوت خودت با مثال شمال رفتی پاشدی

 ...نبود سخت میزنه حرف من امیر   با داره اینکه تشخیص

 !بزنه حرف که بود امیرحسام نوبت کرد،انگار سکوت سام علی یکم

 هم مهبان...طوس این که نیستی مهم تو فقط....یادشه که مهبان...نمیاد یادت چیزی تو المصب آخه:شد منفجر یهو بعد،علی ولی

 !!شدی عوض انگار تو اصال...امیر نمیدونم من.....اه..........مهمه

 ...سکوت یکم دوباره

 و شمال تیرف طرف یه از....نمیاد یادت میمردیو واسش که مهبانی طرف یه از....نداره سوال که این: سام علی صدای باز و

 ...میاره میپزه غذا واست...بووودی متنفر البته!!متنفری ازش میدونم که سارینایی

 ...کردم یخ

 ....یا کنه خلوت خودش با بود رفته مثال

 ...کردم بغض

 ...کشیدم آستینشو و علی نزدیک  رفتم

 !!دوخت بهم داغونشو نگاه

 ...سمتم گرفتش حرفی هیچ بی!کردم اشاره گوشی به

 ...گذاشتمش گوشم کنار

 ...شد می شنیده امیرحسام عصبانی صدای

 !کنم تصور میتونستم قیافشم حتی

 ...ریخته بهم اونارو و پرپشتش موهای تو کرده حرص با دستشو

 واسم بغلی ویالی از نامی سارینا یه بار یه میدی؟؟گفتم جوّ  چرا علی_امیرحسام

 متنفرم؟؟ ازش میدونستم کجا از من....بعدشم....آورد غذا

 .....دادم قورت دهنمو آب

 ....بیارمشون زبون به نمیکردم فکر حتی روزی یه که زدم رو آوردم،حرفایی کجا از نمیدونستم که جرئتی با و
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 دوری ازش قبلنا...میکنم قبلنا،تاکید داره،شما دوست شمارو سارینا چون فقط....نیستین متنفر سارینا از شما....فر شایان آقای_

 دلتون که هرکسی با و کنین رفتار میخواد دلتون که هرجور مختارین....االن ولی...روش نشم حّساس من اینکه بخاطر میکردین

 ...کنین معاشرت میخواد

 ...بود شده خیره بهم گرررد چشای با علی

 ...من و

 ....میلرزید صدام که داشتم بغض انقد

 ...ولی

 ....بود نشده تموم هنوز حرفام

 ...دادم گوش امیرحسام های نفس صدای به چندثانیه و کشیدم دیگه عمیق نفس یه

 دیگه من هن.....آزادین شما....نیومده یادتون من از چیزی نفهمم که نیستم خنگ اونقدم:کردم زدن حرف به شروع دوباره و

 ...!دیگه نه و دارم شما رو مالکیتی

 ...خوردم حرفمو

 ...امیرحسام عصبی های نفس نفس و سکوت یکم دوباره

 .....و......میشه باطل ما محرمیت ی صیغه فردا:شد شکسته من صدای با سکوت این قفل بازم و

 آرزو براتون.....رو خوبی زندگی.......نداریم هم با نسبتی هیچ دیگه ما و:بفهمه امیرحسام نذاشتم ولی ترکید بغضم

 ...فر شایان آقای خداحافظ.....میکنم

 نگهدار مرد مرا فروخورده بغض ای

 بفشارم را اش خداحافظی تادست

 هشتم_فصل

 بعدازظهر٤خرداد،٣۱یكشنبه،

 ..شد قطع مهبان جانب از ارتباط

 ..رومبل رهاكردونشست زمین روي رو گوشي امیرحسام

 میرفت گیج سرش

 میكرد مزه مهبانومزه حرفاي

 دختر اون بخاطر بود ناراحت انقد ك باربود اولین شاید

 بخاطرناراحتیش ودرواقع

 نمیومد پیش وضعم این تابلكه نمیومد بیرون لعنتي كماي اون از هیچوقت میخواست دلش

 كرد زمزمه خودش با اي گرفته بالحن

 ..!!!نمیاد یادم گذشتمو چرا..!! چمه من_

 ..بوده زندگیم ي همه زماني یه میگن همه ك دختري..!!دختر بااین میكنم اینجوري چرادارم

 نداره اي حرفانتیجه این
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 میكنه پاهاشودراز و مبل ي دسته رو میذاره وسرشو میكشه صداداري نفس

 اومده پیش اتفاقاي ي باهمه

 ..نشده كم چیزي امیرحسام ازصبوري

 .. میكنه فك مهبان به شب تمام

 ... خونه... تا ازبیمارستان

 ....اتاقش تو

 ... تلفن پشت..تااالن و

 میكنه بغض ناخواسته هم گاهي و میبنده نقش رولباش لبخند گاهي

 راضیه خودش ي گذشته در مهبان انتخاب از

 ..داشتنیه دوست و مهربون واقعا اي گربه دخترچشم

 ..سراغش میاد بدي تاسردرد میكنه فك و میكنه فك انقد

 میكنه فرار فكروخیاال ي ازهمه و میكنه گوشیشوسایلنت

 .. میفته اتفاقم این ك نمیكشه طولي كه بخوابه میكنه سعي اجبار وبه

****** 

 مهبان#

 ..رسیدم بالخره

 كافه همون به

 امیر و من همیشگي ي كافه

 اووووف

 تو میرم

 میگذرونن بازي باخاطره روزاشونو ك افسرده ادماي این مثه شدم

 نبودم این من ولي

 بودم شادي مهبان من

 ... من

 خانوم؟ دارید میل چي_

 بود وایساده جلوم اي ساله٧_۲٦حدودا پسر

 داشت كلفتي صداي چه

 كامالمیشناختمش دیگه

 میشناسه منو اونم بودم مطمئن حتي

 خانووووم؟؟؟؟_ داد ادامه پرسشگر
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 اومدم خودم به

 بره زود ك كنم جمش یجوري میخواستم فقط

 لطفا چایي_

 همین؟_

 میشم ممنون_

 شو دور ازم دادو تكون سري

 ..شد كافه مخفي ي آشپزخونه تاوارد كردم دنبالش بانگام

 گرفت خودش به نگاهمو ك بیرون اومد ازاشپزخونه ساله حدوداچهل زني وهمزمان

 دوخت چشم بهم كه بود چي نگاهم تو نمیدونم

 خورد گره بهم نگاهمون چندثانیه واسه

 شدم خیره زمین وبه نگاهموگرفتم وباالخره

 خانومم ك خوشحالم_ گفت و دوخت چشم بهم اطرافمون جلف دختراي بادیدن امیر كافه اومدیم وقتي ك افتادم باري اون یاد

 ..!!تویي

 بودم كرده چقدذوق ك منم

 میگفتم و میكردم بچهامسخرش مثه و كنم ذوقمومخفي میكردم هرچندسعي

 ...اخه خانومم من ك چقدم_

 بشینم؟ اینجا منم میشه_داد نوازش گوشمو ارومي صداي ك فكربودم توهمین

 باال سرمواوردم

 بود ساله حدوداچهل زن همون

 داشت ارومي خیلي ي چهره هم و صدا هم

 .. ولي تنهاباشم میخواست دلم بااینكه

 .. البته_ گفتم و زدم لبخندي ناخواسته

 رومیز ومیذاره بود دستش ك شعري كتاب

 میمونه شعرش كتاب روي نگام

 بازمیكنه و كتابشوبرمیداره میشه ك نگاهم متوجه

 میدوزم چشم لبهاش منتظربه

 : میكنه زمزمه كتاب ازروي رو شعرزیبایي اروم

 میخواني مرا نویسي اشك خط به خط_

 میداني خودت است جان رفتنت،رفتن

 ... اینبار نرفتي و بستي ك هربار مثل
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 میماني بازبگو و بازكن چمدان

 ..نكند كشیدي زدي،پیش مراپس هي

 ؟..مرامیراني ك نداري برگشت پاي

 ما متري نه خالي ي باغچه بروي

 افشاني مي ك غصه خواهدشدازاین خشك

 نداشت انگار فایده بمان گفتم هرچه

 .! میداني خودت... است جان رفتن.... رفتنت

 میشه سرازیر اشكام بیشتر باهربیتش

 داشت خوبي صداي چه

 باال میاره وسرشو میبنده اروم و كتاب

 ..میفتادي نباید ك افتادي چیزي یاد ببخشیداگه_میگه مهربوني وبالحن میگیره دستمو خیسم صورت بادیدن

 میگم وبالبخندكوتاهي میكنم اشكموپاك

 ازقبل بودم یادش من...نه.. نه_

 توچي؟ رویاست من اسم_

 مهبان_

 باشه داشته خاصي معني باید. قشنگي اسم چه_

 ماه نگهبان_

 . زیباست واقعا_

 میده ادامه خودش ك نمیگم چیزي

 شعرم عاشق من.. مهبان میدوني_

 شعربخونم بیكارمیشم ك فرصت تاتواولین همرامه همیشه كتاب این

 دارم شعردوس منم.. جالب چه_

 میشه فشرده قلبم ك میپرسه سوالي یهو

 دخترم؟ غمگینه چشمات چراانقد_

 بغلشوزاربزنم برم میخواست دلم جمله این باشنیدن

 ..مسخرم و جنبه چقدربي ك كردم حس لحظه یه حتي

 اومدم حرف ب سختي به

 .. نیست دردكمي شدن دردفراموش_

 زد لبخندتلخي

 ،میشه؟ دردنمیشه بدون ك زندگي اما_
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 ..واقعانمیشه نه_

 رفت ویبره گوشیم

 دادم جواب اي گرفته باصداي..بود مامان

 بله؟_

*** 

 دیگه بیرون_

*** 

 میدونم_

*** 

 زودبرمیگردم باشه_

*** 

 خونم دیگه ساعت تانیم نده توروخداگیر مامان_

 كردم وقطع

 میشه تاریك هواداره كم كم و غروبه داره حق مادرت_رویا

 ... ولي داشتم حق جاها خیلي حق؟؟؟؟منم_ میگم ناراحت

 میدم پایینوادامه سرمومیندازم

 میشستم بیشترپیشتون داشتم دوست_

 جلوم ومیذاره مینویسه وچیزي برمیداره كوچیكش ازكیف برگه یه

 بزنیم حرف بیاتابیشترباهم ادرس این به خواست دلت اگه_

 اینجاخونتونه؟_

 بیامیفهمي نه_

 دیدار امید به و باش خودت مراقب..

 شد دور وازم گفت اینو

 .رفتم خونه وبسمت بیرون زدم توجیبموازكافه دادم حل رو برگه منم

****** 

 . میرم تنها خودم كن ولش اصن بگم چندباربت..سام علي بابا اي_

 .....فقط..میام..تنهابریي نكرده الزم_

 فقط؟؟؟ بازگفتي_میكشم جیغ

 بگم دیگه چیزه یه شایدبخوام جیغووو دخترجیغ_
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 !!نروها من رومخ سام علي..اه.. بگي اي دیگه چیزه نمیخوام_

 كنsادرسو..تورو رددادي مهبان_

 بریم باهم خونمون بیانه خونم االن من چیه ادس_

 خدافظ.جیغو جیغ باشه_

 خدافظ.خودتي_

**** 

 تو؟ بري میخواي مطمئني_علي

 توبازوش زدم باكیفم

 زدزیرخنده

 بدجورهاپوشدیا امروز مهبان_

 رومخي ك بس..درد_

 جاتشكرته؟..پرووو بچه_

 :|؟ بابته_

 اومدم باهات اینكه_

 نبودن ك مهیاس مهبدو علي داداش خب..اممم_

 بیام تنها میترسیدم.كجاس اینجا نمیدونستم منم

 كردم شوخي. خانوم ابجي میدونم_

 میشه لوس زودم چ

 علي؟_

 جان؟_

 بپرسم؟ یسوال_

 ...راجب اگه مهبان_

 پرسیدم زود جلوموبگیره نذاشتم

 خوبه؟ حالش_

 نمیدونم..مهبان نمیدونم_

 چي؟؟؟ یعني_

 ..!باشه خوب میشه مگه اخه_

 توخودم میرم

 میزنه بشكن شدم خشك نگاه جلوي
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 كنه حالموعوض میخواد معلومه

 هست كي میكني تعریف ازش ك اي ساله چهل خانوم این تو؟ببینم مبری..سبزشداااا علف زیرپام_

 كیه بدونم داشتم دوس واقعاخیلي خودمم

 .بریم_گفتم پس

 باال رفتیم هارو پله

 تجاري مختلف هاي یاشركت بود یامطب هرطبقه تو ك بود اپارتماني

 سوم ي طبقه رسیدیم

 بود همینجا

 ٦واحد

 ..بود پالكتشوزده كناردرواحد

 كردم هنگ خوندم ك باچیزي

 بلوكات رویا_

  بالیني روانشناسي دكتراي فوق_

 هشتم_فصل

 بعدازظهر٤خرداد،٣۱یكشنبه،

 ..شد قطع مهبان جانب از ارتباط

 ..رومبل رهاكردونشست زمین روي رو گوشي امیرحسام

 میرفت گیج سرش

 میكرد مزه مهبانومزه حرفاي

 دختر اون بخاطر بود ناراحت انقد ك باربود اولین شاید

 بخاطرناراحتیش ودرواقع

 نمیومد پیش وضعم این تابلكه نمیومد بیرون لعنتي كماي اون از هیچوقت میخواست دلش

 كرد زمزمه خودش با اي گرفته بالحن

 ..!!!نمیاد یادم گذشتمو چرا..!! چمه من_

 ..بوده زندگیم ي همه زماني یه میگن همه ك دختري..!!دختر بااین میكنم اینجوري چرادارم

 نداره اي حرفانتیجه این

 میكنه پاهاشودراز و مبل ي دسته رو میذاره وسرشو میكشه صداداري نفس

 اومده پیش اتفاقاي ي باهمه

 ..نشده كم چیزي امیرحسام ازصبوري

 .. میكنه فك مهبان به شب تمام
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 ... خونه... تا ازبیمارستان

 ....اتاقش تو

 ... تلفن پشت..تااالن و

 میكنه بغض ناخواسته هم گاهي و میبنده نقش رولباش لبخند گاهي

 راضیه خودش ي گذشته در مهبان انتخاب از

 ..داشتنیه دوست و مهربون واقعا اي گربه دخترچشم

 ..سراغش میاد بدي تاسردرد میكنه فك و میكنه فك انقد

 میكنه فرار فكروخیاال ي ازهمه و میكنه گوشیشوسایلنت

 .. میفته اتفاقم این ك نمیكشه طولي كه بخوابه میكنه سعي اجبار وبه

****** 

 مهبان#

 ..رسیدم بالخره

 كافه همون به

 امیر و من همیشگي ي كافه

 اووووف

 تو میرم

 میگذرونن بازي باخاطره روزاشونو ك افسرده ادماي این مثه شدم

 نبودم این من ولي

 بودم شادي مهبان من

 ... من

 خانوم؟ دارید میل چي_

 بود وایساده جلوم اي ساله٧_۲٦حدودا پسر

 داشت كلفتي صداي چه

 كامالمیشناختمش دیگه

 میشناسه منو اونم بودم مطمئن حتي

 خانووووم؟؟؟؟_ داد ادامه پرسشگر

 اومدم خودم به

 بره زود ك كنم جمش یجوري میخواستم فقط

 لطفا چایي_

 همین؟_
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 میشم ممنون_

 شو دور ازم دادو تكون سري

 ..شد كافه مخفي ي آشپزخونه تاوارد كردم دنبالش بانگام

 گرفت خودش به نگاهمو ك بیرون اومد ازاشپزخونه ساله حدوداچهل زني وهمزمان

 دوخت چشم بهم كه بود چي نگاهم تو نمیدونم

 خورد گره بهم نگاهمون چندثانیه واسه

 شدم خیره زمین وبه نگاهموگرفتم وباالخره

 خانومم ك خوشحالم_ گفت و دوخت چشم بهم اطرافمون جلف دختراي بادیدن امیر كافه اومدیم وقتي ك افتادم باري اون یاد

 ..!!تویي

 بودم كرده چقدذوق ك منم

 میگفتم و میكردم بچهامسخرش مثه و كنم ذوقمومخفي میكردم هرچندسعي

 ...اخه خانومم من ك چقدم_

 بشینم؟ اینجا منم میشه_داد نوازش گوشمو ارومي صداي ك فكربودم توهمین

 باال سرمواوردم

 بود ساله حدوداچهل زن همون

 داشت ارومي خیلي ي چهره هم و صدا هم

 .. ولي تنهاباشم میخواست دلم بااینكه

 .. البته_ گفتم و زدم لبخندي ناخواسته

 رومیز ومیذاره بود دستش ك شعري كتاب

 میمونه شعرش كتاب روي نگام

 بازمیكنه و كتابشوبرمیداره میشه ك نگاهم متوجه

 میدوزم چشم لبهاش منتظربه

 : میكنه زمزمه كتاب ازروي رو شعرزیبایي اروم

 میخواني مرا نویسي اشك خط به خط_

 میداني خودت است جان رفتنت،رفتن

 ... اینبار نرفتي و بستي ك هربار مثل

 میماني بازبگو و بازكن چمدان

 ..نكند كشیدي زدي،پیش مراپس هي

 ؟..مرامیراني ك نداري برگشت پاي

 ما متري نه خالي ي باغچه بروي
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 افشاني مي ك غصه خواهدشدازاین خشك

 نداشت انگار فایده بمان گفتم هرچه

 .! میداني خودت... است جان رفتن.... رفتنت

 میشه سرازیر اشكام بیشتر باهربیتش

 داشت خوبي صداي چه

 باال میاره وسرشو میبنده اروم و كتاب

 ..میفتادي نباید ك افتادي چیزي یاد ببخشیداگه_میگه مهربوني وبالحن میگیره دستمو خیسم صورت بادیدن

 میگم وبالبخندكوتاهي میكنم اشكموپاك

 ازقبل بودم یادش من...نه.. نه_

 توچي؟ رویاست من اسم_

 مهبان_

 باشه داشته خاصي معني باید. قشنگي اسم چه_

 ماه نگهبان_

 . زیباست واقعا_

 میده ادامه خودش ك نمیگم چیزي

 شعرم عاشق من.. مهبان میدوني_

 شعربخونم بیكارمیشم ك فرصت تاتواولین همرامه همیشه كتاب این

 دارم شعردوس منم.. جالب چه_

 میشه فشرده قلبم ك میپرسه سوالي یهو

 دخترم؟ غمگینه چشمات چراانقد_

 بغلشوزاربزنم برم میخواست دلم جمله این باشنیدن

 ..مسخرم و جنبه چقدربي ك كردم حس لحظه یه حتي

 اومدم حرف ب سختي به

 .. نیست دردكمي شدن دردفراموش_

 زد لبخندتلخي

 ،میشه؟ دردنمیشه بدون ك زندگي اما_

 ..واقعانمیشه نه_

 رفت ویبره گوشیم

 دادم جواب اي گرفته باصداي..بود مامان

 بله؟_
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*** 

 دیگه بیرون_

*** 

 میدونم_

*** 

 زودبرمیگردم باشه_

*** 

 خونم دیگه ساعت تانیم نده توروخداگیر مامان_

 كردم وقطع

 میشه تاریك هواداره كم كم و غروبه داره حق مادرت_رویا

 ... ولي داشتم حق جاها خیلي حق؟؟؟؟منم_ میگم ناراحت

 میدم پایینوادامه سرمومیندازم

 میشستم بیشترپیشتون داشتم دوست_

 جلوم ومیذاره مینویسه وچیزي برمیداره كوچیكش ازكیف برگه یه

 بزنیم حرف بیاتابیشترباهم ادرس این به خواست دلت گها_

 اینجاخونتونه؟_

 بیامیفهمي نه_

 دیدار امید به و باش خودت مراقب..

 شد دور وازم گفت اینو

 .رفتم خونه وبسمت بیرون زدم توجیبموازكافه دادم حل رو برگه منم

****** 

 . میرم تنها خودم كن ولش اصن بگم چندباربت..سام علي بابا اي_

 .....فقط..میام..تنهابریي نكرده الزم_

 فقط؟؟؟ بازگفتي_میكشم جیغ

 بگم دیگه چیزه یه شایدبخوام جیغووو دخترجیغ_

 !!نروها من رومخ سام علي..اه.. بگي اي دیگه چیزه نمیخوام_

 كنsادرسو..تورو رددادي مهبان_

 بریم باهم خونمون بیانه خونم االن من چیه ادس_

 خدافظ.جیغو جیغ باشه_
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 خدافظ.خودتي_

**** 

 تو؟ بري میخواي مطمئني_علي

 توبازوش زدم باكیفم

 زدزیرخنده

 بدجورهاپوشدیا امروز مهبان_

 رومخي ك بس..درد_

 جاتشكرته؟..پرووو بچه_

 :|؟ بابته_

 اومدم باهات اینكه_

 نبودن ك مهیاس مهبدو علي داداش خب..اممم_

 بیام تنها میترسیدم.كجاس اینجا نمیدونستم منم

 كردم شوخي. خانوم ابجي میدونم_

 میشه لوس زودم چ

 علي؟_

 جان؟_

 بپرسم؟ یسوال_

 ...راجب اگه مهبان_

 پرسیدم زود جلوموبگیره نذاشتم

 خوبه؟ حالش_

 نمیدونم..مهبان نمیدونم_

 چي؟؟؟ یعني_

 ..!باشه خوب میشه مگه اخه_

 توخودم میرم

 میزنه بشكن شدم خشك نگاه جلوي

 كنه حالموعوض میخواد معلومه

 هست كي میكني تعریف ازش ك اي ساله چهل خانوم این تو؟ببینم بریم..سبزشداااا علف زیرپام_

 كیه بدونم داشتم دوس واقعاخیلي خودمم

 .بریم_گفتم پس
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 باال رفتیم هارو پله

 تجاري مختلف هاي یاشركت بود یامطب هرطبقه تو ك بود اپارتماني

 سوم ي طبقه رسیدیم

 بود همینجا

 ٦واحد

 ..بود پالكتشوزده كناردرواحد

 كردم هنگ خوندم ك باچیزي

 بلوكات رویا_

  بالیني روانشناسي دكتراي فوق_

 ...سمتش میرم و میکنم خدافظی ها بچه از سام علی بادیدن

 ...میکنه چک سواالرو کلید داره نگرانی با و داده تکیه دیوار به

 ...داشتیم ورزشی بیومکانیک امتحان امروز و شده شروع ترم امتحانای

 !!سام علی ی عالقه مورد درس

 ...نمیشه کمتر17از معدلش کال

 ...بیفتم رو َدرسا ی همه کنم فک ترم این من حاال

 !!میکنم سالم بلند میشم که سام علی نزدیک

 کردی؟؟؟ چیکار امتحانو مهبان:میگه نگرانی با

 ...بابا دیگه زدم نپرسی؟؟گند میشه:میگم و میکنم هوووفی

 ..میکنه نگام تعجب با

 !!بود مهم واسم دانشگاه و درس اصوال ولی نبودم. خرخونی آدم درسته!!داره حق

 ...نیست مهم واسم دیگه چیزا خیلی االن اما

 ...امتحانا این یکیش

 ...نجووومی سواالی اون با بود گرفته سخت خدایی:میگه کالفه سام علی

 ...اش کوله تو میکنه مچاله هارو برگه عصبانیت با و

 ...تویی کالس نمره باالترین فردا االن...نزن زر تو لطفا علی:میگم و میندازم بش فیسی پوکر نگاه

 ...دادم جواب نصفه سوالم1گذاشتم، خالی سوالو تا3شده که هم سرکار اطالع واسه...بار6...جان مهبان آره_

 ....ندارم حوصله....اصال بیخیال:میگم تفاوت بی

 شده؟؟ چته؟؟؟چیزی مهبان:میپرسه پرسشگرا و میزنه زل بهم

 ...فکر تو میرم

 ...شده چیزی که معلومه



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

47 

 

 ...بهم میریزم میاره اسممو که هربار نمیفهمه چرا

 ...صداش...حرکاتش که نمیفهمه چرا

 ...میندازه اون یاد منو و برادرشه مثل

 ..میاد صداش بازم

 خوبی؟؟کجایی؟؟ مهبان_

 ...میده تکون هوا تو چشمم جلو دستشو

 ...میکردم فکر امتحان به...هیچی:میگم مصنوعی لبخند با

 ....خودتی خر_

 که برم دارین کاری اگه....کنم کار شنا آیسن با که رویاجون ی خونه برم باید االن من علی:میگم سریع بحث کردن عوض واسه

 ...میشه دیرم

 ...دیگه هویجم؟؟؟میرسونمت من_علی

 ....خودم میرم...نه...نه_من

 ...چشم بگو میرسونمت میگم...خانم مهبان_علی

 ...جان دیوانه چشم...ههه_من

 ...گفتم مسیرمه تو چون حاال نکن ذوق_علی

 ...شد دیرم بریم...کوفت:میکنم باخنده،اخم

********* 

 ....میشم خونه وارد و میکنم خدافظی سام علی از

 ...امیرحسام با سام علی آزاردهنده شباهت و صبحم فکرهای با درگیرم هنوز

 ...میشم زده شوک حال اون با اونم جون رویا دیدن با که

 ...جلوشه میز رو هم شده خالی کاغذی دستمال ی جعبه یه....میکنه پاک اشکاشو داره و نشسته مبل روی

 !!میاد پشتم از سردی تقریبا دخترونه صدای که بزنم حرکتی چه نمیدونم و شوکم تو هنوز

 ....منتظرتونه پایین آیسن_

 ...برمیگردم

 ...میشم مواجه طوسی چشم دختری با

 ...هستم مهبان من...سالم:میگم سریع و میشم هول ناخودآگاه

 ...عزیزم میشناسمت:میکنه جمع سینه تو دستشو

 ...میکنه برخورد باهام داره خشک چقد که میکردم حس

 !میاد کمکم به رویاجون ی گرفته صدای

 ...بزرگمه دختر آینور!!جان مهبان_
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 ...خوشبختم....اااا:میگم لبخند با

 ...میره و میده تکون سری هم دختره

 ...نبود برخورد خوش و دلنشین اصال رویاجون برعکس

 ...بود غریبی و عجیب چیز اندام مخصوصا و چهره نظر از ولی

 ...نشدم حضورت متوجه ببخشید جان مهبان_رویاجون

 بی؟؟؟خو شما....فقط...حرفیه چه این...رویاجون نه:بگم مهربون میکنم سعی و میکنم نگاه قرمزش چشمای به نگرانی با

 ...اس گرفته یکم امروز....آیسن پیش برو میشه اگه...عزیزم آره_

 چشم چشم_

 ...استخر سمت میرم و نمیشم قضیه پاپیچ دیگه ولی کرده مشغول ذهنمو خیلی اینکه با

 ...میپوشیم مایوهامونو و میریم ریختن،باهم عشوه و س*و*ب کلی بعد و بغلم میپره دیدنم با آیسن

 ...مصنوعیه هام خنده همه امروز خودم که هرچند میشم هم موفق که بخندونمش دارم سعی همش

******************** 

 ...کندیم دل آب از که هست ای دیقه چند و گذشته ساعت دو تقریبا

 ...خونه برگردم که شدم حاضر منم و

 ...میکنم خدافظی آیسن از

 ...میکنم سر شالمو و میبندم موهامو

 ...میشم خشک سرجام شنوممی که بیدادی و داد صدای با یهو که باال میرم استخرو سالن های پله دارم

 ...مببینم زمین روی مردو2ی سایه

 ...عقب برمیگردم چندقدم ناخودآگاه

 ...میخوره گوشم به دادشون صدای

 پدری میالد ی واسه بلدی فقط بودن؟؟؟تو پدر از میفهمی چی تو...بفهمی معنیشو که بزن حرف چیزی راجب حداقل_

 داره؟؟ پدری محبت به نیاز هم آیسن که کردی فکر حاال تا اصال...کنی

 !!نبود فریاد از کم که سالی میان مرد دار خراش صدای و

 ....تـماام....نمیـدم طالقش من....کن باز گوشاتو خوب...بدی پدری درس من به نمیخواد تو_

 یالدم اون خرج منو مادر پول ی همه که..زنت اون پی بری من مادر اموال و مال با میذارم کردی فکر...کردی بیخود_

 ...دربیاری اشکشو دیگه نمیذارم...بیاری ابروش به خم دیگه نمیذارم...کنی اذیت مادرمو دیگه نمیذارم....کنی

 ....نمییییذارم:زد داد بلندتری صدای با و

 ...نشناس نمک ی پسره بیرون گمشو خونه این از:مرد اون داد صدای پشتش و

 ...یدمم نجات لعنتی زندگی این از خواهرامو و مادر...نیستم غیرت بی باشم هرچی اما.....نشناسم نمک من آره....هه_

 ....بیرون گمشو گفتم_
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 ...اومده پیش بینشون هم درگیری که بدم تشخیص میتونستم شون سایه از

 ....پدر اصطالح به آقای میبینمت دادگاه تو:اومد پسر اون داد صدای

 ....حیاط در شدن بسته صدای هم بعد و

 ....حیاط در مجدد شدن بسته صدای دوباره بعد چندلحظه و

 ...بیرون زدن هردو که میرسه نظر به

 !!برمیگردم

 ...نیست آیسن از اثری

 ...میکنم نگاه سالنو توی ای شیشه پنجره از...باال میرم هارو پله

 ...میکنه گریه بغلش توی هم آیسن و میکنه گریه بلند بلند داره و نشسته مبل ی گوشه جون رویا

 ...مامانشه دادن داری دل مشغول هم آینور

 ...میرسه گوشم به آینور ی ناله صدای

 ...خداا ای...میره همکارام دوستامو جلوی آبروم داره دیگه....کنم تحمل کوفتیو زندگی این باید کی تا آخه_

 ....بیرون بزنم خونه از ندیدن منو تا میخوام...نمیمونم اونجا این از بیشتر دیگه

 ....میگیرم پیش رو خونه مسیر پیاده میرسونمو در به خودمو بلند های قدم با

 ...برمیگردم ماشین بوق صدای با که پیشم دقیقه چند ماجرای و پسر اون فکر تو

 ...سامه علی

 ...نمیشم خوشحال دیدنش از اصال ولی چرا نمیدونم

 !!میگیرم پاچه که روزاییه از یکی امروز کال

 نی؟؟میک چیکار....بگو.....دیگه میکنی؟؟؟نه چیکار َورا این تو بدونم میخوام واقعا نه:میگم حرص با و میشم سوار

 !!برنمیداری من سر از دست تو:میزنه داد سام علی

 ...تلفنه با که میفهمم و میکنه اشاره گوشش تو هندزفری به که میکنم نگاش گرررد چشای با

 !!نمیتونم بفهم من برادر!!!نمیتونم من...نه گفتم_سام علی صدای دوباره

 ...میگیرم استرس ناخواسته((من برادر))شنیدن   با

 ...میزنه حرف امیرحسام با داره پس

 !!میکنم خواهش...امیر بپرسم ازش سواالرو این نمیتونم من_

 ...گوشم کنار میذارم گوشیو و میکّنم ازش برمیدارموهندزفریو پاش رو از گوشیو عصبانیت با

 ....جلو میارم دستمو سریع که بگیره ازم میخواد سام علی

 ...عقب میکشه دستشو کالفه اونم

 ...میپیچه گوشم تو امیرحسام داد صدای و
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 ازش اینو فقط تو...بدونم باید من...نه یا افتاده اتفاقی مهبان و من بین بدونم فقط میکنی؟؟؟من لجبازی من با انقد چرا علی_

 سخته؟؟ انقد....بپرس

_....... 

 .....الو_

 ...میفته شماره به نفسام و میکنه یخ دستم

 ...نمیگم هیچی

 گرفتی؟؟؟ خون خفه چرا....علی...الو_

_............ 

 نه؟؟؟ یا میشنوی علی....اه..........دختر اون به نمیخوام....بدونم اینو باید من.....علی_

_........ 

 .......اه_

 !!میکنه قطع گوشیو و

 !!پایین میارم گوشم کنار از گوشیو

 ؟...مهبان_سام علی

 !هیـس_

 ..مهبان....اااا_

 ....وجدان عذاب بدون...بده ادامه زندگیش به راحتی به میتونه....نیفتاده اتفاقی بگو بهش_

 ....هوووف_

 ...خونه برسم زودتر کنی؟؟؟میخوام حرکت میشه_

 ....مامیرحسا به شباهتش بخاطر خودم توسط سام علی کردن وارسی بجز نمیشه بدل و رد ما بین حرفی هیچ خونه تا دیگه

 صبح8تیر،ساعت شنبه،بیستم

 هبانم االن:پیچید گوشش تو مهربونی صدای و کرد حس هاش شقیقه رو،روی ظریفی های انگشت که بود بیداری و خواب توی

 ...میشه خـووب سردردت میده ماساژت

 ...کرد باز چشاشو

 ...میداد تکون دستشو امیرحسام صورت جلوی داشت که بود ایستاده همکارش و روبروش،اشکان،دوست ولی

 چته؟؟خوبی؟ امیرحسام_اشکان

 ...نخوابیدم دیشب!!میکنه درد سرم...هوووف:داد ماساژ هاشو شقیقه

 اشکان؟؟ بود اینجا کسی:داد ادامه و کرد مکث یکم

 کی؟؟ مثال_اشکان

 ...دختر یه.........یه مثال_امیرحسام
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 ....هپروتی تو جنابعالی و اینجام دیقس5االن من...نخیر_اشکان

 بهش سیح هیچ بازم ولی...ذهنم تو میاد محو چیزای سری یه وقتایی یه...اشکان داغونم:گرفت دستاش بین سرشو امیرحسام

 ...ندارم

 ...دردیه چه این آخه....خدایااا:داد ادامه آرومتر و

 حالت کنی استراحت شاید...خونه برو هم میخوای اگه!!میکنه آرومت بخور اینو....بیا:گذاشت جلوش آبی لیوان و قرص اشکان

 !!شه بهتر

 حرف انمهب به نسبت نامردیام و من درمورد میاد میره،راست چپ سام علی...بدتره اونجا نه...هه...خونه؟؟:زد پوزخندی

 ...داغونه خودم مث بابامم...میکنه گریه فقط که مامانم...میزنه

 ...نگفت چیزی و داد فشار شوَنشو اشکان

 ...اش معده توی آب،فرستادش لیوان یه با و گرفت دستش از قرصو فقط هم امیرحسام

 ....نکرد توجهی پیچید،هیچ مغزش توی که نگرانی دختر صدای به و

******************** 

 ...دادم قرار گوشم کنار گوشیو ناامیدی با

 ....هوووف

 بده؟؟؟؟ جواب میشه یعنی

 ...خورد بوووق کلی قبل دفعات ی همه مثل

 ...دیگه نمیده جواب....اه

 !!پیچید گوشی تو صداش که کنم قطع اومدم

 جانم؟؟_

 جـووون؟؟؟؟خودتونین؟؟؟؟ رویـااااا:گفتم نگران صدای و گرررد باچشای

 ...خودمم...عزیزم آره:اومد اش سرفه تک صدای

 ...که م ردم نگرانی از من وای.....من.....نیست ازتون خبری است هفته خوبین؟؟یه رویاجون وای....واای_من

 جوّ  یکم...چندوقتو این مادرم ی خونه اومدیم منوآیسن راستش...کردم نگرانت که ببخشید.....عـزیـزمـ_رویاجون

 !!خودت که میدونی.....خونمون

 ...میکنم جبران آیسنو شنای موندگیای عقب من...راحت خیالتون....بله بله:گفتم سریع

 ...بگم چجوری.....راستش.....نیست ای مسئله آیسن شنای....گلم نه:شد شنیده جون رویا بلند های نفس صدای

 شده؟؟ چیزی...باشین راحت جون رویا_من

 ...نبود بهش محواس و نکردم خودم ی بچه واسه کاری بودنم شناس روان اّدعای این با که من بیچاره:گفت درماندگی با رویاجون

 جووون؟؟ رویا_من

 اشباب همش چندروزه این...شده افسرده یکم آیسن فقط...عزیزم نیست چیزی:داشت بغض صداش ولی کرد مصنوعی ای خنده

 ..دادگاهه ی جلسه آخرین که هم فردا پس.....دیگه بچست اونم خب....انداخته راه دادوبیداد اینجا اومده

 !!!بگم چی نمیدونستم...شدم ناراحت خیلی
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 !!بود سکوت

 خودت؟؟ پیش ارید نگه آیسنو روز2شما اگه................................اگه نداره اشکال جان مهبان:گفت جون رویا یهو که

 ...شرمندما خدا به:گفت سریع بعد و

 ...خودم پیش میارم آیسنو میام امروز من،من بعد ساعت فقط چیه؟؟؟شما حرفا این جون رویا نه وااای_من

 ...هستی که دانشگاهتم امتحانای وسط....بگو رودرواسی بی سختته اگه میکنم خواهش...ببخشیدا خدا تورو_رویاجون

 رمش؟؟بب بیام کی...میره یادم خودمم مشکالی من باشه که آیسن اتفاقا...رویاجون نباشین شرمنده اصال اصال اصال_من

 خونمون؟؟؟ دم بیای میتونی3ساعت:گفت َشک با بعد و کرد مکث یکم جون رویا

 ...اونجاام3_من

 نداری؟؟ کاری...عزیزم ممنون دنیا یه_رویاجون

 ...خدافظ...ببوسین آیسنو....نه_من

 ...خدافظ_رویاجون

**************** 

 ...میکنم براش دیگه فکر یه خودم من....تابش خانم بگین مزاحمتونه خواهرم اگه:گفت و دوخت بهم مغرورشو نگاه

 ...نیس مزاحم...رااااحت خیالتون....نه نه_من

 !!کرد صدا آیسنو و داد تکون سری آینور

 !!نداد جواب کسی که

 ....آینور رمنمیخو ناهار:میگفت لجبازی با داشت که درحالی شد معلوم ها پله باالی از سرش کردن،باالخره صدا بعدازچندبار

 ...جوووون مهبان:زد جیغ و دید منو یهو....بعد و

 ....بغلم تو کرد پرت خودشو و

 !!مهبان عشق سالم:چلوندمش محکم

 شماا؟؟ ی خونه بیام قراره من_آیسن

 ...بعله_من

 ...جووون آخ...واایی:کرد گررد خشگلشو و طوسی چشای آیسن

شو با خدافظی بعداز و زدم بهش لبخندی  !!!بیرون زدیم باهم و برداشتیم آینور،ساک 

 ...خوشگذرونی سوووی به پـیش

 !!بود منتظر ماشین با مهیاس

 !!خوردیم پیتزا ناهار تایی3و رفتیم اول

 ...شهربازی بردیم آیسنو بعدشم

 ...انداختن خودشونو هم کیمیا و مهبد البته....نداشت حددد که گذروندیم خوش انقد و

 !!خونه برگردیم شام واسه که کرد تاکید هم مامان
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 !!خونه برگشتیم که بود شب8حدودای ساعت

 ...میااد خوشبویی بوی چه گفتخاله آروم تو،آیسن رفتیم خونه در از تا

 ...کرده درست ما خانوم   آیسن مخصوص نازی مامان که...الزانیاس:داد جوابشو مهیاس

 ...داره دوس الزانیا که فهمید میشد چشماش برق از

 ...نگوو که بوووود چیده میزی یه شدیم،مامان که آشپزخونه وارد

 ...بود خشگل خیلی

 دل   تونست سریع که مهربونه انقد مامانم کال و

 ...بیاره بدست آیسنو

 !!!میبردیم سر به مرگ حالت در خستگی از همگی که بودیم کرده شیطونی شهربازی توی انقد

 ...برد خوابمونfrozenکارتون دیدن حال در تلوزیون جلوی که نکشید طول بعدازشام،زیاد و

******************** 

 ...بشم بغل دارم دوس و ا الفم من:بود،گفت کرده بچگونه لحنشو که درحالی مهیاس

 ...آناام منم...واااییی:بودیم،گفت بافته دوطرف از بزور کوتاهشو موهای که آیسن

 ...بودم السا مثال....جلو بودم انداخته و بودم بافته طرف یه از موهامو که انداختم خودم به نگاهی آینه تو

 ...درمیاوردیم کوچولوهارو بچه ادای داشتیم ساله ای خرده و20مهیاس   منو

 !!بود گذاشته تاثیر کلی من ی روحیه رو نگذریم حق از البته

 ...ام بچه یه منم که کنم فک و کنم فراموش امیرحسامو شده که هم چندلحظه واسه میشد باعث

 ...بود شده جور آیسن با کلی هم مهیاس

 ...ما بودیم خوشحالی ی خانواده کال

 ...بودیم کرده عادت بهش و بودن شده جور باهاش همه بود اینجا آیسن که روزی2این

 ...آورد خودم به منو آیسن و مهیاس داد و جیغ صدای

 ...میپرید مبال رو از هم آیسن و بود کرده دنبالش مهیاس

 ...شدا4ساعت....خانم آیسن:گفتم بلند و انداختم نگاهی ساعت به

 ...بدو بدو....جونیور جم بزن جون مهیاس...اااا_آیسن

 !!پیوستم تلوزیون جلو های داده لم جمع خوراکیا،به انواع آوردن بعداز منم و جونیور جم زد مهیاس

 ...زدن بودن،زنگ بیرون که اینا مامان که بود چند ساعت نمیدونم

 ...برداشتم گوشیو خودمم

 مامان؟؟ الو_من

 ...جان مهبان سالم_مامان

 پس؟؟ میاین کی...سالم_من
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 !!بیاین شام واسه شماهام بزنم زنگ گفت...شدیم موندگار ات کتی عمه خونه ما_مامان

 ...بیاد میگم مهیاس به...باش_من

 ....که کنی حبس خونه تو خودتو که دخترم؟؟نمیشه کنی لجبازی میخوای کی تا آخه....جان مهبان_مامان

 !!!بیاد نتونست کارداشت جایی شرمنده بگو و برسون عمه به منو سالم مامان_من

 مهبـاااان؟؟_مامان

 بشنوم؟؟؟ رو اسما های تیکه مامان؟؟؟بیام چیه_من

 ....و بودن فهمیده امیرحسامو منو قضیه همه که االنم...حسودا ازین...بود ام دخترعمه اسما

 ...نیست خونه اسما_مامان

 ...نمیام من......میندازه ای تیکه میشه،یه پیداش باشه جا اونجا،هر اومدم من بفهمه اون_من

 ...راحتی خودت هرجور....عزیزم باشه:گفت باالخره مامان

 !مامان میکنی درکم که مرسی_من

 ...خدافظ..نریز زبون...تغاری ته برو_مامان

 ...جووووون مامی خدافظ_من

 ...اینایی عمه خونه شام برو پاشو مهیاس:گفتم مهیاس به تلفن،سریع کردن بعدازقطع و

 تو؟؟؟ نمیای_مهیاس

 !!!ندارم رو اسما ی حوصله....که میدونی خودت_من

 ...شدن حاضر واسه رفت اتاقش طرف به و انداخت باال ای شونه

 ....که وردارم گوشیمو اومدم...خورد زنگ گوشیم که میکردم بازی موشک قایم داشتم آیسن مهیاس،با بعدازرفتن

 !!کردم پیدات....س ک س ک_آیسن

 ...دستم تو گذاشت گوشیمو بعد و

ند و ناشناس شماره یه!کردم نگاه  ...ر 

 بله؟؟:دادم کردموجواب گلوموصاف

 تابش؟؟ خانم:گوشم تو پیچید خسته و پسرونه صدای یه

 !!هستم خودم..بله_من

 !!کنید اش آماده که بدونید گفتم..دنبالش میام دارم و راهم تو االن راستش...هستم آیسن داداش من_صدا

 بمونه؟؟ دیگه روز چند نمیشه....اااا:گفتم ناخودآگاه

 بیام نم که داد آدرس...شماست پیش آیسن که بود معّذب هم خیلی...گرفت طالق امروز همین من مادر...نه متاسفانه_صدا

 !!دنبالش

 !!میکنم اش آماده...باشه:گفتم ناراحتی با

 ...خداحافظ پس...مرسی_صدا
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 ...کرد قطع و

 ...درومد صدا به خونه زنگ که گذشت چقد نمیدونم

 ...آیسنه داداش میدونستم

 !!پایین رفتیم باهم

 ....بود اش نقص بی و خوووب خیلی دیدم،هیکل تاریکی تو که چیزی کردم،اولین باز که ساختمونو در

 ...باحالش و شیک تیپ هم بعد

 ...داااداش:کشید جیغ کنم،آیسن پیدا دادن سالم فرصت اینکه قبل

 ...پسره اون بغل پرید و

 بهت؟؟ گذشت خوش...داداااش نفس سالم:گفت خنده با پسره

 ...ی ی ی ی کلی آره_آیسن

 ...صورتش روی افتاد کوچه چراغ نور جلو،که اومد قدم یه پسره

 ....سالم_پسر

 :گفتم گنگ لحن یه با و دوختم چشم بهش تعجب با

 (( ندیدم؟؟ جایی شمارو من))

 ندیدم؟ جایی شمارو من_مهبان

 ...میگن همینو اولش همه:میزد،گفت شیطونی لبخند که ودرحالی باال داد ابروهاشو

 ما؟ش نمیشناسید منو یعنی:گفت نفهمیدم منظورشو که وفهمید افتاد من سوال عالمت و هنگ ی قیافه به نگاهش که بعد

 ...شدم دقیق قیافش تو یکم

 ...میزد آشنا خیلی خیلی

 پس؟؟؟...نبود که بازیگر

 ...بیرون داد حرص با پایین،نفسشو آورد می بغلش از آیسنو که همونطور پسره

 :گفت جذذاااب وری یه لبخند یه وبا کرد دراز سمتم به دستشو بعد

 ...پاکزاد آیهان...هستم پاکزاد

 اااان؟؟؟آیه:گفتم کنجکاو لحن ،بایه میدادم بهش رو بود دستم که آیسن کیف که ودرحالی انداختم دستاش به نگاه نیم یه

 ...برد عقب دستشو سریع اونم

 .ماه پادشاه....آیهان بله_

 ...گاش مای اوه

 ..داشت وخاصی باحال اسم چه

 ..اوهوووممممم_مهبان

 ..تابش مهبان..هستم تابش:دادم وادامه کردم مکث یکم
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 مهبااااان؟؟:پرسید خودم لحن همون بود،با گرفته خندش میکردم تکرار خودشو لحن دقیقا که من حرکات از که حالی در پاکزاد

 !ماه نگهبان..مهبان...بله:دادم جواب

 ...اوهوووممم_پاکزاد

 ...زدیم لبخند ودوتایی کرد نگاه بهم چشمی زیر هم وبعد

 ..داشت چشایی چه کثافت اوففف

 ...میشیا صمیمی زیادی داری باشه حواست مهبان اوی

 ...پاکزاد آقای شدم خوشحال دیدنتون از... باش خودت مواظب...جونم آیسن:گفتم کردمو صاف گلومو

 .مهبان همون بیخی نه.....خانم   همینطور منم_پاکزاد

 در جلوی هک رفت خشگلش بلند شاسی ماشین سمت وبه کرد بغل دستش،آیسنو دادن تکون از وبعد زد دیگه وری یه لبخند یه وباز

 ...بود پارک

****************************** 

 .!!مبل رو دادم ولم خندیدم..داری شانسی چه تو کثافت..مهباااااااان:گفت جیغ با مهیاس

 !آرومتر..خوابن ها همسایه...شبه نصفه مهیاس: شد شنیده اتاقش از مامان صدای

 ...جووون نازی چشم:داد جواب مهیاس

 تحمل شوکچل داداش واون اسما ی قیافه..اینا عمه خونه رفتم من...مهبان کنن خرشانست برسر خاک:سرم تو زد محکم یدونه

 !چراااا؟؟؟ آخه...خدایاااا..شده روشن مملکت معروف مدل جمال به چشمت تو... کردم

 ...شدم بلند جام از دفعه واین خندیدم فقط بازم

 ..بخوابم میرم من_مهبان

 ..بمیر برو:گفت حرص با مهیاس

 ..خواهری شیک شب_مهبان

 ...تخت رو کردم پرت وخودمو کردم خاموش چراغو...بستم اتاقو ودر

 ....هوووف

 ...بود نرفته کنار چشمم جلو از آیهان این ی قیافه شب سر از

 ..خشگلش و شیطون ی قیافه

 ...کنه شیطنت میخواست دلش ناخودآگاه آدم که بود بامزه انقد

 !!!بستم که چشمامو

 !!بود جلوم آیهان قیافه بازم

 !!!برهم درهم و بود هوا رو که مشکی موهای

 ...سفید پوست

 ...طوسی های رگه با خشگل و مشکی چشمای

 !!ان رنگی میفهمی میکنی که دقت ولی نیستن رنگی میکنی فک اول که چشما این از
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 ...م م نگم دیگه که هیکلشم

 ..مدله ناسالمتی

 ...کردم اش مقایسه امیرحسام با ذهنم تو صدبار

 ...بار هر و

 ...انداختم نگاهی یه ساعت به

 ...!شب2

 ((بیداری؟:))دادم اس سام علی به و برداشتم گوشیمو ناخودآگاه

 ((آره:))داد جواب بالفاصله

 ...بهش زدم زنگ سریع

 مهبان؟؟؟ جونم:داد جواب که بود نخورده هم بوق یه

 ...سام علی سالم_

 مهبان؟؟ شدی نما خواب شبی نصفه:اومد خندش صدای

 ...که شبه سر   تازه_

 ...آره شما واس_

 ...دادی جواب نداده اس هنو گوشی،من رو بودی افتاده خوبه حاال:گفتم حرص با

 کردی؟؟؟ من یاد شده چی حاال!!............نمیدادم جواب بود دیگه کی هر...دیگه تویی چون_

 ...کردم سنگین_سبک خودم با بزنمو میخواستم که حرفی و کردم سکوت یکم

 ((ونهبرس امیرحسام گوش به فقط خدایا....برسونه امیرحسام گوش به خدایا:))کردم می تکرار رو جمله این فقط دلم تو

 ...دیگه داداشمی.... م م بذارم درمیون توهم با گفتم....بود خوب روز یه امروز آخه:کردم نشاط لحنمو

 !!بود من حرفای منتظر و بود کرده سکوت سام علی

 ......قراره خالصه و اوووومد خوشم یکی........از امروز من:دادم ادامه نشاط لحن همون با

 ...نده ادامه:کرد قطع حرفمو

 ...علی....وااا:دادم نشون متعجب خودمو

 حاال...پسره این طرف برداشتی قدم یه بفهمم خدا میزنی؟؟به گول داری کیو مهبان؟؟؟آخه بگم تو به چی من...............و علی_

 ...هست که کی هر

 اینکارو نباید چرا نمیفهمم من میکنی؟؟؟؟ها؟؟؟اصال کار چی......پسره این طرف برداشتم قدم یه بفهمی:کردم قطع حرفشو

 میزنی؟؟وقتی نهسی به امیرحسامو سنگ انقد چرا تو اصال...برادرتو اون میکنم فراموش تر راحت بیاد،من دیگه یکی کنم؟؟اتفاقا

 ....براش نیستم مهم اصال وقتی...نیست یادش من از هیچی اون

 این تو...نیست وت حرفای اینا بفهمم که میشناسم تورو هم انقد....نمردم که من....هستم که من....نمیاد یادش تورو که درک به_

 ...نیستی....مهبان نیستی

 ...میکنم ادبخو دلم هرکاری االنم....میفهمی؟؟؟؟م ررررد...م رررد مهبان اون.........همینم من اتفاقا:دادم قورت بغضمو
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 ...مهبان نباش احمق:میگفت که بود سام علی حرص پر شنیدم،صدای که چیزی تلفن،آخرین کردن قطع از قبل

 ...پاتختی رو کوبیدم گوشیو

 ....بدم قورت بغضمو که کشیدم عمیق های نفس و

 ...شد بلند گوشیمSMSزنگ صدای

 ...داشتم برش

 دیدی جاک منو که نیار فشار خودت مغز به:))بود دادهsmsکه بود جالب و رند ی شماره همون ولی باشه سام علی میکردم فک

 ...((دیدی اونجا منم احتماال...منه ی دیدی،کافه توش مامانمو که ای کافه اون....خانم گربه

*********************************** 

 ..خرچ خرچ....زدم خیار به دیگه گاز یه

 میکنی؟ کوفت چی مهبان:گفت حرص با الناز

 ...خیاااررررر_من

 نمیای؟ یا میای..بده منو جواب...بخوری مررررگ_الناز

 خرچ....بزنم متابستون ازظهر بعد از باید چی واسه من آخه:دادم بودم،جواب درگیر خیار با همچنان که حالی در و بیخیالی با

 ...خرچ

 ببینم؟؟؟ منگلو دوتا شما بیام که

 ..قیافشوو میبینم دارم هرروز کیمیارم تازه....مگه بیکارم

 .ومیای اونجایی عاشق میدونم..کافه بریم میخوایم_الناز

 ..شد گرد چشام

 ...گفتن می آیهانو ی کافه

 میشه؟؟ تموم احمقا شما کالس چند ساعت..میکنم فکرامو حاال_

 چرا؟؟ احمق..اوووی_الناز

 ..برداشتین تابستون ترم چون_

 ..عزیزم نداره ربطی هیچ تو به_الناز

 ...باش کافه4

 !خدافظیییی..میشه چی ببینم_

 ...بابای_الناز

 ...زدم صدا کردم،مهیاسو قطع که گوشیو

 جانم_مهیاس

 ای؟ چیکاره بعدازظهر_

 ..دارم پیانو شاگرد_مهیاس
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 ...میکشه منو کافه میرم اون بدون بفهمه اووخ اوخ

 چطوررر؟؟:پرسید مشکوکی طرز ،به نمیگم هیچی من دید وقتی

 .پرسیدم همینجوری..بابا هیچی_من

 ..وتو میدونم من رفتی من بدون بفهمم مهبان:کرد رفت،تاکید می بیرون اتاقم از که درحالی

 کجااااا؟؟؟_من

 ...کجا میدونی خودت:گفت وبااخم طرفم برگشت

 .ورفت بست اتاقمو ودر

 ..گذشت زود خیلی زمان

 ...شدم آماده وسریع گرفتم دوش

 ...روش مشکی ریز های طرح با لیمویی مانتوی

 تمام استار آل وکفشای مانتوم جیب تو دادم هل گوشیمو..بستمش دار مدل که مشکی_لیمویی وروسری....مشکی لوله شلوار

 ...کردم خالی خودم رو عطرمو هم درآخر...کردم پام مشکیمو

 ...بیرون زدم خونه واز برداشتم مهیاسو ماشین سوییچ

 ..رسیدم وسریع نبود ترافیک خداروشکر

 ....نداشتم ترافیک اعصاب اصوووال چون

 ...بودن منگل دوتا همون کرد جلب مو توجه که چیزی شدم،اولین کافه وارد

 ...میزدن همدیگه ی سروکله تو داشتن که وکیمیا الناز

 ..تیپشووو..جووون:وگفت انداخت بهم گرد چشمای با نگاه یه الناز

 ....کن درویش چشاتو:زدم لگد بهش زیرمیز از

 چطوره؟؟؟ من کیم کیم:گفتم ای مسخره لحن با کیمیا به رو و

 ..درنیار منو مهبد ادای...درررررد_کیمیا

 ندادین؟؟؟ سفارش هاچیزی بچه..حاال خب_من

 باشیم؟؟ مونده منتظرت نداشتی که توقع:کرد نگام پوکر الناز

 ...بابا دادیم سفارش:داد ادامه کیمیا

 ...واقعا ممنووووون خیلیییی_

 خبراااا؟؟ چه:بازوم تو زد کیمیا

 ...مایی خونه همش تو خوبه..سالمتیاااا_

 اونجا؟؟؟ وندهم چندشب حاال تا داره؟؟؟؟؟کیمیا دونفره تخت مهبد اتاق.......مهبان میگم:کرد ریز چشاشو و طرفم شد خم الناز

 ....فقطططط شووو خفه.....منحررررف کثااااافت:گفت حرررص با و گرررد چشای با کیمیا

 !!خندیدیم دوتایی و زد چشمک بهم الناز
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 ...آوردن سفارشامونو موقع همون

 یمش؟؟؟ببین ما نمیاد خشگلمون مدل این....ها بچه میگم:کرد شروع باشه،دوباره ساکت نمیتونست دقیقه یه که هم الناز

 ...باااش نداشته چش اون به:کردم اخم و بازوش تو زدم

 ...اردربیا سینگلی از مارم...خداوندااا:گفت گریه حالت با و درآورد دعا حالت به دستاشو هم الناز و خندید کیمیا

 ....آمیـن الهی:گفتم منم و

 ...شوهاااا خفه تو مهبان:گفت سریع الناز

 ...میگه راااس:گفت سریع هم کیمیا

 ....وااااا_من

 ...واالااا:باال انداخت هاشو شونه کیمیا

 ...خندیدیم و موندیم کافه تو چقدررر نمیدونم

 ...نداشت حد که گذشت خوش انقدررر

 !!رفتن من از زودتر کیمیا و الناز

 ...میفتم کافه تو امیرحسام با خوبم خاطرات یاد بمونم،بیشتر بیشتر هرچقدر دیدم منم

 ...برم پاشم کم کم دادم ترجیح

 ...روبروم نشست نفر یه و شد کشیده روبرویی صندلی که بلندشم جام از اومدم و انداختم ساعتم به نگاهی یه

 ...دووختم چشم پررو پاکزاد   آیهان   مستر این به گررررد چشای با

 ...باال انداخت هاشو شونه و زد دید،لبخندی که منو نگاه

 ...میرفتم داشتم من:گفتم و کردم حلقه توهم دستامو

 ...بمون دیگه یکم خب:گفت بیخیالی با

 ماه؟؟؟ کش   ماه؟؟؟طی بودی؟؟؟؟دربون   چی شما:گفت خودش به مخصوص شیطون   لحن همون با چندثانیه از بعد و

 ...پادشاه آقای باشین خنگ نمیاد بهتون:دادم جواب سریع

 ...نگهبان خانم   نیستم:زد نیشخندی

 ....بود بینمون سکوت ثانیه چند

 ...میداد نشون قشنگ هیکلشو که خوبش تیپ به زدم زل منم

 خیلی طوسی یه...بود کرده تغییر چشاش رنگ فقط...سفید خشگل های کتونی...یخی لوله جین شلوار...طوسی اسپرت شرت تی

 ...مشکی نازک ی الیه یه....بود مشکی دورش که...خوشرنگ

 لنزه؟؟:کردم اشاره چشاش به

 ...میشه عوض مشکی و طوسی بین رنگش خودم چشای....نزنیاااا حرفو این دیگه:کرد گررد چشاشو

 ...کشیدم بلند سوت یه دلم تو

 ...نمیشد عوض زیاد رنگش ولی بود روشن خیلی خیلی سبز چشام منم
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 ...خدااا هعی

 ...برم دیگه من.....دیدنتون از شدم خوشحال.....پادشاه آقای خب.......جالبه.....آهااا_من

 ...نگهبان خانم دارم کارت...بابا بشین بگیر:گفت سریع آیهان

 ...کردم نگاش سوالی

 میکنی؟؟ قبول شام به منو دعوت:گفت که

 ...نگفتم چیزی و باال دادم ابروهامو

 و برن آینور و نآیس شد قرار....بره نمیخواد هم مامانم.....خب....کرده دعوت شام مارو عموم فردا راستش:داد توضیح آیهان که

 ...بیرون بریم شام تایی3ماهم

 ...نه یا میام که میدم خبر بهتون من خب....آهااااا_من

 ...خدافظ......اجازه با:گفتم کوتاه و بلندشدم بعدازجام و

 ....خدافظ......بزن زنگ:زد لبخند

********************** 

 ...بکّنه موهاشو بود نزدیک حررررص شدت از اینبار مهیاس

 ...سفیدبرفی این به چه رو سوخته سیاه نمیبینی؟؟مهبان   پایین این خشگلی این به مهباااان؟؟؟منو چراااا آخه....خدایااااا_مهیاس

 سوخته سیاه...اووووووو_من

 ...عمته:دادم ادامه نیس،آرومتر فعال بابام دیدم وقتی و انداختم دوروبرم به نگاه یه

 میگفتم؟؟؟ چی داشتم:داد ادامه و رفت غره چش مهیاس

 ...نشدی تو و شده دعوت شام امشب مهبان چرا که میزدی غر:اومد آشپزخونه از مامان صدای

 ...پایه مامی   جونم:زدم ژکوند لبخند

 ...شه کوفتت میخوری امشب که شامی این الهی مهبان_مهیاس

 بزرگه؟؟ آبجی میاد دلت:کردم مظلوم قیافمو

 ...شه کوفتت پس...بیاد باید ولی....راستش نمیاد دلم نه...شده شرک ی گربه شبیه....نیگا قیافشو_مهیاس

 هم هوا زهنو...چیکار رستوران میرین بعدازظهر ونیم7ساعت از نمیدونم:داد ادامه و انداخت ساعت به نگاه یه سریع بعدش

 ...اونموقع روشنه

 ...انداختم باال شونه

 واست خودم نم چطوره؟؟اصن ات خردلی مانتو میگم....م م ام....بزنیا هلو تیپ یه باید مهبان:میزد حرف داشت همچنان مهیاس

 !!میکنم انتخاب لباس

 ...باااوش:گفتم کوتاه

 ...برات ببافم موهاتو بشین بیا مهبان:کرد شروع دوباره مهیاس

 ...ل ل ایول.....آره آره:گفتم ذوووق با

 ...نشستم روبروش سریع و
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 ...بست خشگل کش یه با آخرشم و بافت سرم کف به موهامو دار مدل و کرد شروع موهام جلوی از اونم

 !!کرد انتخاب لباس برام خودشم

 ..ای سرمه تخت و عروسکی کفش....ای سرمه شال و...ای سرمه پای دم لی شلوار...کوتاه فون   خردلی   مانتوی

 ...بودم پادشاه مستر زنگ منتظر ملیح آرایش یه با آماده و حاضر دقیقه 25و7ساعت من که شد ایـنگووونه و

 !!نکشید طول خیلی انتظارم البته که

 ....زد تک آیهان

 ...انداختم پایین به پذیرایی ی پنجره از نگاه یه

 ...نبود بلند شاسی اصال...نبود شبی اون بلند شاسی ماشینش

 ....نبود معلوم باال ازاین مدلش که بود خشگل خیلی مشکی   ماشین یه

 ...بیرون زدم و کردم خونه اهل با سریع خدافظی یه

 !!رفتم پایین ها پله از...بمونم آسانسور منتظر نداشتم حوصله

 !!!درآوردم جیبم از گوشیمو هم همزمان

 ...سام علی...........از کال میس یه

 !!!کنه تکرار شبشو اون حرفای میخواد حتما

 ...زد زنگ دوباره

 ...ندم جواب سامو علی تلفنای من نداشت سابقه اصال

 منتظر   باش نداشته انتظار من از ولی نمیکنم حماقت...باشه سام علی:برداشتم و کشیدم عمیقی نفس

 ....امیرحسامم:شد قطع حرفم

 ....رفت

 ...رفت بدنم از ها حس ی همه

 ...بودم،پرید کرده خودم به که هایی تلقین ی همه

 ....میداد جون امیرش دار   خش و بم صدای واس که قبلی مهبان همون شدم...صداش شنیدن با

 ...نگفتم هیچی

 ...بگم که نداشتم چیزی یعنی

تونم دم  :کشید عمیق دوتانفس امیرحسام  .....پایین بیا میشه اگه...دارم کارت...در 

 !!کرد قطع و

 ...گرفتم نرده به رو یکی اون و گذاشتم قلبم رو دستمو یه

 ...کن کمکـم خـدایـا

 !!کردم باز که ساختمونو در

 ....بـودمـ مونده دوراهی تـو شدیـیییید
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 ...دلشوره

 ...ترس

 ...استرس

 .بود آورده هجوم هم با چی همه

 !میفتاد لرزش به بعدشم و میکرود یخ دستام ترسیدن موقع که معمول طبق

 !بیرون کشیدم تنمو همزمان و بیرون بردم آروم سرمو

 در و ببینم نمفرمو پشت از آیهانو منتظر و بشاش ی چهره میتونستم و! خورد چشمم به که بود چیزی اولین آیهان ماشین چراغای

 !ملیح لبخند یه و جون رویا کنارش

 !!چرخوندم کوچه تو چشمامو گرفتمو ازشون نگاهمو سریع اما

 باشه؟ گفته دروغ ممکنه یعنی!! میگشتم اون ماشین دنبال

 !شد روشن ماشین های چراغ یهو که بودم شده پارک های ماشین وارسی حال در

 !بود خودش ماشین

 !بگیرم آروم کردم سعی

 !ماشین سمت رفتم و کشیدم عمیق نفس یه

 !منن منتظر که بودم کرده فراموش جونو رویا آیهانو کل به لحظه یه انگار

 !میشد تر شل و تر شل پاهام میشدم، تر نزدیک ماشینش به که قدم هر با و

 !ماشین کنار رسیدم

 !ببینم صورتشو تا شدم خم

 !توصیف قابل غیر ی لحظه چند

 ...و

 ...هووووف

 !ماشین تو بشین... دارم کارت: اومد حرف به کردیم نگاه هم به مات که لحظه چند

 !راحتم بگو-

 ...باال میبرم صدامو تن دارم دلیل بی کردم حس

 !برو شد تموم حرفم ماشین تو بشین گفتم! نیستم راحت من-

 !نمیخوام-

 !شد پیاده ماشین از و کرد باز ماشینو در

 !بدم ادامه همونجوری کردم سعی و نیاوردم خودم روی به ولی ترسیدم کم یه

 من کردن راموشف اسم به چی؟؟ که مثال ها؟؟ میگه؟؟ چی سام علی: گفت بود زده زل بهم که حالی در و کوبوند هم به ماشینو در

 بشه؟؟ چی که زندگیت به بزنی گند میخوای
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!! کنه منصرف منو و اینجا بیاد که بود کرده تعریف حسام امیر ی واسه پیازداغ با انقدر... سامه علی کار پس!! بودم فهمیده حاال

 !!میکرد اینکارو هم قبلنا! بود سام علی عادت همیشه

 به بزنی گند من اسم به نداری حق... کن وا گوشاتو خوب... خانم مهبان ببین: بیرون کشید خودم از منو امیرحسام صدای

 ...هه... پاک و ساده... آهان بودی؟؟ چجوری میگفتی! باشی قبل مثل میکنم هم پیشنهاد میفهمی؟؟... زندگیت

 !میزنه آمیزی تمسخر لبخند و

 !!گرفت بغضم دیگه

 !!سوخت خودم برای دلم لحظه یه

 ...بزنیو زنگ میتونستی... بیای اینجا تا نبود هم الزم! نیست مربوط کسی به... من زندگی: دادم جوابشو و خوردم بغضمو

 !نمیزدم زنگ بهت علی گوشی با که داشتم شمارتو اگه: حرفم وسط پرید

 !کرد داغونم ولی... نه یا بود منظور با نمیدونم

 !شدم حضورش متوجه آیهان صدای با بگم چیزی که این از قبل

 خبره؟؟ چه شده؟؟ چیزی مهبان-

 ...بود جالب هم آیهان گفتن" مهبان" ولی داشتم بغض و استرس

 !!میشناسیم همو وقته خیلی که انگار

 ...ایشونن پس... به به-

 میشی؟؟ مردم دختر مزاحم چرا هستی؟؟ کی شما-

 ...میام من برین شما! نیست چیزی پاکزاد آقای: وسط انداختم خودمو سریع

 !میشد تر پررنگ و پررنگ لحظه هر امیرحسام آمیز تمسخر لبخند

 ...اما بره آیهان که داشتم انتظار

 ...بود آور تعجب هم خودم برای... که... شدم رو روبه چیزی با

 ...هم تو کرد اخماشو

 ...میریم هم با بریم، باشه قرار اگه: گفت آیهان ناباوری کمال در

 !گفت دستوری کامال

 ...کشوند ماشینش سمت به خودش، همراه منو و گرفت مانتومو آستین بعد و

 !!برداشتم قدم همراهش ناخواسته منم

 !!شدیم دور امیرحسام از زود خیلی

 !!رفت و داد گاز ماشینشو تو پرید معطلی بی اونم

 ...بودم شده گرفته خیلی

 ...خیلی

 !!ماشین تو نشستم کردمو احوال و حال جون رویا با تظاهری لبخند با

 !!شدم پشیمون لحظه یه شاید
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 بودم؟؟ اومده چرا من

 میکروم؟؟ چیکار زندگیم با داشتم من

 چیه؟؟ قضیه... بده توضیح حاال... خب: گفت برگشتو طرفم به منتظره غیر آیهان

 ...موند باز دهنم بودنش پررو از... لحظه یه

 !!باشه شخصی قضیه شاید... جان آیهان: داد آیهانو جواب جون رویا

 !!نمیگم هیچی دیگه منم! شخصیه بگو شخصیه، اگه خب-

 !نیست شخصی... نه نه... ام: اومدم حرف به سریع

 ...بگو پس خب-

 ...نمیکنه ول چرا... اه

 ...بگم چی بودم مونده

 ...یعنی... شخصیه کدورت یه... نیست مهمی چیز... خونوادم به برمیگرده: گفتم اما بگم دروغ بش نمیخواست دلم

 این... یروناب بریم میخوایم شب یه ما حاال خب: حرفم وسط پرید جون رویا چون!! میزنم زر دارم بود معلوم خیلی که این مثه

 ... .کنار بذارید حرفارو

 ...لبخند یه با... کنین ولش... آره آره: کردم استفاده فرصت از منم

 ...رستوران سوی به پیش پس: گفت و کرد مکث کم یه بود، نیومده خوشش خیلی انگار که آیهان

 !!برگشت فرمون سمت به و گفت اینو

*** 

 ...بشینید بفرمایید... خب-

 ...کشید بیرون جون رویا منو برای صندلیو و گفت اینو آیهان

 ...نشستیم

 از میکرد، الشدنب من پوکرفیس نگاه که حالی در کردن خواری پاچه کلی از بعد و آورد برامون رو منو آیهان، دیدن با گارسون

 !!رفت میز سر

 !گذشت آیهان های اذیت با غذا انتخاب

 ایتالیایی یها غذا ازون جون رویا منو برای خودش داشت اصرار و کرده امتحان رستورانو این های غذا کل میگفت که حالی در

 ...بده سفارش و کنه انتخاب وجق عجق

 شایدم و میگرفتن امضا سال، های مدلینگ بهترین از یکی عنوان به آیهان از سمتمونو میومدن تک تک دادن، سفارش از بعد

 !!عکس

 ...میداد لوش کامال شیطونش چشمای ولی باشه مغرور میکرد سعی آیهان

 ...کردیم خوردن به شروع آرامش کمال در ما و آورد غذارو گارسون باالخره

 ...بود کاراش و حرفاش و امیرحسام پیش همش من فکر که حالی در

 ...میبردم یاد از امیرحسامو که میشد پرت حواسم انقدر گاهی میزد آیهان که حرفایی و حرکات با ولی
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 ...بودم مونده بشر این بودن پررو در فقط منم و مینداخت دست و میکرد اذیت منو آیهان بودیم، رستوران توی که مدتی تمام

 ...پسرش ی پایه کال که هم جون رویا و

 که بودم رسیده نتیجه این به کامال بودم کرده کسب که ای تجربه با منم و شد تموم عجیب و جالب ایتالیایی غذای اون باالخره

 ...نمیام ایتالیایی غذاهای سمت دیگه

 ...رسیدیم ما ی خونه به که نکشید طولی و بیرون زدیم رستوران از

 ...نداشتم منظوری کردم اذیتت اگه امشب... نگهبان خانم: گفت و برگشت طرفم به آیهان

 ...شدم پیاده ماشین از و کردم باهاشون گرمی خداحافظی فقط پس بگم، چیزی نمیتونستم جون رویا جلو

 ...رفت و کرد خداحافظی داااااار، معنی لبخند یه با هم آیهان

 ... شدم خونه وارد

 ...و

 ...خونه ازین وای

 تقدیم بهم وامیرحسام پیش ساعت دو خاطرات دستی دو گرفتو ازم خوبو حال و ها خنده ی همه شدم، وارد تا طلبکار یه مثل که

 ...کرد

 صبح 10:30تیر،ساعت ام شنبه،سی سه

 ...نبود زمان گذر متوجه خودشم وحتی..میشد روشن قبلی با بعدی

 ...بود درونش غم ی دهنده اش،نشون شده گره وابروهای سردش ی چهره

 ...روز یک به فرستادن لعنت بود شده کارش

 ...خرداد چهارم

 ..تصادف روز

 ...بود کرده رو اون به رو ازاین زندگیشو که روزی

 ...جدید امیرحسام یه به بود شده تبدیل

 هداد لم پارک نیکمت روی کارش، محل ساختمانی شرکت به زدن سر اداری،بجای روز یک صبح10:30ساعت که حسامی امیر

 ...میداد بیچاره های درخت خورد به رو بلکش کاپتان سیگار پارک،دود بخش آرامش سکوت ودر بود

 ...باشه نفر یه خواست می دلش زندگی سال28بعداز

 ...بده معنا زندگیش به که نفر یه

 ...امااا

 ...ته به سیگار رسیدن بازهم

 ...عمیق های زدن وپک بعدی شدن روشن بازهم

 ...زندگی از ناامیدی بازهم

 ..کشید بیرون دستش بین از رو وسیگار اومد سمتش به ظریفی دست که بود غرق خودش افکار تو

 ...فر شایان آقای داره ضرر_صدا
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 ...دوخت دختر روشن ای قهوه چشمای به بیخوابیشو از قرمز چشمای

 ...نگفت وچیزی

 ..فر شایان آقای یعنی؟؟؟سارینام نشناختین بازم:گفت دلخوری لحن وبا شد دختر،ناراحت ی قیافه

 ....امیرحسام: گفت ناخودآگاه امیرحسام

 ...بود کرده صدا صمیمی حسامو مهبان،امیر جلوی که افتاد روزی یاد کرد نگاهش گرد چشمای با وسارینا

 ...فر شایان شما برای: بود شنیده وجواب

 ...نبودین سیگاری قبلنا: وگفت شکست رو سکوت سارینا

 ..میکنه عوض آدمو شرایط_امیرحسام

 ..گفت وآهانی انداخت باال ابروهاشو سارینا

 ...میومد بدتون پارک این از قبلنا:داد وادامه کرد وبعدمکث

 ...نیست گذشته شبیه هیچی داد، جواب گنگ امیرحسام

 ...نگفت وچیزی کرد نگاهش فقط سارینا

 ...شد شکسته حسام امیر گوشی زنگ با اینبار سکوت

 الو؟؟_امیر

 امیر؟ شدی بچه: شد شنیده برادرش پرحرص صدای

 سام؟ علی شده چی باز..پوووف_امیر

 االن؟ نرفتی؟کجایی شرکت چرا_علی

 ...نده منو آمار انقدر بگو هم اشکان اون به...میکنین چک منو همش که نیستم بچه من علی_امیر

 میاری؟؟؟ زندگیت سر داری بالیی چه بپرسم میشه_علی

 ..انمهب از اینم تو از فهمی؟؟؟این می..شدم خسته شماها دست از!!!نمیکشم دیگه من اه..کردید لج خودتون با همتون

 داره؟؟؟ تو به ربطی چه واون من بین ی قضیه نمیفهمم من:وگفت انداخت سارینا به نگاهی نیم امیرحسام

 ..زندگیتون به برینید دوتاییتون.. بیخیال هیچی...هه_سام علی

 !خدافظ

 ...شد قطع وتماس

 ...بود ایستاده دانشگاه حیاط تو عصبی سام علی

 ..داد هل شلوارش جیب تو گوشیشو

 .شد شنیده سرش پشت از صدایی که انداخت ش شونه روی شو کوله

 ..ساااااااامممم علییی_

 ....برگشت

 ...مهبان
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 ...سالم:داد جواب کوتاه

 ..خورد جا سام علی سرد رفتار واز داد باال ابروهاشو مهبان

 ..ناراحته دستش از میکرد فکر چون بود خورده جا مهبان صمیمی سالم طرز از بیشتر سام علی والبته

 ...برنجه کسی دست از که نبود آدمی مهبان ولی

 داشتی؟ اداری کار دانشگاه توهم: گفت قدیمی صمیمی لحن همون با مهبان

 توهم؟...اوهوم_سام علی

 ...منم آره:زد لبخندی

 ..برم من..دیدنت از شدم خوشحال.. خب_داد جواب سام،سرد علی

 ...برداشت قدم دانشگاه بیرون سمت وبه

 ...افتاد راه سرش پشت هم مهبان

 ...باهات دارم حرف!کن صبر علی_مهبان

 مونده؟ هم چیزی:برگشت سام علی

 دقیقا؟ مرگته چه...آره:داد مهبان،جدی،جواب

 ...نکنم دخالت دیگه گرفتم تصمیم اصال..زندگیاتون به میزنید گند دارید همتون...هه_سام علی

 ...داد ادامه راهش به ودوباره

 زده گند کافی زهاندا به جنابعالی نمیاد؟برادر یادش هیچی من از که یکی پای به بشینم داری توقع علی:شد دار بغض مهبان صدای

 ...کنممی چیکار دارم میدونم من حداقل..نداره ربطی منم به..بکنه زندگیش با میخواد دلش هرکاری االنم...زندگیم به

 نیست؟ باهاش تو دل که داره گناهی چه بدبخت اون..درررک به منم... درک به امیرحسام اصال_سام علی

 ...هست_کرد اخم مهبان

 ..نیست_سام علی

 ..هست_گفت بلندتر مهبان

 ...نیست_سام علی

 ...هنوز دلم که احمقم انقدر... نیست..نیست آره:زد داد مهبان

 ...نداد ادامه حرفشو

 ...تو آخه..جان مهبان_سام علی

 باشی؟ من پشت میشه...داداشمی تو سام علی: کرد قطع حرفشو مهبان

 چی؟ نباشم دیگه بخوام اگه: کرد مشت دستشو سام علی

 ...ساااااممم علی:بگه تونست وفقط کرد نگاهش باهنگ مهبان

 ...شد ردو ازشون بلند های قدم وبا بود،انداخت نشسته مهبان منتظر ماشین توی که مهیاس به کوتاهی نگاه سام،فقط علی

 ...شد مهیاس ماشین سوار و کشید عمیقی نفس مهبان
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 ...وپرت چرت.. هیچی:پرسید کنجکاوی با مهیاس

 ...افتاد وراه کرد روشن ماشینو

 خونه؟؟ میری یا پارک باما میای مهبان_مهیاس

 کیا؟ ینی شما_مهبان

 ..گرفتیم ساره واسه کوچولو تولد یه__..کافه پشت پارک بریم قراره دانشگاه های بچه با_ مهیاس

 ..برم ندارم حال اصال..نه ولی...میگه آیهانو ی کافه:کرد فکر خودش با مهبان

 ...اممی حساب به ناجور ی وصله یه کال بیرون بیام هنری ی بچه همه بااون...جان مهیاس نه: گفت ای مزه با لحن وبا

 ..میشن بیای،خوشحال که بگم بت گفتن ها بچه درهرصورت..دیووونه_مهیاس

 سالم_مهبان

 ..برسون ها فرفری به منو

 ...خل ی دیوونه_مهیاس

 ...رفتم بزرگم آبجی به_مهبان

 ...پررررووو بچه...درد: گفت هاش خنده بین مهیاس

 ...روند قرارشون محل پارک سمت به سریع مهبان، رسوندن از بعد

 ...رسید زود خیلی

 ...شد پیاده و زد چشمش به خوشگلشو آفتابی عینک و برداشت پشت صندلی از گیتارشو

 ...انداخت کافه درون به کنجکاوی نگاه میشد، رد کافه جلوی از وقتی

 ...میبینم مملکتو معروف مدل االن هم حتما دارم؟؟ شانس من آخه: کرد فکر خودش با بعد ولی

 ...نبود کافه توی آیهان

 ...رفت ها بچه با قرارش محل طرف به و انداخت باال ای شونه مهیاس

 ...بود مونده مهیاس فقط و بودن اومده ها بچه ی همه

 ...هااااااااااا بچه سالااااااااااااااااممم-

 ...خانوووووم مهیاس کردیاااااا دیر -ساره

 پس؟؟ کو مهبان: نیوشا

 ...خونه گذاشتمش... نیوشا بود خسته مهبان... جونم ساره شرمنده -

 ...برسونم فرفریا به سالمشو گفت: داد ادامه و کرد اکیپ فرفری مو قلوهای دو رامین، و رامبد به رو بعد و

 ...فرفریا فقط دیگه بعله -ساره

 ...گفت تبریک تورم تولد: خندید مهیای

 ها؟؟ بچه بزنیم: گفت و کشید گیتارش به دستی سامان

 ...کرد روشن هارو شمع و داد قرار آالچیق وسط گرد میز روی رو، کیک سریع، ریحانه
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 ...شدن مبارک تولدت آهنگ نواختن مشغول هم با همگی سپس

 ...بود همین مهیاس دنیای

 ....ن ت و موسیقی از پر

 ...هنری خودش مثه افراد با دوستانه های دورهمی از پر

 ...لبخند... سادگی... شادی از پر

 ...داشت رو کسی هر جذب توانایی پاکش نگاه با که بود کسی مشکی چشم دختر این

*** 

 ...نداره دوست و آیسن مهبان... نخیر: پیچید گوشم تو ناراحتش صدای

 ...من عزیز آیسنه عااااااااشق مهبان-

 آخه؟؟؟؟ بگیرم یاد شنا کی از من پیشم؟؟؟ نمیاد دیگه چرا پس -

 ...پیشش میرم امروز من نگفته آیسن به... ها موووووذیه چه جونم رویا

 ...میام زود زود... برم قربونت میام: دادم جواب

 ...باااااش-

 ...بابای... جونم آیسن برم فعال من-

 ...جون مهبان خدافظ-

 ...کرد قطع رو تلفن و

 ...شدم حاظر ریختمو مشکیم ی کوله تو شنامو وسایل سریع منم

 ...نارنجی شال... مشکی مانتوی...  لوله نارنجی شلوار

 ...بیرون زدم خونه از و پوشیدم هم ام مشکی تمام های استار آل

 ...بود رفتن بیرون حال در جون رویا ،...رسیدم جون رویا ی خونه به وقتی

 ...برمیگرده شه، تموم آیسن کالس تا گفت

 ...رفت باالخره و

 ...رفتم میشد، منتهی استخر به که هایی پله طرف به

 ...کرد جلب مو توجه آیسن جیغ جیغ و آب شولوپ شلپ صدای

 ...رفتم استخر سمت به شال و مانتو همون با مایو، پوشیدن بدون

 ...میزنمممم شیرجه من حاال: گفت بلند آیسن

 ...آب تو کرد پرت خودشو بعد و

 ...گرفت آیسنو و اومد بیرون آب زیر از یکی یهو لحظه همون و

 ...میکردم نگاه بود، جلوم ت*خ*ل ی باالتنه با که آیهان به گرد چشای با و بودم کرده هنگ

 ...اومد هم مهبان خاله داداش،: گفت میومد بیرون آب از داشت که آیهان به رو و دید منو آیسن
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 ...و

 ...کرد نگاه من به آیهان

 ...و

 ...هیییییییین: گفتم بلند چشامو رو گذاشتم دستمو... خنگااااا مثه من

 ...رفت هوا به اشون خنده شلیک که

 نمیکشین؟؟ خجالت شما پاکزاد آقای: گفتم بود، چشمم رو دستم که همونطور و حررررص با

 ...عادیه چیزا این... ها مدلم من... نچ: رسید گوش به بود، قاطیش هم خنده البته که بیخیالش صدای

 ...نیس عادی من واس: گفتم لحن همون با

 ینی؟؟ ندیدی منو عکسای واقعا: رسید گوش به نزدیک از صداش

 ...نه که معلومه: گفتم عصبانیت با

 ...ببین االن خب: رسید بهم گوشم نزدیک جایی یه از صداش

 ...و پررو چقد تو: رفتم عقب قدم یه میزدم، حرف که حالی در

 (جیغ صدای) اااااااااااااااااااااااااااااا

 ...خورد لیز پام

 ...استخر آب تو میومدم فرود باید قاعدتا و

 ...جلو کشیدم گرفتو منو دستی ولی

 ...بیرون کشیدم دستش تو از دستمو و بیرون دادم نفسمو

 تو؟؟ کنی باز چشاتو نمیخوای -

 میبرین؟؟؟؟؟؟؟؟ تشریف دارین سالمتی به -

 برممم؟؟ یعنی: شد مظلوم صداش -

 ...داشتم نگه بسته چشامو انقد شدم خسته: دادم جواب

 گرفته؟؟ جلوتو کی... کن باز خب: گفت بیخیال

 ...دادم فشار هم رو دندونامو

 دلم من که یکی حاال دیدن، مارو عکسای همه مردم ی همه... خدااااااا ای: رسید گوش به آیهان مستاصل صدای دوباره که

 ...ندیده باشه، دیده میخواد

 ...استخر سقف به دوختم و کردم باز چشامو اش جمله معنی به کردن فکر بدون

 ...زدم صدا آیسنو و

 ...مهبان خاله بله -

 تو؟؟ کوشی -

 ...آب تو-
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 ...کنیم شنا هم با بیام بیرون بنداز داداشتو -

 ...بیای شما تا کنم بیرونش نباید... کنه شنا باهام اونم باشم داشته دوس باید من گفته آیهان داداش آخه -

 ...آیسسسسسن: شد بلند آیهان صدای

 میگفتم؟؟ نباید... هییین -

 ...بودمممممممممممم هنگ من

 ...میرم من: گفت آیهان که

 ...شد شنیده هاش قدم صدای و

 ...کردم نگاه رفتنش مسیر به هنگ با

 ...بود پرروووووووووو بشر این چقدددددددد

 ...میشد صمیمی زود چقددددددد و

 ...تعجب کمال در و

 ....حرکاتش این از چقد من

 ..... میومد خوشم

 ... بعد ماه یك و زمان گذر

 اوهوم_  ؟ مهبان كردي درست خودت رو تیرامیسو _

 .هستیم وراجي مشغول مدت تمام و اینا كیمیا ي خونه اومدم تیرامیسو ظرف یه با كه میشه ساعتي یه

 . نمیخواد چاق زن ما مهبد ، كیمیا نكن خفه خودتو حاال ، جون نوش _

 مهبان؟ داره ام خامه.  كرده غلط شما مهبد _

 .كن درست میدم پختشو طرز بعدا شیكمو آره _

 . میكني درست واسم اینجا میای.  كار چي میخوام پخت طرز ، هستي تو تا _

 . میكنم درست شوهرم واسه فقط اونموقع...  شوهر خونه میرم ، كه نیستم همیشه كه من جان كصافت _

 ؟؟؟؟ دیگه مدل آقاي خونه اووووه _

 !اونه؟؟؟ من آینده شوهر میكني فك واقعا!  نخیر _

 !تركونین مي love دارین روز هر واال نیست؟ _

 ... ولي خوبه خیلي آیهان _

 !چي؟ ولي _

 ؟ آیهان با رفتم هدفي چه با من میدوني تو كیمیا _

 ! واال نه _

 ... بیخیال _
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 !مهبان بگو ، كووووفت و بیخیال _

 ! لقي دهن تو كیمیا _

 نمیگم كسي به مادرم مرگ به نه _

 ! جون هما بیچاره _

 بیشوور خوردم قسم ، مهبان دیگه بگو _

 ... بود امیرحسام واسه فقط.  ببینم رو امیرحسام العمل عكس میخواستم فقط و فقط آیهان با رفتم اگه من كیمیا ببین...  باشه _

 . میكرد نگام تعجب با كیمیا

 داري؟ دوس امیرحسامو اون هنوزم یعني ؟ نداري دوسش یعني_

 فكر...  ولي سمدپر خبرم بي ازش روز یه كه اونقد ماه ۱ این تو مخصوصا...  جذابه واسم خیلي آیهان!  کیمیا نمیدونم...اه _

 ... هنوز امیرحسام

 میكنه قطع حرفمو گوشیم صداي

 ... زاده حالل

 ... آیهانه

 میگم كیمیا به رو

 !مهیاس حتي بفهمه نباید هیچكس ! secrete حرفامون نره یادت _

 . میدم جواب و میبندم دور و اتاق تو میپرم جت مثه و برمیدارم گوشي منم و میده تكون سر كیمیا

 بله؟ _

 ؟ گفتي چیزي _

 جونم؟ ببخشید _

 .؟ بانو خوبي آفرین اهان _

 آقاهه؟ خوبي شما...  اي _

 ... آره شنیدم نحستو صداي االن _

 قشنگي این به صدا...  بیشوووررر _

 ... میمونه كاشي رو دمپایي مثه فقط قشنگه صدات گفتم صدبار _

 میكشم بنفش جیغ

 ! آیهااااان _

 ! میخوره حرصیم چه جوووووون _

 میگیره خندم

 ! كووووفت _

 ! میشي َتر زشت نخند _
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 ! میكنم قطع اصن عوضي( جیغ) آیهااااان _

 بچه؟ آخه داري جرئتشو _

 ! خودتي بچم ولي ندارم...  اممم _

 . خنده مي خسته خیلي و...  نیستي زشت اصنم ، نیستي لوس اصنم ، نیستي بچه اصن...  منم باشه _

 خنده زیر میزنم خندش از

 بخندي؟ كردن مجبورت مگه كه دومانم ، نیستم كه معلومه اوال _

 ... میاد خوابم ، خستم _

 ... بخواب برو خو....هههههه _

 ... بزاري اگه میرم _

 زدم؟ زنگ من مگه...  واااا _

 ... رف یادم كردي وراجي انقد داشتم كارت ولي زدم من نه _

 (خنده با)  زهرمار _

 ... دنبالت میام باش حاضر صبح فردا جان نگهبان...  اومد یادم...  اها _

 چرا؟ صبح بعدشم...  ماه نگهبان هستم مهبان...  نگهبان نگو من به گفتم صدبار _

 ... پاشو زود فقط تو خوب جاي یه بریم...  دیگه نگهباني _

 ؟ كاري...  الال برو..  چشم ... Surprise...  اوووو _

 خدافظ ، نگهبان باش خودت مراقب _

 خدافظ...  عوضي _

 ؟ گفتي چیزي _

 خدافظ عشقم گفتم _

 خدافظ...  شنیدم اشتباه...  اهان _

 شد قطع تماس و

*** 

 .كن باز اخماتو موشه خانوم حاال خوب _

 میكنم جمع سینه تو دستامو

 اي؟ پاچه كله بریم كه كردي راه به از منو صبي كله!  نمیخوام _

 متنفرم من میدوني خوب  

 نباش خوب_  میخنده شیطون

 ااااا نخند_بازوش تو میكوبونم كیفمو حرص با
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 میكنه اشاره دستام به

 داریااااا دست چرا؟ كیف _

 میگم غلیظ بدم حرصش اینكه واسه

 بزنم دست بهت ندارم دوس _

 نزدي؟ تاحاال كه نه _

 !زدم؟ كي ببخشید _

 : میگه مظلومي حالت با و فكر تو میره كم یه

 ... نزدي تاحاال واقعا نه _

 : میگم و میدم قورت خندمو زود اما میخندم ریز

 دیگه بعله _

 : میگه شیطون

 ؟ زدم كه من ولي _

 سمتش برمیگردم گرد چشاي با

 !ي؟ ي كي _

 جلو میكشه محكم و میگیره دماغمو

 االااااان _

 میزنم جیغ

 !وحشي آي _

 .... خنده زیر میزنه

 ... دیگت جاي سراغ میرم بعد ي دفه _

 خدافظ ، ندارم امنیت تو با من اصال...  كردي غلط تو _

 . میشه قفل در سریع كه شم پیاده ماشین از خوام مي

 ها ها ها _

 . كنم كنترل خندمو نمیتونم

 ! بقیه دید از بیاد بنظر اینجوري و بزنه حرف منحرف خیلي كه آیهانه عادت

 . داره شوخي جنبه میدونستیم جفتمون ولي

 خوشمزه صبونه سمت بریم كه كن تموم بازیو لوس خانوم نگهبان دیگه خوب_  آیهان

 خوشمزس اون كه چقد! عمته لوس _

 عمم بیچاره _
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*** 

 .میرسیم كه نمیكشه طولي

 دیگه؟ جا یه بریم میشه ، آیهان _

 ! نه _

 مرسي _

 میكنم خواهش _

 ... داخل میریم باهم

 .... میگیرم دماغمو میخوره مشامم به پاچه كله بوي تا

 ! فایدس بي میدونم چون نمیگم چیزي منم.  نمیكنه توجهي اصال آیهان

 ....خاطراتم تو دیدم یهو كه ها پاچه كله به زدم زل

 ... بود خور پاچه كله بدجوري اونم كه امیرحسام خاطرات

 خورده؟ پاچه كله كي بار آخرین یعني _

 میدم فحش خودم به و سرم تو میزنم یكي فكر این با

 چه تو به _

 ! آخه

 میزني؟ خودتو چرا رواني هوي _

 میزنم كمرنگي لبخند

 . دارم دوس _

 .دارم دوست منم بزنمت من بگو خوب _

 ... روش میوفته اشتهایي پر حالت با آیهانم و میارن رو پاچه كله لحظه همون كه میشه رو روبه شدید غره چشم با

 ... من حلق   تو میكنه زور به دونم یه ، میخوره كه لقمه تا سه هر

 .. بار اولین واسه نمیده دست بهم تهوع حالت و میده مزه بهم كلي كه میخندیم و میكنم جیغ جیغ انقدر اما

 میگه آیهان آروم و دارم مي بر كیفمو كردن حساب و غذا شدن تموم بعد

 مهبان؟ بریم _

 ! بریم _

 ... در سمت میریم

 ... میشه سبز جلوم زنونه كالج و مردونه كفش جف یه یهو كه برمیدارم و میذارم پا مغازه هاي كاشي رو دارم

 ..آشنا صداي پشتش و

 ! میزنه خشكم امیرحسام دیدن با كجا؟ اینجا كجا شما ، خانوم مهبان به به _

 ... كنم كار چي نمیدونم كه انقدر
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 ... میزنه سختي به بار اولین براي قلبم كه میبینم كسیو امیرحسام كنار...  اما

 ... میخورد غبطه امیرحسام و من رابطه به مدت تمام كه سارینایي...  بود امیرحسام عاشق همیشه كه دختري

 به وجودمو كه میدیدم رو خوشبختي لبخند سارینا آروم چهره اون تو...  حاال و باشه من جاي داشت دوس همیشه كه سارینایي

 ... میاورد درد

 ...نبود پیروزمندانه لبخند ، لبخند اون...  اره

 ... بود خوشبختي لبخند یه فقط

 ... میكرد َتر سخت منو كار انگار این و

 !اومد حرف به آیهان كه بهشون بودم شده خیره

 .... همون ایشون جان مهبان _

 ! دیدي شب اون كه مردیم همون دقیقا...  چرا_  امیرحسام

 ! بود گرفته نظر زیر رو سارینا عجیبي حالت با آیهان

 !بود پایین سرش مدت تمام بود كرده قفل امیرحسام دست تو دستشو كه هم سارینا

 ! میكشید خجالت من از شاید

 ... بود زده زل بهم خند نیش با هم امیرحسام

 كرده فكر كلي حتما خودش پیش میدونم

 :( بدرك اما

 !شده دیرمون كه بریم ما دیگه خوب:گفتم و كردم حلقه آیهان بازوي دور دستمو فكر این با

 ... آره....  آره: گفت بود كرده هنگ حسابي كه آیهان

 ! شدیم جدا هم از ساده خدافظي یه بعد و

 ! بود شده فرما حكم سكوت ماشین تو

 ! زدي دست بهم باالخره:گفت و زد تلخي لبخند مقدمه بي آیهان

 . میكنه اشتباهي فكر آیهان اینجوري.  كردم اشتباهي كار.  شدم پشیمون لحظه یه خودم.  موندم زده شك

 آیهان _

 . رسیدیم!  هیس _

 داشت نگه خونه در جلو

 فعال ، برو _

 ؟ همین _

 .لطفا برو ندارم حوصله اصال مهبان _

 .شدم پیاده ماشین از دادمو تكون سر بغض با

 خیلي ، بود چشمم جلوی هم كنار دوتا اون چهره هنوز...  خونه تو رفتم و زدم كلیدو... رفت و داد گاز كه نبستم كامل ماشینو در

 ! خیلي..  بود سخت
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 : زدن حرف به میكنم شروع خودم با

 ؟ سرم بیاد باید بالها این كه كردم گناهي چه خدایا_

 ... بود پاك عشقم كه من خدایا

 ... بود طرفه دو عشقمون كه ما

 ... بود خوب كه چیز همه

 ... رؤیایي

 !؟ تصادف اون چرا

 !؟ فراموشي چرا

 !سارینا؟ چرا

 . میخوابم بغض با شب هر ببین خدایا

 !من؟ حال اینه چرا

 .... گریه زیر میزنم و میكنم بغل بالشمو و تخت رو میوفتم بغض با

 ! میام خودم به گوشي صداي با كه میگذره قدر چه نمیدونم

 . ناشناس شماره از Sms. میكنم باز گوشیو قفل هق هق با

 .میكنم خواهش ، بگي راستشو بده قول بپرسم سوال یه ازت میخوام _

 : میدم جواب

 ! نشناختم _

 ! سارینا _

 میدم جواب هنگ با سارینا دیدن با

 ! بپرس _

 نبوده؟ شما بین حسي هیچ كه گفته راس امیرحسام _

 میشه َتر پررنگ لبخندم آخر در و رو sms میخونم چندبار ، میزنم لبخند

 ! نبوده حسي هیچ ، میگه راست همیشه اون _

 ! میره sms و میزنم رو send ، میلرزه دستم

 !!! مرد امروز مهبان آره!  مرده دیگه كه مهباني ، میبینم توش خودمو ، میزنم زل گوشي سیاه صفحه به بغض با

 ...الوو... میشه وصل و قطع صدا مهبان... الووو... الو-

 ...باشی داشته آنتن که جا یه برو خب... کیمیا... اه-

 ...صداتو ندارم میگی؟؟؟؟؟؟ چی مهبان-

 ...باشی داشته آنتن که جایی یه برو گمشو میگم... دررررررررررد-
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 میگفتیم؟؟؟ چی... صدات اومد... حله حله-

 ...مورد در داشتیم... اووووووف-

 مهبان؟؟ بگو خب... اومد یادم... آها آها: کرد قطع حرفمو

 ...پیش میرم رمدا االنم... آیهان نه... دادم چیزی ای sms من نه... ندارم خبر ازش هم بعد به روز اون از... دیگه هیچی -

 ...زدم حرف کیمیا با راهو طول تمام شدم متوجه سام، علی دیدن با و دوختم رو به رو به نگامو

 ...میزنم زنگ بت کیمی: گفتم آروم

 ... .کردم قطع گوشید و

 ...داداش سالم: دادم لبخند با جوابشو... داد سالم و اومد جلو سام علی

 بریم؟؟: گفت و کرد اشاره میذاشتیم، پا توش بار اولین که ای کافه به

 ...شدیم کافه وارد هم با دادمو تکون سرمو

 ...میشنوم: گفت خودش مخصوص لحن با و کرد گره هم تو دستاشو سام علی دادن، سفارش و نشستن از بعد

 شده؟؟ چیزی کردم؟؟ کاری من سردی؟؟؟؟ انقد چرا سام علی: گفتم و شدم خم جلو به کمی

 ...بیرون کرد فوت نفسشو بعد بهمو زد زل یکم

 ...و

 ...شرمنده: گفت و زد کمرنگی لبخند

 هاااااا؟؟-

 ...بیخیال... بود برادرانه نگرانیه-

 ...بود سخت خیلی رفتارت اون تحمل... خب،خداروشکر-

 پشت با یخواستمم یعنی... باشم داداشت نمیخوام دیگه گفتی کردی نگاه من چشمای تو صاف... ا ا: دادم ادامه مکث یکم از بعد و

 ...تو بزنم دست

 ...مهبان خشم... اوه اوه: کرد قطع حرفمو

 ...درررررررررد -

 اینجا؟؟ کشوندی چی واس منو... حاالااااااااا خب: گفت و خندید علی

 ...پیشا روز چند... آیهان... چیز منو... اه... ما خب یعنی... من ببین: گفتم کردمو بهش مظلوم نگاه یه

 ...میگی چی بفهمم من بزن، حرف آدم عین: کرد قطع حرفمو

 ...امیرحسام: گفتم رک زدمو زل چشاش تو

 خب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: باال داد ابروهاشو

 ...موندم ساکت کم یه

 ...بزنم حرف درست نمیتونستم داشتم، بغض چون و میلرزید ام چونه

 ...بهش دوختم درماندمو نگاه
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 ...که نفر یه خاطر به تو نداره ارزش آخه... مهباااااااااااااان: گفت دید، که قیافمو

 نه؟؟؟... نیومد یادش من از هیچی: حرفش وسط پریدم

 شوک... نه نه... هم دوم شوک... کرده پاک شمارمو دیدم که بود وقتی اول شوک... داشتم ولی... داشتماااااا امید الکی اولم از

 ...اون از باالتر چیزی یه... نبود

 ...خاااااااص نگاه یه... میکرد نگاه بهم همچنان سام علی

 عاشقشه؟؟؟؟؟؟: گفتم زدمو زل چشاش تو اشکم پر چشای با صاف

 ...خورد جا وضوح به

 چیه؟؟؟ ظورت...........منـ: پرسید تردید با و شد جا به جا سرجاش، کم یه

 ...راه اون به نزن خودتو علی... هووووووووف: دادم جواب

 ...بگووو واضح منظورتو... خب نه: باال انداخت هاشو شونه

 نداری؟؟ خبر امیرحسام کارای از تو یعنی... هه: زدم پورخند

 ...میگفت من به چیزشو همه امیرحسام که زمان اون گذشت... مهبان: زد پوزخند متقابال اونم

 ...بسته بن چپ علی ی کوچه: جلو به شدم خم

 ...اونو آمار بخوای االن تو نیست درستی کار اصن مهبان؟؟؟؟ بدونی میخوای چی دقیقن -

 ...علی دیگه پرسیدم ازت سوال یه... غلط چی درسته چی بگی من به نمیخوام: کردم قطع حرفشو

 ...هم با... سارینا و امیرحسام: دادم ادامه کردمو مکث یکم

 ...نگفتم چیزی دیگه و دادم فشار هم به لبامو

 ...ندارم رابطشون درمورد نظری هیچ:داد جواب ثانیه چند بعداز و...موهاش تو برد فرو دستشو کالفگی با سام علی

 هر البته..(..زدم غمگینی لبخند.....)هس ای رابطه پس:میشدم،گفتم بلند جام از که حالی در و زدم بغض با همراه پوزخندی

 ...سام علی خدافظ....بفهمم نمیخواستم من......میفهمیدا اونارومیدید احمقی

 ...میرسونمت:شد بلند جاش از

 ...میکنی لطف_من

 ....شدیم خارج کافه از هم ی شونه به شونه و

 ....دستمه امیرحسام ماشین.....راستش....مهبان:گفت بعد و نفهمیدم معنیشو که انداخت بهم نگاهی یه سام علی

 ...کردم استپ سرجام

 ...لعنتی....اه

 ...نمیشدم لعنتی ماشین اون سوار دیگه هم میکشتن منو

 ...بود خوب های خاطره از پر اش گوشه به گوشه که ماشینی

 ....انداختم سام علی به حررص پر نگاه یه

 ...خورد زنگ گوشیم که

 ...کردم هنگ شماره دیدن با
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 آیهاااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟

 ...بودیم قهر مثال

 ...کردم لمس رو صفحه و کشیدم عمیقی نفس

 االن؟؟ کجایی... مهباااااااااااااااااااان: پیچید گوشم تو نشاطش معمول طبق صدای

 هااااااا؟؟: گفتم گررررد چشای با

 ...کررردی گرررد سبزتم چشای اون االن حتما: اومد خندش صدای

 ...نخیرم: برگردوندم عادی حال به چشامو سریع

 کجایی؟؟... بده جواب... پرسیدما سوال -

 شده؟؟ تنگ واسم دلت چیه؟؟ -

 میشه؟؟ تنگ تو زشت ی قیافه واسه دلش کی آخه -

 ...کثاااااااافتتتتت: گفتم جیغ با

 ...میخوره ام حرصی چه... جوووون-

 کجام؟؟ میپرسی چی واسه حاال -

 موشه خانوم متمیبین... دوم طبقه______. پاساژ   میرسونی خودتو دیگه ساعت نیم تا که اینه مهم... کجایی نیست مهم اصن -

 ...زشت ی

 ...کرد قطع گوشیو و

 ...روانی... وااا

 انداخ سام علی به نگاهی

 ...دارم کار جایی من... برو تو: گفتم تمو

 ...خدافظ... باش خودت مواظب... باشه -

 ...داداشی خدافظ: زدم لبخندی

 ...رسوندم خرید مرکز به خودمو تاکسی اولین با

 ...آیهان به زدم زنگ

 رسیدی؟؟؟ نگهبان؟؟؟ جونم -

 ...رسیدم آره... درررررررد نگهبانو گفتم حرص با

 ...دوم طبقه بیا بدو -

 ...کرد قطع و

 ...رفتم برقی پله سمت به

 دکورش... ودب کتونی دیواراش ی همه که... بود روم به رو بزررررگ ی مغازه دیدم که چیزی اولین رسیدم، که دوم ی طبقه به

 ...بود آبی - سفید
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 ...بود وصل دیوار به مغازه، این کتونی با آیهان بزرگ پوستر... تعجب کمال در و

 ...بود منتظرم مغاره جلوی جذذذاااااااب تیپ یه با آیهان خود

 ...رفتم سمتش به دادمو تکون دستی

 ...سالااااااااااامممممم -

 ...خودممم ی موشه خانوم سالم -

 ...کرد دراز سمتم به دستشو و

 داری؟؟؟ دوس شدنو ضایع آیهان،: گفتم کردمو بانمکی اخم

 ...کرررد مظلوم قیافشو

 ...نکن رشمفک حتی -

 ...بیشعوووور حال ضد -

 ...عمته -

 ...هستی ام تو ولی... هست که اون -

 ...خوووودشیفته بدی؟؟؟؟؟ نشونم خودتو پوستر که اینجا تا کشوندی منو حاال: گفتم انداختمو مغازه توی به نگاهی

 ...مغازه داخل رفتیم هم با و کشید آستینمو انداختو بهم باحال نگاه یه

 ...بیار کتونیارو داداش: گفت و انداخت نگاهی فروشنده به آیهان

 دیگه؟؟؟ ئه 37 پات سایز مهبان: داد ادامه من به رو و

 ...دادم تکون سری هنگ با

 ...خریدم کتونی: گفت و داد تکون پاهاشو آیهان

 ...شدم خیره مشکیش - سفید خوشگل های کتونی به

 ...بودن خوب خیلی کثافتا

 ...گذاشت من جلوی بود آیهان پای که همونی کپی کتونی جفت یه فروشنده، لحظه، همون دقیقن و

 ...خب باشیم ست: گفت که کردم، نگاه آیهان به گررررد چشای با

*** 

 ...بیرون زدیم خرید مرکز از خنده و شوخی با

 ...بود پامون ست های کتونی که حالی در

 ...لبمون رو لبخند و

 چیه؟؟ نوبت حاال... خب -

 ...بهش دوختم کنجکاومو نگاه

 ...دیگه من ی جایزه -

 ...کردم نگاش کنجکاوتر
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 خریدم، کتونی واست چون نمیخوای ینی: گفت شم، سوار که میکرد اشاره هم من به و میشد ماشینش سوار که همونطور آیهان

 کنی؟؟ بوسم

 ...کرد اشاره خودش به و

 ...رگگرررررر این دست از بابام مامان به برسون سالم منو خودت خدایا: گفتم بلند میشدم، ماشینش سوار که حالی در

 گررررگم؟؟ مظلومی این به من -

 ...چشاااااات اون با... گرگی خود دقیقن تو -

 ...شدی چشام عاشق میدونم... راه اون به نزن خودتو -

 ...خودشیفتهههههههه کثاااافت: گفتم جیغ با

 ...اومد کاشی رو دمپایی... اوه اوه -

 میشه؟؟ چی من س*و*ب تکلیف... حاال خب: گفت که دراوردم واسش زبونمو

 ...ببینی خواب تو: دادم تکیه صندلی به

 ...میبینم دارم شب هر که اونو -

 ...ندارم حرفی دیگه من: کردم نگاش گرررد چشای با

 ...کن بوسم بیا... پس ام آماده من جدی؟؟؟: شد باز نیشش آیهان

 ...بمیریاااااا میزنم آیهان -

 نشدی؟؟؟ خر کتونی با ینی... باااابااااا ای -

 میشدم؟؟ خر باید: کردم اخم

 ...هم با میریم اش ته تا دیگه االن گفتم من... دیگه آره -

 اونوقت؟؟ کجاست اش ته -

 باشههههه؟؟ کجا داری دوس اش ته: زد وری یه شیطنت پر لبخند یه

 ...بازوش تو کوبیدم کیفم با

 عاخه؟؟؟ میزنی چرا... آااااااااخ -

 ...بیشعوری که بس -

 داد نم به فحشی نوع هر این که باش شاهد خودت... خدا ای: گفت زاری حالت با و کرد بلند آسمون سمت به سرشو آیهان

 ...امروز

 ...دارم دوس جونمو من... کن نگاه روت به رو به آدم عین بعدشم... میگن درخت به این -

 ...دربیاره واسم زبونشو که بود آیهان نوبت ایندفه

 ...خورد زنگ گوشیم که بگم بهش چیزی یه اومدم

 ...انداختم بهش نگاهی

 ...بود مهبد
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 الوووو؟؟؟؟: برداشتم

 ...نرسید گوش به خط طرف اون از صدایی

 مهبد؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟...الووووووو: کردم تکرار

 ...نیومد صدایی بازم

 ...گرفته منو و خورده دستش مهبد باز حتما...هووف:گفتم لب زیر

 ...بودد خراب مورد دراین اش سابقه مهبد آخه

 بهش؟؟؟؟ نگیم یعنی....مهبد:اومد کیمیا آروم   صدای که کنم قطع اومدم

 :|عزیزم؟؟ میکنی فکر چی خودت_مهبد

 ...کوهه عااااشق مهبان آخه_کیمیا

 ...نگیم فردارو برنامه مهبان به بیاد،بهتره قراره امیرحسام وقتی_مهبد

 ...میشه ناراحت بفهمه میدونم ولی باشه_کیمیا

 ....میدادم گوش اونا ی مکالمه به داشتم گررررد چشای با

 فـررررداااا؟؟؟؟

 کـوووه؟؟

 امیرحسام؟؟؟؟

 ...دادم فشارش مشتم تو و کردم قطع رو گوشی

 مهبان؟؟؟ خـوبی:پرسید نگران و انداخت بهم نگاهی آیهان

 ...رسیدیم زود چه...ااا:گفتم و دوروبرانداختم به نگاهی...زدم مصنوعی لبخندی

 ...شم پیاده که کردم کرد،دروباز پارک آیهان تا

 ...گرفت بازومو سریع آیهان ولی

 ...نزن دست من به:گفتم بدی لحن با و کردم نگاش تیز

 ...درآوردم دستش ازتو بازومو بعد و

 ...کرد نگاه بهم تعجب با آیهان

 ....امیرحسام بهت لعنت

 ....میشم متنفر زمان و زمین از و میخواد خودتو فقط میاد،دلم اسمت تا که بهت لعنت

 ...ببخشیددد:گفتم بهش بغض با

 تووو؟؟؟ شد چت....سرت فدا:گفت آیهان،مهربون

 دا کارت باش آن امشب...ندارم شارژ من:گفتم جاش به و ندادم جوابشو

 ...خدافظ....رم

 !!شدم پیاده ماشین از و
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******** 

 میزنی؟؟ حرف آروم انقد چرا حاال...اه:اومد اش کالفه صدای

 ...پتوام زیر چون...سیس:گفتم آروم

 پتووو؟؟؟؟ زیر رفتی بعد شدی آماده و حااااضر_

 ....یکم کن صب....آیهان....اه_

 ....اومد کیمیا و مهیاس آروم صدای و شد باز اتاقم در موقع همون

 ...دیدی؟؟؟خوابه.....بیا_مهیاس

 ...شد راحت خیالم...خب_کیمیا

 ...جمعه صبح  6میشه؟؟اونم بیدار صبح6احمقی کدوم آخه_مهیاس

 ...بستن اتاقو در و

 ...اونور انداختم رو پتو

 ...رفتن مهیاس و کیمیا و مهبد که کرد اعالم در شدن بسته بعد،صدای چندلحظه

 تلفن؟؟؟ پشت م رررردی مهبان_اومد آیهان صدای دوباره

 ...پایین میام االن....طاقت کم:گفتم حرررص با

 ....بـدووو_آیهان

 ...کرد قطع گوشیو و

 ...بیرون زدم خونه از سروصدا حداقل با و برداشتم امو کوله سریع

 !!بود منتظرم آیهان

 ...ماشین تو پریدم سریع

 ...م م م م بریم_من

 خوردییی؟؟؟ سالمتو:کرد نگام فیس پوکر

ت:کردم نگاه تیپش به ذووووق با  ...م م م م کردیم س 

 ...زدم ژکوند لبخند و

 ..مشکی_سفید اسپرت بلیز با....بود پاش لوله مشکی شلوارجین آیهان

 !!بود تنم داشت سفید طرح پایینش و آستیناش سر که مشکی اسپرت مانتوی من

 ...سفید شال و لوله مشکی شلوار

 .....بود پامون دیروزی های کتونی هردومونم

 ....کنم تربیت اول از تورو باید من گویا_آیهان

 ...کنه سالم بزرگترش به باید همیشه آدم......کن سالم....دخترم کن سالم:داد ادامه ای مسخره لحن با و

 نبودی؟؟؟ خودت منظورت که بزرگتر_من
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 ...افتاد راه و کرد روشن ماشینو

 یعنی؟؟؟ نیستم بزرگتر من_آیهان

 ...فقط سال چهار_من

لّیه خودش هم چهارسال_آیهان  ...ک 

 ....بـابـاااا بـرو_من

 ....بهش ندادیم سالم آخرشم البته و کردیم بحث دادن سالم و سال و سن درمورد مقصد،همینجوری به رسیدن تا و

 ...رسیدیم سریع و نبود ترافیک زیاد

 ...شدیم پیاده و چشمش به زد خشگل خیلی آفتابی عینک یه و کرد پارک مناسبی جای ماشینو

 ...کوووهم عاااااشق من....هوااااییی چه....به به:گفتم کشیدمو عمیییق نفس یه

 ....مشخصه قشنگ:کرد نگاه بهم لبخند با

 ....زشت کوچولوی:داد کشیدوادامه دماغمو و

 ...غریبت عجیب چشای اون با تویی زشت:میرفتم،گفتم راه جلوتر آیهان از که همونطور

 ...طوسی کمرنگ های رگه با بود شده مشکی تیپش،چشماش بخاطر

مم:رسید کنارم و اومد تندتر آیهان  ....نگهبااان این میکنه رفتار چجوری مملکت معروف مدل با ببینین...َمرررد 

 ..فقط داری هیکل یه....نکنا مدل مدل هی:افتادم جلو ازش و رفتم تندتر بازم

 ...سبکی کاه پر مث....نداری تو که_آیهان

 ...کنارم رسید باز

 سبکم؟؟ کاه پر مث میدونی کجا از تو_من

 ...زدم جلو ازش و رفتم راه تندتر دوباره و

 ....خب میکنیم امتحان:رسید بهم شیطونش صدای

 ...عقب سمت به رفتم من و کشید کولمو بند یهو و

 ....کرد بلند یکم منو و گرفت کمرمو قوی دست دوتا

 ....زدم خفیفی جیغ

 ....رواااانییییی آیهاااااااان  _

 ....نداریا وزن اصال:گفت و کرد ول کمرمو

 ...میکردم نگاه بشری پرروی ی نمونه این به و بودم وایساده سرجام هنگ من

 ....داد ادامه راهش دادوبه تحویلم ژکوند لبخند اونم

 ....خداااا ای

 ....ه ه ه آخه پـررو چقدددددد آدم

 ....بخوریم بخرم چیزی یه برم من باش دوروبر همین مهبان:شد شنیده جلوتر از آیهان صدای
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 ....رفت و زد چشمک یه هم آیهان که رفتم غره چش نامحسوس

 ....دوختم چشم روم روبه خشگل ی منظره به

 ...گرفتن عکس واس میداد جون

 ....شد جلب روبرو به توجهم که درآوردم دوربینمو

 ...تپه یه طرف   به تند سرباالیی یه

 ....بگیرم میتونستم توپی های عکس خیلی باال میرفتم اگه ولی

 ...کوله تو انداختم دوربینمو

 ..رفتم سرباالیی سمت به و

 ...داره هم تندی شیب چه...وواااییی

 ....بودم رفته راهو نصف تقریبا

 !!لغزید پام زیر از سنگی که

 ....و

 ...خوردم ق ل پایین سمت به من

 ...میکردم حس اونارو سوزش   ولی کردم جمع صورتم جلوی دستامو

 ...کرد بلندم و گرفت منو دست هم بعد و داشت نگه امو شونه دستی که

 ...کشیدم راحتی نفس

 ...بود خاکی مانتوم و بود برداشته خراش دستام

 ...ام ناجی به دوختم پایین از نگامو

 ...آدیداس نفتی آبی کتونی

 ...کمرنگ آبی جین شلوار

 ...چهارخونه اسپرت شرت تی

 ...و

 ....باالتر کمی

 ....بود آشناتر دنیا رنگای همه از برام که ای تیره ای قهوه چشمای

 ....این و

 .... گرفت شکل چشمام جلوی که بود امیرحسام ی چهره

 ....میکنه یخ پام تا سر

 ...میشنوم نفسامو صدای

 ...میده نوازش گوشمو مهربونی صدای یه و میخوره تکون لباش که شدم خیره بهش

 نشد؟؟؟خوبی؟؟؟ که چیزیت_
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 ...بود ها موقع اون مثل لحنش

 ....میاد خون داره...شده زخم دستت کنم فک آخ آخ:میاد صداش دوباره

 منو چرا ؟؟؟اصالداری چیکار شما...بدرک...بیاد بذار:نبود دلم میل مطابق شاید که میگه چیزیو و درمیاد صدا به درونم مهبان  

 !!!میشدم راحت و میخورد سنگا از یکی به سرم شاید گرفتی؟؟؟میذاشتی

 ..دستتو ببینم....نگو چرت:توهم میره اخماش

 !میاد پشت از ای دخترونه صدای که بگیره دستمو میخواد

 !امیـــــــــرحـسـام_

 !عقب بکشه دستشو میشه باعث صدا همین

 ....نمیمونه دور نگاهش از که میزنم تلخی لبخند

 ...میگیره قرار کنارمون سارینا

 ....میزنه نفس نفس

 ...نیست من به امیرحسام نگاه دیگه

 ....ساریناست به توجهش همه

 ....مبرگشت و رفتم....دیدی......تونستم دیییدییییی....دییییدیییی....خان امیـر:میگه زدناش نفس نفس بین سارینا

 ....گفتی الکی میکردم فکر.....لجباز ی دختره....جان ای:خنده زیر میزنه امیر

 وایسی؟؟ همونجا نبود قرار مگه....ندیدی منو کردم صدات هرچی باال اون....نخیرم_سارینا

 ....بری نمیکردم فکر خب....تو دست از:گفت میگرفت سارینا سمت به آبی بطری که درحالی امیر

 ...شدم خیره جفتشون به مدت تمام

 ...نداشت گناهی که اون...نداشتم بدی حس سارینا به ولی....بود خوب حالم نمیگم

 ....عاشقه اونم

 ...من مثل

 ...میشه چش تو چش من با یهو که باال میبره و میگیره آبو بطری سارینا

 ...میزنم کمرنگی لبخند ناخودآگاه

 ...سمتم میاد ذوق با قدم میخوره،یه آب یکم اونم

 ...مهباااان_

 ...جلو میبرم دستمو

 ...سالم_

 ...اوومدی که خوب چه...واای....سالم_

 ...میدم قرار بغلم تو رو جلو،سارینا میرم قدم یه

 ...نه یا بود جاش نمیدونم حتی یا...کردم اینکارو چرا نمیفهمم لحظه یه
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 ...دیدنت از شدم خوشحال:میگم و میشم جدا ازش سریع

 ....بزنه لبخند اونم که میشم باعث کمرنگی لبخند با اما میکنه جلب توجهمو امیرحسامو تعجب از مملو نگاه

 ...درمیاد صدا به گوشیم

 !آیهانه

 ...برمیدارم

 ..میپیچه توگوشم ایهان نگران صداي

 شما؟؟؟؟؟هااا؟ هستي گوري كدوم.. خانووووم مهبان خانوم_

 ..فقط دادبزنه بود مونده كم

 میام حرف به

 چرادیركردي؟؟؟ توخودت_

 میزدم حرف بایكي داشتم_

 كي؟؟؟_

 تو؟ كجایي. نیست مهم_

 باال این.. ببین چپتو دست_

 اوووف_

 ومیادسمتمون میكنه گوشیوقطع

 میگیره جبهه من به رو سریع و میكنه باهاشون كوتاهي سالم زدگي شك درعین امیروسارینا بادیدن

 چیكارمیكني؟؟؟؟ اینجا_

 شه بیخیال االنو ك میندازم بش ملتمسي نگاه

 ..!!!ندادي سوالمو جواب_میده ادامه و نمیخونه نگاهم از چیزي اما

 ایهان میكنم تعریف برات بعدا_میكنم ریز چشمامو

 ومیگه میكنه جمع ازرومچش آستینشو

 میخوام جواب االن یني میكنم سوال ازت دارم االن وقتي_

 میشدم اب بودن زده زل بهم ك چشم جفت٣زیر داشتم

 گفتم زیرشالمو دادم موهاموهل لرزون بادست

 افتادم..و یجاگیركرد به پام...یهو ك...بگیرم عكس ك باال اون بودم رفته_

 وسط انداخت خودشو نجات ي فرشته مث امیرحسام.. ك هم تو رفت بدي طرز به لحظه یه براي ایهان ي چهره

 شد زخمي دستشون یكم نشد چیزي خداروشكر البته_امیرحسام

 خوبي؟ االن.بمیرم الهي_گف سارینانگران

 خوبم عزیزم اره_روزخمم استینموكشیدم
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 .بریم مهبان_گفت ایي أضافه حرف هیچ بدون ایهان

 كمرم پشت گذاشت دستشو و گفت اینو

 شدم ایهان قدم هم و باامیرحساموساریناكردم كوتاهي ناچارخدافظي به

 بودم ترسیده انقدازایهان چرایدفعه نمیدونم

 بود شده سگ يخیل

 اومد حرف ،به من جز میكرد جارونگاه همه ك درحالي ایهان..باالخره

 بیفتي؟ خواستي خودت یا افتادي خودت_

 گفتم بااخم شدم ك پرمعنیش سوال متوجه

 خاان؟ ایهاااان بیوفتم ك بایدبخوام چي برا_

 بگوو اینو..بیفتي پسره این پاي بایدجلوي براچي_

 ایهااااان_

 میزنه زل چشمام به باعصبانیت

 خب؟.. مهبان نگووو هیچي_

 نگوو هیچي االن

 كنم نگاه توچشماش تونم نمي پایین سرمومیندازم

 ایهان باشه_

 ..برخوردنمیكنم باهات بعدانقدخوب سري. ....وگرنه پسره این سمت بري نبینم دیگه.. مهبان كن گوشاتوباز_

 میده ادامه تري اروم لحن با ك میگم ارومي چشم

 نكن قایم ازمن دستتو زخم دیگم_

 میكنم ونگاه زمین و لبمومیگزم ي گوشه

 .....نگیرلبتو گازم_ میگه باشیطنت

 وقرمزمیشم میخندم

 بازقرمزشد..خدا اي_

 خلوتمون وسط میپره پا جفت صدایي یه

 خانوم مهبان سالم_

 برمیگردم

 كامیاره

 برادركیمیا

 سالم_ایهان

 بزنمش؟ فصل یه كیمیاكوبرم..كامیارخان سالم_من
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 بگي چیزي نمیخواد تودیگه توپیدم بش رفتم من_ایهان

 واقعا؟_من

 كامیارازكجافهمیدمااینجاییم كردي فك پس بله_ایهان

 بچها پیش بریم_گفت و خندید زشت كامیار

 كامیارنداشتم این به خوبي حس هیچوقت چرا نمیدونم

 .. ردكردم من و اومدخواستگاریم كه پیش دوسال ك بود این شایدواسه

 بدرك گفت توروم واونم زوده ك اوردم وبهونه

 بدترشد باهام بعدش البته

 باامیرحسام رفتم من بعدخواستگاري دوماه چون

 بچهاپیداكردم خودموتوجمع ك فكرابودم توهمین

 اون از یدونه معمول طبق ك مهیاس

 بازگذاشته روشنشو وشال بود پوشیده هنریشو مانتوهاي

 میگرفت عكس ازطبیعت مختلف اززوایاي همشم

 میزدن حرف وباهم بودن نشسته گوشه یه دوتاكفترعاشق مثه كیمیاومهبدم

 بودن نشسته پراكنده دوستاشون ي بقیه

 اضافه وهمر خنده گفتو گپو بساط شدیم اضافه خشكشون جمع به ایهان و ،من من سرپیچوندن كیمیا و بامهیاس غرغركردن باكلي

 كردیم

 گذشت روال همین به ساعتي۱

 نكنم فك ساریناوامیرحسام به داشتم سعي خیلییییي

 نبود شدني اما

 ..بودم گرفته فاصله شلوغ ازجمع یكم

 بودم شده خیره كوه تودل نامعلوم نقطه یه به

 : بزنم حرف باخودم كردم شروع

 ...مهبان میدوني_

 ...! جالبه خیلي من االن حال

 ..بزنم وجیغ كوه اون باالي برم نمیخواد دلم ولي...پرم االن

 ..!تاریكي توعمق وبرم پایین خودموبندازم كوه اون نمیخوادازنوك دلم ولي..خستم االن

 ..!شه تموم نمیخوادچیزي دلم االن....میدوني

 .. بكشم نفس میخواد دلم

 .. كنم میخوادزندگي دلم
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 .. وامیرحسامو سارینا خوب روزاي تاببینم میخوادباشم دلم

 ..! میخوادباشم دلم

 ...خوشحال نه... ناراحتم ،نه جالبیه حال حالم

 بیرون میكشه منوازافكارم ایهان صداي

 مهبان؟ رفتن،بریم همه_

 ازمادورشدن چندقدمي همه عقبومیبینیم میام خودم به

 .!عزیزم بریم_میزنم ایهان به لبخندي

 ..! وكیفموبرمیدارم میتكونم مانتومو

 كردن حركت به میكنیم شروع جمعیت وپشت میكنم حلقه ،دستمودوربازوش قرارمیگیره كنارم میادسمتمو

 .. كوهه تودل نامعلوم ي نقطه همون به هنوزحواسم ولي باایهانه وهماهنگ منظم هام قدم

 .. بعد چندلحظه اما

 ... اشنا دوتااندام... ازپشت

 میدرخشه جمعیت كلي بین امیرحسام ضخیم تودست شده قفل ك سارینا ظریف دست

 میشینه رولبم لبخندهمیشگي اون

 شدم خیره شدشون قفل دست به ك همینجوري

 .... میخونم موردعالقمو ازشعراي یكي

 دارم دوست را بهمنش سیگارهاي_

 دارم رادوست پیراهنش بد بوي

 ؟ گرفته زن ندیدي دیوانه گفتند

 .. ام دیوانه

 ..!  دارم رادوست زنش حتي

 ظهر از بعد 17:30 ساعت شهریور، هفتم شنبه،

 

 ...شد برادرش اتاق وارد و زد در به کوتاهی ی تقه

 شدم؟؟ چطور: پرسید و زد لبخندی

 کمرنگی بخندل با... دوخت امیرحسام چشمای به چشماشو بعد و... کرد آنالیز برادرشو پای نوک تا سر فرق از سام، علی نگاه

 ...عاااالی همیشه مثه: گفت

 نه؟؟...دیگه میاد بهم ای سرمه -

 ...رنگی این عاشق میدونن آدم و عالم چون پوشی می ای سرمه تو هم، نیاد بهت ای سرمه -

 سرمه لباسای خریدن بود شده مهبان کار بودن، نامزد امیرحسام و مهبان که ماهی چند اون:)کرد فکر خودش پیش ناخدآگاه و

 ...(ای
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 ...بیرون آوردش فکر از امیرحسام صدای

 !!است عشق رو ای سرمه... دیگه کنم کار چی -

 ...شد وارد مادرشون صفورا، لحظه، همین در

 !میگرفتن مثبت جواب اگه البته... رفت امشب داماد ی صدقه قربون لب زیر و انداخت نگاهی امیرحسام به

 ...گرفت نشونه رو سام علی متعجبش، نگاه بعد و

 هنوز؟؟ نشدی حاظر سام، علی -

 ...نمیاام: داد جواب کوتاه

 نمیام؟؟؟؟ که چی یعنی... وااا-

 ...میاد بدم رسمی مهمونیای از که میدونی مامان -

 ...نیومدی... هم قبل ی دفه: گفت شد، رو به رو تفاوتش بی ی چهره با و انداخت حسام امیر به محتاطی نگا صفورا

 ...دارم مه دفعه این( داد ادامه و زد زل امیرحسام به و... )داشتم دلیل هم قبل ی دفعه: بیرون کرد فوت نفسشو سام علی

 ...راحتی جور هر... پسرم باشه: گفت ناامیدی با صفورا

 ...شد خارج اتاق از و

 میکنی؟؟؟ واسم کاری یه... علی: برگشت سام علی سمت به سریع امیرحسام شد، بسته اتاق در وقتی

 چی؟؟؟؟؟؟: پرسید کنجکاوی با

 !!!شد خارج اتاق از( کن صبر لحظه چند) گفتن با امیرحسام

 ...دوخت چشم رفتنش مسیر به سام علی

 ...گذاشت سام علی جلوی اونو و شد اتاق وارد دستش در ای جعبه با امیرحسام کوتاه، ی لحظه چند از بعد

 چیه؟؟؟؟؟؟؟ این خب؟؟؟؟؟ -

 ...مهبان... های یادگاری... ی همه: داد جواب باالخره و کرد پا اون و پا این کمی

 فکر دیگه یکی به دارم وقتی... نمیخواممم: داد ادامه امیرحسام که... نگفت چیزی و کرد نگاه بهش تعجب با فقط سام علی

 ...باشه مونده زندگیم تو چیزی ازش... میکنم

 حساااااااااااامممم؟؟؟؟ امیر -(هنگ با) سام علی

 ...بکن برام کارو یه همین میکنم خواهش... سام علی: نداد بهش زدنو حرف ی اجازه امیرحسام

 ...دستش به برسون اینارو

 ...داداش خدافظ: گفت و داد فشار سام علی ی شونه رو دستشو بعد و

 ...شد خارج اتاق از و

 ...کرد اعالم و سام علی شدن تنها و اونا رفتن خونه، در شدن بسته صدای هم، بعد لحظه چند

 ...انداخت نگاهی داخلش محتوای به و رفت جعبه طرف به

... بود خریده میگرفت، باشگاه از که حقوقی ماه دو کردن جمع با مهبان که اصل Romonsonساعت. یه... عطر شیشه یه

 ...شده خشک گل مقداری
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 امیرحسام کار میز روی قبلیشون جایگاه که... نفره دو خوشحال های عکس با عکس قاب تا چند... پستال کارت زیادی تعداد

 ...شد ولو تختش رو و بست رو جعبه در زد، دیپوزخن... بود

 ...بیرون کرد پرت شدت با نفسشو موهاشو تو برد فرو دستشو

 ...داد sms مهبان به و برداشت گوشیشو ناگهانی، تصمیم یک طی

 داری؟؟؟ دوسش هنوز -

 ...اه... شووووووو... خفه... علی -

 ...نیست تو مال -

 ...بود من مال -

- ... 

 سام؟؟ علی مونده یادش منو اسم اصن هس؟؟؟ کی مهبان اصن... ساریناس مال حتما... هه -

 اینجا؟؟ میای -

 ...خورد زنگ گوشیش بالفاصله که

 مهبان؟؟ جونم -

 ...علی سالم: پیچید گوشش تو اش گرفته صدای

 کردی؟؟؟ گریه -

 ...نه... هه -

 کجایی؟؟؟ -

 ...بیرون: داد جواب مهبان

 ...تنهام: داد ادامه دید، رو سام علی مکث وقتی و

 ...ببریشون بیای بهتره که... داری اینجا چیزا سری یه: گفت و کشید عمیقی نفس علی

 چی؟؟؟؟؟؟(: کنجکاوی با) مهبان

 ببری؟؟؟؟؟ میای -

 چییییییی؟؟ بگو خب -

 ...ببر بیا... ام خونه من -

 ...کرد قطع گوشیو و

 ...درومد صدا به خونه زنگ که نکشید طولی

 ...بود گذاشته پا توش خانواده عروس عنوان به بار آخرین که ای خونه تو بذاره پا میخواست دلش هم مهبان انگار

 ...بودن امیرحسام و مهبان قشنگ های لحظه شاهد اشیاءش همه که ای خونه تو بذاره پا دیگه بار یه

 ...بودن دیده عاشق و امیرحسام و مهبان بار، آخرین که دیوارایی

 ...غریبه تا دو نه
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 ...کرد باز درو مکث بدون سام علی

 ...دوخت چشم در به منتظر، چشمای با

 ...آورد سام علی های لب به رو لبخند که شد خونه وارد ای بامزه حالت با مهبان،

 ...تو آورد در از سرشو اول

 ...کرد نگاه خونه جای همه به و کرد درشت سبزشو چشمای

 ...نبود معلوم زیاد توش، قرمزی و گریه رد که چشایی

 ...شد خونه وارد کامل... بعد و

 ...داد سالم و شد قدم پیش سام علی

 ...داد مشوسال جواب و زد لبخندی کنه، نگا سام علی به فقط و نکنه نگاه خونه جای هیچ به میکرد سعی که حالی در مهبان،

 ...شد نمی ولی

 آرد با دتوخو و آشپزخونه و پختین شکالتی کیک امیرحسام با که بیفت روزی یاد و کن نگاه من به میزد داد داشت آشپزخونه

 ...کردین یکی

 ...بودی کرده غش خنده از تو و میداد قلقلکت امیرحسام که بیفت روزی یاد و کن نگاه من به میزد داد داشت مبل

 ...کنه حفظ خونسردیشو کرد سعی و کشید عمیقی نفس

 ...میشد دیده لباش روی هم لبخند ولی بود، واضح چشماش تو اشک رد

 ...بود شده دبیرستانی های بچه شبیه مقنعه، اون با و بود ریخته صورتش تو و بود کرده فر هاشو چتری

 فوضولیه از.. .فر شایان سام علی آقای... خب: باشه نشاط با لحنش کرد سعی و کرد حلقه هم تو دستاشو کرد، تر عمیق لبخندشو

 ...میموووووونه یادم... کشوندی جا این تا منو و کردی استفادرو سوء من

 ...بشین: کرد اشاره مبل به و انداخت باال هاشو شونه علی

 ...زدن باد خودشو کرد شروع و شد ولو مبل روی سریع مهبان

 ادامه و کرد شارها مینشست روییش به رو مبل روی داشت که سام علی به و... )شده گرررردرم چقددد هوا... خدااااااا وااااای -

 ...بیاری شربت نیستم راضی خدا به داداش علی،( داد

 ...ببینیم خودتو اومدیم دقیقه دو بشین

 ...که منظورت: گفت و خندید بلند سام علی

 ...بخورم بیار چی یه پاشو... تشنگی از مردم کثافت: کرد قطع حرفشو اش شده جیغ صدای با مهبان

 ...اومد مهبان سمت به و شد بلند جاش از سام علی

 ...خودتو تو باز: پرسید میکرد، کج آشپزخونه سمت به راهشو که حالی در و کشید شدشو فر های چتری

 ...میشم خوشگل هم خیلی... بیخیاااال بابا... کردم؟؟؟ گوسفند شبیه: کرد قطع حرفشو مهبان

 ..نیست شکی که اون در: گفت بلند آشپزخونه توی از سام علی

 میکنی؟؟؟ مسخره: زد جیغ مهبان

 ...هااااا میکنه پاره صوتیو دیوار صدات مهبان -
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 ...شد بلند اش قهقهه صدای مهبان، گفتن( علی) جیغ صدای از و

 ...بزنه نمهبا به بود قرار که هایی حرف مرور حال در سام علی و بود خوردن شربت حال در مهبان بعد، کوتاه ی لحظه چند

 بده برم؟؟؟؟؟ب باید که دارم اینجا چی من... سام علی خب... شدم خنک... آخییییش: گفت و گذاشت میز روی شربتو لیوان مهبان

 ...برم

 بزنیم؟؟؟ حرف... اول میشه: داد جوابشو تردی با سام علی

 ...شد خیره سام علی به ریز چشمای با و کرد سکوت یکم مهبان

 با توام التیح با و پرید جاش از کرد، ذهنش تو که گیری نتیجه با و کرد مرور رو بود داده بش سام علی که هایی sms بعد و

 تردید، و هیجان

... نه یا رمدا دوسش هنوز پرسیدی همین خاطر به اومده؟؟؟ یادش من از چیزی آره؟؟؟ اومده؟؟؟ یادش چیزی... امیرحسام: گفت

 آره؟؟؟

 ...نیومده... نه: پایین انداخت سرشو سام علی

 ...اه... بیخیال... نیست امیدی میدونستم... : مبل روی شد ولو دوباره و کرد بغض سریع مهبان

 ...چرخوند خونه کل تو نگاهشو دوباره بعد و

 میرحساما یاد منو هی چرا نمیکنی؟؟؟ ولم منو چرا اینجا؟؟؟ کشوندی منو چرا پس: داد ادامه سام علی به رو اخم، با و

 میزنی؟؟؟ حرکتی یه تو بره، یادم داداشتو نامردیای میام بدبخت من تا چرا میندازی؟؟؟

 ...نیومد یادش چیزی فقط... نکرد نامردی: گفت لب زیر سام علی

 اصن من ...میشناختی منو تو سام علی... کرد خودش عاشق منو که کرد نامرررررردی... کرد نامررررردی: گفت بلند مهبان

 میکردم؟؟؟ فکر ازدواج به اصن من( کرد تر بلند صداشو) چیه؟؟؟ میدونستم عشق اصن من بودم؟؟؟ فازا این تو

 ...بده منو سواالی جواب: گفت آروم چشماشو تو زد زل اشکش پر چشمای با دید، و سام علی سکوت وقتی

 ...ندارم جوابی: گفت و آورد باال سرشو علی

 همش؟؟؟ میندازی مامیرحسا یاد منو دلیل بی یعنی ندااااری؟؟؟؟؟ جواااااب نداری؟؟؟؟ جواب: شد جیغ و بلند مهبان، صدای دوباره

 ...میره یادت منم بره، یادت امیرحسامو اگه: کرد بلند مهبان مث صداشو هم سام علی

 ...که ای عوضی انقدر یعنی: داد ادامه ولوم، همون با سام، علی حرف به توجه بدون مهبان

 ...دارم دوستت که ام عوضی انقد: کرد قطع حرفشو سام علی

 ...بود سکوت لحظه چند

 ...بود خیره سام علی به چکید، می اشک ازشون که ای شده گررررد چشمای با مهبان

 ...کرد بسته و باز دهنشو

 ...شد منصرف و بگه میخواست چیزی انگار

 ...که ام عوضی انقد... داشتم دوستت بودی، هم داداشم زن وقتی که ام عوضی انقد: داد ادامه دید، سکوتشو وقتی سام علی

 ...دیگه نگووو... کن بس: کرد قطع حرفشو مهبان

 ...نمیبینیم همو دیگه... میرم من: داد ادامه میرفت، خونه در سمت به که حالی در و شد بلند جاش از و

 ...میترسیدمممم همین از منم المصب د: گفت بلند صدای با سام علی
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 ...نمیتونم االن... االن... بودی داداشم عمر یه میفهمی؟؟؟... علی نمیکنم باور: برگشت سمتش به مهبان

 ...داداشتم هم االن: گفت ای گرفته صدای با سام علی

 ...باشی نمیتونی... نیستی... نیستییییی -

 ...برگشت در سمت به دوباره و

 ...خواهرمی االنم... کنم نگات خواهری چشم به کردم سعی اول همون از همیشه... مهباااااان: کرد صداش سام علی

 چی؟؟؟ یعنی: پرسید گنگی حالت با و برگشت مهبان

 ...کن فراموش حرفامو... هیچی: گفت میرفت، اتاقش سمت به که حالی در سام علی

 ...ینجاا کشوندمت اینا خاطر به: گذاشت دستاش تو رو جعبه و اومد مهبان سمت به دستش در ای جعبه با بعد، لحظه چند و

 ...شد عوض نگاهش رنگ جعبه، درون محتویات دیدن با مهبان

 تو اثری من زا نمیخواد میکنه، فک دیگه یکی به داره وقتی گفته حتما... حفظم امیرحسامو رفتارای من: گفت و زد تلخی لبخند

 ...باشه زندگیش

 ...آشغالی بندازشون: داد ادامه سام علی به رو و خورد زمین به بدی صدای با که کرد ول رو جعبه و

 ...رفت خونه در سمت به و

 مهبااااااان؟؟؟: کرد صداش مایوسانه سام علی

 ...سام علی به دوخت نگاهشو و برگشت

 ...بود هم داشتن دوست حتی و... بود دلتنگی... بود دلخوری... توش که نگاهی

 ...بود شده خیره مهبان چشمای سبز به مستقیم هم سام علی

 ...نگاهش توی

 ..  حسرت و بود عشق

 ...میگیرم سام علی از نگاهمو دودلی با

 !نمیفهمم هیچی دیگه

 ...در سمت میدوم بکشم پاشنشو اینکه بدون و میکنم فرو کفشام تو پامو و میکنم باز درو

 ...کنم فرار نگاه اون از میخواستم انگار

 !!نبود همیشگی نگاه اون...میبردم پناه بهش همیشه که نگاهی اون از

 ...میکردم حالجی حرفاشو ی دونه به دونه داشتم

 ...تک تک

 ...بود سخت هضمشون اما

 که طراتیخا رو...لعنتی ی جعبه اون رو بود قفل هنوز فکرم طرفی از و میسوخت تودار و صبور سام علی واسه دلم طرفی از

 ...بزنه آتیشم میتونه که خاطراتیه بدترین که میدیدم چشام با االن و زندگیمه های خاطره بهترین میکردم فکر

 ...میفتم زندگیم داستان مهم شخصیت شد،یاد ظاهر گوشیم رو که اسمی دیدن با

 !میدم جواب عمیق بانفس و میریزم کنار ذهنمو فکرای
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 آیهان؟ جانم_

 مهبان؟؟هان؟؟ کجایی تو:میپیچه گوشم تو عصبیش صدای

 مگه؟ چطور:میگم تعجب با

 هستی؟ گوری کدوم میگم...نده جواب سوال با منو سوال_

 ...خیابون تو_

 ؟!؟..ندادی جواب و زدم زنگ صدبار همین واسه...هه_

 ....کن باور آیهان_

 ...دارم نیاز کمکت اینجا،به بیا پاشو فقط..مهبان نگو هیچی_

 چیشده؟_

 ..بـاش زود....ببر آیسنو بیا_

 نیستی؟؟ عصبانی ازم االن فقط...باشه...باشه_

 ...منتظرم...میرسم حسابتو بعدا.!هستم_

 ...کرد قطع بمونه من جواب منتظر اینکه بدون و

 ...رسوندم خودمو ماشین اولین با

 ...بازه در دیدم کردم دقت که بزنم زنگ خواستم...در سمت رفتم و کردم حساب رو کرایه

 ...شد حیاط،گم تو بود پا به که ای همهمه تو در لوالی صدای که دادم هل درو

 ...میکردن بحث جدی خیلی داشتن و بودن وایساده هم روبروی آینور و آیهان

 ...میکرد نگاهشون بغض با داشت تر،آیسن عقب کمی و

 ...دوختم چشم آیسن به و کردم سالمی آروم

 !سالم_آینور

 کردی؟ دیر انقدر چرا...سالم_آیهان

 ...شد منعکس گوشم به آیسن ظریف و لوس صدای با آیهان صدای

 !نکردم دیر که من:گفتم میبوسیدم اشو گونه که درحالی و کردم بغلش محکم منم و دوید طرفم به آیسن

 ..برو اینجا از...نیست حرفا این وقت فعال:اومد آیهان ی کالفه صدای

 ...شد گرد چشام

 !آیسن با:داد ادامه خودش

 ؟..چرا_

 قابل که نداریم وکسی تو بجز ما...کنیم قایمش...ببره آیسنو نذاریم که زده زنگ صدبار رویا...ببرتش میاد داره بابامون_آینور

 ...باشه اعتماد

 ...میبرمش من...حتما...آهــــــــا:گرفتم دستشو و زمین رو گذاشتم آیسنو
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 !شد گرفته دستم که برم خواستم

 ...برگشتم

 !میکرد نگام داشت درهم ابروهای با و بود گرفته مچمو آیهان

 !کردم نگاش سوالی و تعجب با

 کردی؟ گریه:اومد حرف به

 !کردم گم پامو و دست لحظه یه

 !نه_

 !نگو دروغ من به_

_ ...... 

 !پایین انداختم سرمو

 ..داد فشار مچمو

 امروز؟ بودی کجا_

 !میرسه االن بابا.بره بذار آیهان_آینور

 امروز؟ بودی کجا گفتم:پرسید بلندی صدای با آینور صدای به توجه بی آیهان

 ...بـــــــابـــــــا....آیهان:گفت اش بچگونه صدای با آیسن

 ...چرخید در سمت به آینور و آیهان و من سر و

 !جونم به افتاد بدی ای،ترس ساله46_45حدودا مرد ی چارشونه اندام دیدن با

 ...کردم کارو اون چرا نمیدونم

 ...گرفتم تصمیم لحظه تو اما

 ...حیاط در یکی اون سمت دویدم بغلمو تو کشیدم محکم و آیسن

 ...کرد میخکوبم مرد اون صدای که میکردم باز درو داشتم

 !دخترجون میکنی درست شر خودت واسه داری_

 ...بودن دوخته چشم بهم آینور و آیهان

 !نگران و بودم دودل

 ...کنی کمک آدما این به دلیل بی نمیخواد پس..باباشم چون دارم حقو این من!میخوام بچمو من_

 ..کرد اشاره آیهان به و

 ...نشد که کنم بازش خواستم و بردم در سمت به دستمو.بشنوم چیزی نمیخواستم دیگه

 ...قفله فهمیدم

 ...زمین رو گذاشتم آیسنو آروم و آهنی در به زدم تکیه و برگشتم

 ...نشست باباش لبای رو داری معنی لبخند
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 ...گرفت دستشو آینور که بگیره آیسنو و سمتم بیاد میخواست آیهان

 ...میزد موج آیهان نگاه تو نگرانی و کالفگی

 .کنم چیکار نمیدونستم

 شدم؟ بازی این قاطی من چرا آخه

 ...سمتم اومد آروم آروم آیهان پدر

 ...شد قایم پشتم و دوید آیسن

 بابات؟؟؟ میکنی؟؟؟از فرار کی از....بابایی:کرد دراز دستاشو و زد زانو و نشست زمین روی باباش

 ...شدی بدی بابای تو:گفت و بیرون آورد سرشو آروم آیسن

 ...بغلم بیا بدو...نمیشم بد تو واسه وقت هیچ من...بابایی نه_

 ...چرخوند من بطرف سرشو آیسن

 ...دادم تکون سر و زدم لبخند بش

 ..جلو رفت قدم یه

 ...شد بلند و کرد شکارش زمین روی حاضر،از شکارچی یه مثل پدرش و

 ...رفت وا آیهان شدید اخم دیدن با بود لبم رو که لبخندی

 !وجودم تمام به افتاد که پشیمونی احساس و

 ...اومد در شدن کوبیده صدای که گذشت چقدر نمیدونم

 !نبود پدرش و آیسن از اثری دیگه بعدشم و

 ...آیهان سمت دویدم اختیار بی

 ...تـــو که بشه اینجوری نمیخواستم من....آیهان....آیهان_

 ! مهبان نگو هیچی.....هیس_

 !روم بودن ریخته یخ آب پارچ یه انگار

 ...آیهان:گفتم بغض با

 ...کردم نگاش ناباورانه

 ...بذار تنهام ساعت چند واسه_آیهان

 ...ساختمون تو رفت بلند های قدم با و کرد مشت دستشو

 !میکرد نگام داشت ناراحت...کردم آینور صورت به زودگذری نگاه

 ...دویدم در سمت به برداشتمو زمین رو از کیفمو وقفه بدون

 ...نبود من روز امروز،بازم انگار

 !بود گریه روز

 ...نداشت تمومی لعنتی روز این انگار
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 !اومد پشتم از ای دخترونه صدای

 !مهــــــــــــبان_

 !بود برگشتم،آینور

 زد زنگ بت ندبارچ که دیدم!..خودتی دلیلشم!بود ریخته بهم و کالفه صبح از مهبان،آیهان:گفت و ایستاد روبروم وقفه بدون آینور

 بگم واستمخ فقط...شد اومد،بدتر پیش بابا قضیه و زد زنگ مامان که بعدشم...میکرد روشن سیگار سیگاروبا...ندادی جواب و

 !همین...داره دوست خیلی اون....کن درکش

 ...شد دور بخواد ازم جوابی اینکه بدون و

 .....  کردم بدرقه هاشو قدم اشک پر چشمای با من و

 و کوبید ودم،ب خیره گوشیم سیاه ی صفحه به و بود ام چونه زیر دستم بودم، ولو تخت روی دمر که من، بازوی به مشت با کیمیا

 نمیبینم؟؟؟؟ من که میبینی صفحه این تو چی: گفت حرص با

 اینجاییییییی؟؟؟ همش چرا تو کیمی: کردم نگاهش تفاوت بی و برگشتم

 ...میکنه زندگی خونه این تو داداشت چون و... داداشتم نامزد من چون: کوبید بهم مشت با دوباره

 ...باشه هم داداشش زن آدم، صمیمی دوست که ای شانسی بد چه: ریختم هم به اونارو و بردم فرو موهام تو دستمو

 ...تو اومد مهبد و شد باز اتاق در که بگه چیزی اومد کیمیا

 ....که پیشش موندی خودتم بیاری و مهبان اومدی تو....کیمیا_مهبد

 ...بگیره حاجت گوشیش به بسته دخیل...خب نمیاد عـزیـزم:داد جوابشو خودش به مخصوص لحن با کیمیا

 !!کیم کیم کنم راضیش نمیتونم من بگو:کشید کیمیارو دماغ و جلو اومد مهبد

 ...مهبدددد:گفت حــــــــرررص با کیمیا

 ..نشست من کنار و خندید بلند مهبد

 داداش؟؟؟؟ خنگ   چته_مهبد

 اومدنو نبیرو حوصله فقط...میکنین بزرگش الکی چرا...بابا هیچی:دادم مهبدو جواب و کیمیا طرف کردم پرت حرصی نگاه یه

 !!ندارم

 !منتظرن بقیه...زوددد فقط!!کن راضیش تونستی اگه مهبد...بیرون میرم من:شد بلند جاش از کیمیا

 ...میگذره خوش هم نیای:داد ادامه و درآورد زبونشو من به رو و

 ....بیییشعور:خندیدم

 ..بیرون رفت اتاق از و خندید کیمیاام

 نمیای؟؟ واقعا:زد مهربونی لبخند مهبد

 ...نچ:جلو دادم ناراحتی ی نشونه به لبمو

 ....هنوز باشم صبورت سنگ امیدوارم...باشیم دوست باهم قبلنا مثل امیدوارم مهبان:بوسید پیشونیمو و شد خم

 !!هستی:گفتم محکم و اطمینان با

 ...پشتتم کوه مث داشتی مشکلی هر پس_مهبد

 ...کوچیکه آبجی میکنم درکت من:میشد،گفت بلند جاش از که حالی در و
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 ...شد خارج اتاق از و

 ...رفت بین از روز دو این اتفاقات به کردن فکر با بود گرفته شکل لبم رو که لبخندی

 ...دوختم چشم گوشیم سیاه صفحه به دوباره

 آخه؟؟ میشد اینجوری باید چرا

 ...هــــوف

 ...شد روشن خاموش گوشی ی صفحه دوباره

 ...کردم باز قفلشو و روش پریدم

 ...بود فرستاده الناز که بود متنSMSیه...اه

 ...کردم نگاه آیهانSmsآخرین به دوباره

 ....((تمومه چی همه ندی جوابمو دیگه ساعت یه تا اگه...مهبان))

 ...خوندم هاروSMSاول از و باال بعد،رفتم و

 ....((بده جواب مهبان))

 ...((کن درک...بفهم...بودم عصبانی...مهبان...اه))

 ...تر پایین اومدم

 ...((کرده عود میگرنم...نخوابیدم سردرد از دوشبه مهبان))

 ...انداختم ساعت به نگاه یه

 ...بود نمونده بیشتر دقیقه بود،پنج گفته که ساعتی یه اون از

 ..دادم فشار روهم لبامو

 ...فرستادم جوابشو و کردم فکر کم یه

 ...((مگه مهمه....هه))

 ((بردار...میزنگم:))اومد جوابش بالفاصله و

 !!خورد زنگ گوشیم هم سرش پشت و

 ...سرجام نشستم تندی و درومدم خوابیده حالت از

 ...دادم جواب و کردم صاف گلومو

 ...میشد شنیده ها نفس صدای فقط و نمیزدیم حرف اول،هیچکدوممون ی تاچندثانیه

 هستی؟؟:شد شکسته آیهان دار خش و خسته صدای با سکوت

 ..آره_

 خوبی؟؟_

 ....آره:بیرون کردم فوت نفسمو

 ای؟؟ عصبانی هنوز_
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 م؟؟؟ م م م نباشم_

 باشم؟؟؟ نباید من_

 باشی؟؟ باید تو چرا:پرسیدم طلبکارانه

 که بودم وت نگران احمق من اینکه واسه.....بود تو ندادن من،جواب اونروز عصبانیت دلیل اینکه واسه:باال رفت یکم صداش

 .....ای گوری کدوم نبود معلوم

 بدم؟؟؟ گزارش تو به آمدامو رفت همه باید من مگه:باال رفت صدام یکم منم

 ...داری نگه نگران منو نداری حق ولی...نه:گفت ولوم همون با آیهان

 ...ندادم جوابشو و هم تو کشیدم اخمامو

 دلم گفتمن تو به صددفه من مگه مارال:آیهان داد بعدش،صدای بالفاصله و شد شنیده تلفن اونطرف از در شدن باز صدای که

 ...اینجا نیا انقد...کردی کالفم...ببینم؟؟؟اه ریختتو نمیخواد

 ...کن درست اوضاعو وضعو این سلطانی خانم:گفت بلندتر و

 ....میدادم گوش شده منفجر آیهان این صدای به گرررد چشمای با من

 ...باشه بلد هم اینجوری بود،عصبانیت   بازی مسخره و خنده کارش که آیهانی نمیشد باورم

 ...بود سلطانی خانم و مارال درگیر ذهنم هم طرفی از

 همو؟؟؟ ببینیم میشه:رسید گوش به آیهان ی شده کنترل صدای و شد شنیده در شدن بسته صدای

 ...آره:گفتم سریع

 ....دهنم تو کوبیدم محکم بعد و

 ...مهبان سرت تو خاک

 ...زده داد دیگه یکی سر خوبه حاال

 میشه؟؟:اومد متعجبش صدای

 ....خب......چیز.....یعنی:کردم گم پامو و دست

 ترسید؟؟؟ من داد از موشه خانوم:شد قاطی خنده با لحنش

 ...شددد صمیمی این باز

 ....ندادم جوابی و کردم صاف گلومو

 ...بزنم داد محاله که تو سر:شنیدم وار زمزمه و آروم صداشو که

 د میام دیگه ساعت یه:گفت بلندتر یکم و

 ...باش آماده....دنبالت

 ...بـــــــاش:گفتم کوتاه

 ....سرم تو کوبیدم یدونه و کردم قطع گوشیو سریع و

 ((....سیار سوتی))میشدم باید مهبان جای به

 ....کیمیا به زدم زنگ و برداشتم گوشیو
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 ...گفت پرت و چرت فققققط بده من تحویل راهکار اینکه جای به اونم و دادم بهش آمارو

 ....ی ی ی ی روانی ی دختره

 ....اینو میکنه تحمل چجوری مهبد نمیدونم من

 !شم حاضر که شدم بلند جام از انداختمو نگاهی ساعت به

 !!کردم خالی خودم رو عطرو و کردم مالیم آرایش زدم،یه مشکی-قرمز تیپ

 !شدم آیهان اومدن اومد،متوجه پایین از که بوقی صدای با

 !بیرون زدم خونه از و انداختم کوچکم کیف توی رو خونه کلید

 !بود منتظرم رنگش مشکی ماشین توی آیهان

 !!کردم آماده آیهان رگباری سواالی واسه خودمو و شدم ماشین سوار.!کشیدم عمیقی نفس

 !!بهم زد زل و برگشت طرفم به آیهان

 !!کرد آنالیز پامو کف تا سر نوک از

 .!بهش زدم زل منم و

 .بود اش خوابی بی شب دو ی نشونه این که بود قرمز اش، مشکی - طوسی چشمای

 فهمید دش میکرد،می خفه آدمو که سردش عطر بوی و جذابش اش،تیپ شده درست و رفته باال موهای و تیغ6 صورت از البته و

 .عکاسی برای بوده استودیو

 .نمیگفتیم چیزی و بودیم زده زل هم به

 !بود آیهان ماشین ضبط میشکست،صدای رو سکوت که چیزی تنها

 !سالم:گفتم لب زیر

 ...شد گم آهنگ صدای صداش،تو البته که

 !افتاد راه و کرد بلند رو ضبط صدای..گرفت ازم نگاهشو..داد جوابمو آروم هم آیهان

 ...بدم گوش آهنگ به و کنم خالی ذهنمو دادم ترجیح منم

 !من برای حداقل..بود معنی از که،پر آهنگی

 باشی مردم غریبگی به یکی من برای نمیتونی تو))

 تو به میگیرم سخت من بده حق

 باشی دوم عشق سخته آخه

 میدیدمت زودتر سال چند اگه

 نبود وحشتی ات،دیگه گذشته از

 اگه میشدم تو عشق اولین

 ...((نبود لعنتی زمان این اگه

 ...برگشت طرفم به و کرد پارک ماشینو... شدیم دور خونه از که یکم ولی رفت راهی چه از آیهان نمیدونم
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 ...بکنیم دعواهامونو ماشین تو میدم ترجیح -

 دوباره؟؟؟ اول ای نقطه سر بری میخوای... هه: زدم پوزخندی

 ...میجوه مغزمو خوره مث داره چیزی یه روز دو این... مهبان میدونی: زد پوزخند متقابال هم آیهان

 چی؟؟؟؟: پرسیدم و کردم درشت کمی چشامو

 بودی؟؟؟؟ کجا روز اون بگی اول میشه -

 ؟؟خانوادگیتون؟ دعواهای وسط کشوندی منو چرا اونجا؟؟؟ کشوندی منو و زدی زنگ اصن چرا که بگی تو اول میشه -

 !دارم اعتماد بهت چون... دارم من که هستی کسی تنها تو چون: باال رفت صداش

 ...میخواد پدر بچه اون که کن درک اینم پس: باال بردم بردم صدامو منم

 ...نیست بلد کردن پدری که پدری نه: زد داد آیهان

 نه... میالده درپ فقط که پدری نه... کنه خرج پول زنیکه اون ی بچه واسه بلده فقط که پدری نه: داد ادامه پایینو آورد صداشو

 ...آیسن

 ور پدری عشق.. .اونروز ولی... رفتاری چه آیسن با و داره رفتاری چه میالد با بابات نمیدونم اصن من ببین: کردم قطع حرفشو

 ...دیدم نگاهش توی

 ...سرش توی بخوره پدری عشق...هه -

 فلکو وشگ اش خنده صدای که شده؟؟آینوری اینجوری آینور چرا میدونی: داد ادامه و دوخت رو به رو به گرفت، ازم نگاهشو

 قهرمانی شبه یه چون..بود بابام عاااشق آینور چراااا؟؟؟چون... نیست دوست هم نفر یه با حتی که مغرور دختر یه میکرد،شده کر

 ...کرده خراب مارو زندگی مرد این..هوا رفت شد بود،دود ساخته خودش واسه بابام از که

 ...نگفتم چیزی و کردم سکوت

 شده نگر بلوند موهای به..بود رویاجون و آیسن چشمای کپی که روشنش طوسی گرد چشمای به..کردم فکر آینور به ناخدآگاه

 ...بودن مدل خاطر به اش العاده فوق هیکل به..اش

 ..بشه که جوری هر!!شم نزدیک دختر این به گرفتم تصمیم لحظه همون

 ..چیه جوه می مغزمو داره که فکری اون بگم منم تا بودی کجا روز اون بگو تو حاال:زد زل بهم دوباره آیهان

 ..سام علی پیش:گفتم و کردم اخم یکم

 داشت؟ کارت سام؟؟چی علی: باال داد هاش ابرو

 ...تا... ببینه منو میخواست: گرفتم گاز لبمو

 !داره دوستت بگه بهت تا: کرد قطع حرفمو

 ...قرمزش های چشم رو شد کشیده اش کرده گره های مشت رو از نگاهم

 ...بپرسم ازت سوال یه من بذار حاال!!میشناسم خودمو جنسای هم های نگاه و..مردم یه من: داد ادامه آیهان

 ..من های سبز به دوخت نگاهشو مشکی-طوسی و کرد اخم

 واقعا؟ چرا..هستن هم داداشش اون یا سام علی تاش یازده میریم، هم با که جایی ده هر از..ما آشنایی اول از چرا -

 ..شد خشک دهنم

 !بود کرده شک
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 !!بود کرده شک

 !بوده اتفاقی: بده ادامه نذاشتم

 خررمم؟؟؟ من مهبان(: داد با) آیهان

 !نبینیم همدیگرو هدیگ و میشم پیاده ماشین از االن ماشین از االن همین من بگو نداری اگه بهم؟؟؟؟ نداری اعتماد: زدم داد منم

 ...دارمم..لعنتی دارم:فرمون به کوبید مشتشو

 !بود مخم رو آهنگ صدای وسط،باز این و

 از یادش بره کن کاری یه و باش من با تو))

 من ی دیوونه دنیای

 بده حسی بهم خونه این بذار

 ...((من ی خونه کنم صداش بشه که

 خوشم سام علی از من میزنه داد صورتم تو داره که کن خفه نگاهتو اون داری،صدای اگه پس: گفتم و بهش زدم زل

 !داداشمه سام علی..نمیاد خدا به..نمیاد.میاد

 !بهم بده معدنیو آب بطری و قرص یه داشبرد تو از: گفت آروم و بست چشاشو!صندلی پشتی به داد تکیه سرشو

 !کردم نزدیک بهش خودمو و جلوتر رفتم ناخودآگاه

 !میشه خوب سردردت میده ماساژت مهبان االن:گفتم و گذاشتم هاش شقیقه روی انگشتامو

 ..دادن ماساژ هاشو شقیقه کردم شروع و

 .شده شوکه بود معلوم

 وجبی   یه تو که من صورت به دوخت مهربونشو نگاه و کرد باز چشماشو آروم آروم

 ..بود صورتش

 ..بعد و

 ..کمرم دور شد حلقه قدرتمندش دست

 ...من نگهبان هستی که مرسی: گفت گوشم زیر آروم و چسبوند اش سینه به بود، رفتارش توی که خاصی خشونت با منو و

*** 

 ..آیهان حرفای به بودم سپرده گوش میکردم، له دندونام فشار زیر انارو آب لیوان نی که حالی در

 ..میگفتم وگرنه نبود جاش که حیف..گرفتی گاز لبتو جدی،تو دعوای اون وسط حاال -

 ...آیهاااانننن:کردم قطع حرفشو جیغ با

 ..کنم کامل حرفمو بذار خب-

 !گفتی بار یه قبال-

 کنم؟؟ تکرار همونو میخوام میدونی کجا از-

 ..میشناسم منحرفتو شخصیت که این واسه-
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 ..میخوردیم ناهار یه کاش مهبان:گفت و کرد پارک ماشینو

 .!بمونن در پشت اینا مامان ممکنه و دستمه کلید که حیف-

 دیگه؟ میکنی جبران:جلو داد یکم لباشو

 ..بودا بهتر بودیم قهر:بازوش تو کوبیدم کیفم با

 ..نزنیا حرفو این دیگه:کرد اخم

 ..دراوردم واسش زبونمو زدمو ژکوند لبخند

 !زد هارو قفل که شم، پیاده کنم باز ماشینو در اومدم و

 چیه؟؟ دیگه:گفتم کالفه و سمتش برگشتم

 .مونده کاری اصل:باال داد ابروهاشو

 !!من فضول: گفت خنده با و کشید دماغمو که شدم خیره بهش کنجکاوانه

 ..دستم داد سفید های خال مشکی،با خوشگل خیلی کادویی جعبه یه پشت، صندلی از و شد خم بعد و

 خریدی؟؟ کادو واسم:گفتم باز نیش و گرررد یکم چشای با

 ..طرفدارمه بودی گفته یادمه..مهیاس واسه..نه تو واسه:باال انداخت هاشو شونه

 .!بهش میدم.ok... اااا:گفتم خونسردی با

 !خودته واسه..کردی حسودی میدونم که من:کشید دستمو که شم پیاده ماشین از اومدم و

 !کردم هنگ داخلش محتوای دیدن با که کردم باز رو جعبه در و

 خوشبو یلیخ chifon عطر و...بلند ای پارچه بند با خششگل خیلی ساعت یه..چوبی نبات آب و اسمارتیز ی بسته کلی کنار در

 .!کنارش در

 ...اینااا خووووبن چه...دیوووونه..آیهااان -

 میشناختی؟ کجا از منو عطر:دادم ادامه مکث یکم از بعد و

 وبعد شدم، تعطر عاشق اول من..که سوما!میکنم زندگی عطر این با من که دوما...میکنی خالی خودت رو..که اوال:خندید آیهان

 ..خودت عاشق

 ....کثافت:کردم اخم

 .کن نگاه رم جعبه ته..حاال خب: خندید دوباره آیهان

 ..باشه توش چوبی چیز یه میومد نظر به که کردم پیدا جعبه کف ی اندازه پاکت یه...جعبه توی جستجو یکم از بعد

 !انداخت باال شونه لبخند با آیهان! عکسه؟:میکردم،گفتم باز پاکتو در داشتم که حالی در و کنجکاوی با

 !!شاسی روی!بود عکس داشتم،یه انتظار که طور همون

 !عکسی چه اونم

 ..بود نشت مشکی چرمی بند کمر با تنگ یخی لی شلوار یه..بود گذاشته نمایش به خوبشو هیکل..ت*خ*ل ی تنه باال با آیهان

 ..صورتش توی موهاش و بود شلوارش جیب تو دستاش

 ..بود شده خیره چپ سمت به اخم با و بود رخ سه
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 ..بود گیر نفس عکسش

 !چپ بازوی روی فرد به منحصر پر خالکوبی اون با مخصوصا

 شدی؟ من جذاب هیکل ؟محو چیه-

 آخه؟ کنم کارش چی ببرم اینو من آیهان:گفتم میشد، جیغ و باال میرفت داشت کم کم که صدام با

 !اتاقت دیوار بزن:زد نیشخند

 !جعبه توی پاکتو و گذاشتم پاکتش توی عکسو

 .تو ای دیوونه آیهان: میشدم،گفتم پیاده ماشین از که حالی در و

 ..میخوابیا میگیری خونه رفتی:گفتم و دوختم قرمزش چشمای به نگاهمو بعد

 ..موشه خانوم باشه:گفت و کشید و بود ریخته بیرون شالم جلوی از که موهایی

 ولت ان، کی اینا نفهمم تا..میگیرم ازت بعدا رم سلطانی خانوم و مارال آمار..کشتمت نخوابیدی بفهمم:باال آوردم اشارمو انگشت

 !نمیکنم

 ..خدافظ:گفت و زد قهقهه

 !خدافظی:گفتم لبخند ولی حرص با

 .رفت و زد بوقی تک آیهانم

 .برگشتم خونه طرف به

 !کردم حرکت بود،سریعتر ایستاده ما ی خونه در جلوی دقیقا مستاصل که ای موتوری مرد دیدن با

 ..مرد به دوختم کنجکاومو میاوردم،نگاه در کیفم توی از کلیدو که همونطور

 هستید؟ ساختمون این ساکن شما خانم ببخشید:کرد،پرسید حس که نگاهمو سنگینی

 !پس نه

 داشتین؟ کار واحد کدوم با!بله:گفتم مصنوعی لبخندی با

 ..گویا ،نیستن3 واحد:گفت و انداخت دستش تو آدرس به نگاه یه

 !بفرماییدد:گفتم تعجب با

 تابش؟ خانم-

 !تابش بله،مهبان-

 !تابش مهبد آقای و تابش سبحان آقای دست به برسونم باید که دارم کارت تا دو من!خب-

 !هستن برادرم و پدر-

 !رفت و داد بهم رنگ صورتی کارت تا دو بعد و کنم امضا که داد بهم رو ای برگه مرده

 !میخواست مهمونی یه دلم چقد.باشه نامزدی کارت میرسید نظر به ظاهرش از!جون آخ

 .نداختما کارتا به نگاه کردم،یه که کاری اولین و خونه تو کردم پرت خودمو و باال رفتم گرفتم،سریع دستم تو کارتارو

 "محترم یبانو و تابش مهبد آقای جناب:"بعدی پشت و" محترم ی خانواده و تابش سبحان آقای جناب:"بود نوشته یکیشون پشت



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

109 

 

 کیمیاس؟؟ منظورش!اوه اوه

 ولی

 !آشنایی خط دست چه

 !وایسه تپش از قلبم شد باعث که آشنا اونقد

 !کردم باز کارتو سریع

 !بمیرم میخواست دلم بود،فقط تر آشنا دنیا همه از برام که اسمایی دیدن با

 فقط

 !نره جلو و وایسه جا همین زمان میخواست دلم

 !کنم تماشا احساساتمو مرگ نباشم مجبور من تا نره تر جلو

 !میشد خالی و پر چشام بودم زده زل اسم تا دو اون به فقط

 !   ســـــارینا و امـــــــیرحســـام

 ظهر14 ساعت شهریور، دوازدهم پنجشنبه،

 ...شد خیره مادرش به باز نیمه دهانی و گررررد چشمانی با

 کردی؟؟؟؟ یکارچ... چـ... شما مامان... ن... ما... ما: گفت جویده جویده ثانیه، چند از بعد و بده نظم افکارش به کرد سعی

 سام؟؟؟ علی داره تعجب انقد: دوخت پسرش جذاب و مشکی چشمای به رو متعجبش نگاه هم صفورا

 ...شد پررنگ سام علی های چشم جلو مهبان آلود اشک های چشم نقش

 فرستادی دعوت کارت برداشتی که کردی فکر خودت پیش چی آخه من مادر: تر تند کمی لحنش و کشید هم تو اخماشو ناخودآگاه

 بکنی؟؟؟ نباید مشورت یه اونا؟؟؟؟؟ واسه

 رتمشو باید که کسایی اون با: گفت و کرد نازک چشمی پشت بود، نیامده خوشش کوچکش، پسر تکلیف تعین از که صفورا

 ...کردم میکردم،

 نمیرفت که ردمیک درک بدبختو اون اگه... که نیست اش کله تو عقل ذره یه که امیرحسام من مادر د: رفت در کوره از سام علی

 ...با

 ...کن صحبت درست بزرگترت برادر راجب سام علی: کرد قطع حرفشو جدی حالتی با صفورا

 ...زدی ندگ... مامان زدی گند: گفت وار زمزمه بود، مهبان ی شماره گرفتن حال در و درآورده جیبش از گوشیشو که سام علی

 ...پیچید گوشش در صدا این همزمان و

 "میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

"The mobile set is off" 

 ومدنا با که پرسیدم هم سارینا از حتی من علی؟؟؟ حرف این چی ینی: گفت سام علی جواب در جانب به حق همچنان صفورا

 ...میشه هم خوشحال و دوسته مهبان با گفت اونم که... نه یا داره مشکلی مهبان

 داشته مشکل ریناسا با باید که مهبانه این باشه؟؟؟ داشته مهبان با میخواد مشکلی چه واقعا سارینا: کرد هووووفی کالفه، علی

 ...باشه

 ...بوده امیرحسام اول عشق مهبان باالخره خب -
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 ...پاکه پاکه خاطرات اون از ذهنش امیرحسام من؟؟؟ مادر عشق کدوم... هه... که دوما... نمیدونه اینو سارینا که اوال -

 ...گرفت رو مهبان ی شماره هم باز و

 ...گوشی بودن خاموش آوری یاد آشنای نوای هم باز و

 داغونش... مامان کردی داغونش: برد فرو پشتش پر های مو توی دستشو و نشست سرش پشت مبل روی ناامیدی با علی

 ...کردی

 ...من سام علی: گفت بود، گرفته دلشوره اونم حاال که صفورا

 ...مامان میزنیم حرف بعدا: گفت میرفت خروجی در طرف به که حالی در و شد بلند جاش از سام علی

 وارد ستشوند توی خرید های کیسه کلی و لب روی شاد لبخند یه با سارینا و حسام امیر و شد باز خونه در لحظه، همون در و

 ...شدند

 علی؟؟؟ میری جایی: کشوند سام علی روی کنجکاوشو نگاه حسام امیر

 ...کرد مشت دستاشو و کرد نگاه امیرحسام به حررررص با سام علی

 ...سام علی سالم: گفت شادی لحن با سارینا

 ...داداش زن سالم: گفت کمی لبخند با و کرد نگاه بش تفاوت بی سام علی

 ...بود نگفته" داداش زن" مهبان به وقت هیچ گذشت ذهنش از و

 ...داداشه زن یه مهبان کنه باور نمیخواست وقت هیچ چون شاید

 ...بیشتر چیزی نه

 ...تر کم چیزی نه

 ...فکریاااا تو کجاست؟؟؟ حواست علی: داد تکون سام علی صورت جلوی دستشو حسام امیر

 عاشقییییی؟؟؟: کرد اضافه خنده با و

 ...بیرون زد خونه از گرفت، می و مهبان ی شماره بار سومین واسه که حالی در و گفت ای اجازه با زد، پوزخندی سام، علی

 داد نشونش سارینا که هایی خرید از چیزی... بود دیگری جای حواسش بود، گرفته بدی ی دلشوره که صفورا سام، علی رفتن با

 استرس با و ترف تلفن سمت به سریع صفورا رفتند، حسام امیر اتاق به استراحت برای سارینا و حسام امیر وقتی فقط و نفهمید

 ...گرفت رو مهبان ی خونه ی شماره

 الو؟؟؟:پیچید گوشش توی مهیاس مهربون و دلنشین صدای بوق، چندین از بعد

 ...جان مهیاس سالم-

 ...م.. سال... ااا: داد جواب تردید با مهیاس

 ...مادر... جان مهیاس صفورام-

 جون؟؟ صفورا هستین خوب... شناختم... بله بله: کرد قطع حرفشو مهیاس

 هست؟؟؟ نازی جان، مهیاس... عزیزم مرسی-

 ...برسونین سالم... بش میدم گوشیو االن... بله -

 ...باشین سالمت.. عزیزم چشم_
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 ...صفورا سالم: میزد موج توش دلخوری کمی که شد شنیده نازی صدای کوتاه، ی ثانیه چند از بعد و

 ...سالم: داد جواب آروم بود، امده سراغش به دلشوره دوباره که صفورا

 هستن؟؟؟پسرااا؟؟؟خودت؟؟؟ خوب فر شایان آقای-

 خوبین؟؟؟ شما... ممنون خوبیم-

 ...مرسی بله-

 ...کردین اقدام زود چه... شادی به همیشه... جون صفورا میگم تبریک: داد ادامه و کرد مکثی

 ...نگفت چیزی و کرد حبس نفسشو صفورا

 ...بود نکرده خطایی هیچ که این با

 ...نمیومد یادش رو مهبان به ایش اسطوره عشق اون حسام امیر که نبود کس هیچ تقصیر که این با

 ...بود ریخته دلش توی شرمندگی احساس... دنیا تمام ی اندازه صفورا ولی

 ...میدادیم فرصت مهبان و حسام امیر به باید شاید... نازی شرمندم: ریخت صداش توی رو شرمندگی

 برام مهبد دازهان حسام امیر... صفورا بشن خوشبخت ایشاال... بود اومده االن تا بیاد، یادش چیزی بود قرار اگه حسام امیر-

 ...مهمه

 ...ایشاال: کشید آهی صفورا

 حالش؟؟ خوبه کجاست؟؟... مهبان: پرسید احتیاط با و

 ...وشهعم ی خونه... نیومده خونه روزه سه: ندید رو نازی پوزخند صفورا،

 ...ماهریه روانشناس میگفتن که عمویی... مهبان کپ چشمهای با جذاب ی ساله 27 عموی همون سمت کشید صفورا ذهن و

 .رسوند پایان به رو مکالمه معمولی جمالت با نازی صفورا، سکوت با

*********** 

 ...نمیخورم ولی..سامان کشیدی زحمت خیلی: کشوند عموش صورت به مقابل بشقاب از روحشو بی نگاه

 ...شد کشیده دستش که شه، بلند جاش از اومد و

 میشه؟؟؟ عاشقت دوباره حسام امیر تو، نخوردن غذا با-

 ...سااااماااان: گفت بهت با... شد پر چشماش و کرد بغض سریع ها، روز این ظرفیت بی مهبان

 آینه تو توخود قیافه... شدی تر بد بت، نگفتم هیچی روز دو این چی هر... مررررگ و سامان: گفت عصبانیت و اخم با سامان

 تو رفتی ت،ببینن جا این اومدن مهبد و مهیاس!! میکنن دق نگرانی از دارن سبحان و نازی... رفته گود چشمات زیر دیدی؟؟؟

 مهبان؟؟؟ میرسی کجا به آخرش... کردی قفل درو اتاق

 بگم؟؟؟ بازم... بدبخت من آرزوهای از شدن دور به... من بیچارگی به... من بدبختی به: داد قورت دهنشو آب

 نکنی؟؟؟ نگاه مریض چشم به من به کنم خواهش میشه سامان: داد ادامه و آورد باال دستشو مهبان بگه، چیزی خواست سامان تا و

 خب؟؟؟... ببین خورده شکست بدبخت زاده برادر یه منو

 ...برد پناه اتاق به و ترکید بغضش هم باز و

 ...بعد دقایقی
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 ...بود گرفته هاش مشت الی پیرهنشو و میکرد گریه سامان بغل توی بلند صدای با که بود مهبان این

 ...بود کرده پیدا گاه تکیه یه باالخره که مهبانی

 ...دالش و درد واسه صبور سنگ یه

 ...باشه قوی میکرد سعی که مهبانی

 ...نکنه رفتار بچگونه میکرد سعی

 ...کنه دفن دلش تو حسامو امیر میکرد سعی

 ...است دیگه یکی مال حسام امیر بقبولونه خودش به میکرد سعی

 ...فهمید نمی سامان جز به کسی اینو و میشکست خودش توی بیشتر روز هر ولی

 ...بایسته خودش پاهای روی دوباره مهبان کرد کمک که بود سامان

 ...کنه رفتار عادی و

 ...باشه داغون داخل از که هم چقدر هر

 ...کرد تبدیل قوی دختری به غمگین و خورده شکست دختر یه از مهبان، مورد در رو همه فکر طرز که بود سامان

*** 

 ...داد قورت دهنشو آب و فشرد سامانو دست

 ...شو بیخیال میکنه اذیتت اگه: گفت اش دهنده آرامش همیشگی لحن با سامان

 ...شم رو به رو باهاش باید که باالخره... هه: زد پوزخندی مهبان

 ...بهتر... تر زود چه هر: داد ادامه تری گرفته صدای با و

 ...کرد صاف گلوشو

 صداش هب رو انرژی و بزنه لبخند کرد سعی...زد ضربه بود، سیو سارینا نام به که ای شماره به و گرفت دستش در گوشیشو

 ...کنه منتقل

 ...خانوم مهبان... به به: شد شنیده سارینا خوشحال صدای بوق، چند از بعد

 ...خانم سارینا... به به -

 ...خانممم عروس بگم بهتره و: کرد اضافه نشاطی لحن با و

 ...ایم راضی هم سارینا همون به ما -

 عروووس؟؟؟ خبرا چه: گفت و خندید مهبان

 کردی؟؟؟ ما از یادی شد چی... سالمتیا -

 ...کنم عذرحواهی زدم زنگ راستش خب -

 عذرخواهی؟؟؟ -

 ...اینارو و نامزدی ی قضیه فهمیدم تازه... نیستم تهران من راستش... آره -

 بیای؟؟ نمیتونی ینی: شد ناامید سارینا صدای
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 ...متاسفانه نه.... : گرفت گاز لبشو مهبان

 ...بود گفته دروغ چقد

 ...سارینا ام شرمنده: داد ادامه سامان ی کننده دلگرم نگاه با

 ...نباش... عزیزم نه -

 ...باشم شرمنده ایدب که منم این... میکنم درکت: داد ادامه داره، خبر چی همه از شاید میداد نشون که لحنی و آرومتر، صدای با و

 ...شد قطع تماس و

 ...کرد نگاه سامان به بودن، مروارید های دونه از پر و بود، شکسته مقاومتشون که هایی چشم با مهبان

 ...میدونه چیو همه سارینا میگه بم حسی یه سامان -

 ...نگفت چیزی و کرد نگاهش سامان

 ...سارینا بیچاره... من بیچاره: داد ادامه مهبان

 ...شد شکسته تلفن زنگ صدای با که بود سکوت ثانیه چند

 ...داد جواب و رفت تلفن سمت به سامان

 ...نمیدونم(... انداخت مهبان به نگاهی... )مهیاس نگو چرت... اینجاست آره... هنوز نه... جانم؟؟؟ -

 ...برد پناه اتاق به و گرفت سامان از و گوشی و رفت جلو حرفی هیچ بی مهبان

 مهبااااان؟؟؟؟: شد شنیده مهیاس مالیم و قشنگ صدای

 ...مهیاااااااس: ترکید مهبان بغض

 ...واست بمیره خواهرت الهی -

 ...نکنه... ن... دا... خ -(هق هق با مهبان)

 سامان؟؟؟؟ پیش اونجا بمونی میخوای کی تا خونه؟؟؟ بیای نمیخوای -

 ...بکن واسم کاری یه مهیاس... میدونم... ن -

 چیکار؟؟؟ -

 ...امامیرحس نامزدی برین که کن راضی اینارو مامان... دا... خ... رو... تو... خدا رو تو -(گریه با)مهبان

 میگی؟؟؟ داری چی میفهمی هیچ... مهباااااان: گفت بهت با مهیاس

 ...مم... ه... ف... می -

 من که همین. ..مهیاس کن درک ولی... ولی... میفهمم خدا به: داد ادامه و کنه جلوگیری هقش هق از تا کسید عمیق نفسای یکم

 نگاه دختری چشم به من به نذارین... برین شماها خدا رو تو... ان سوژه یه منتظر فقط همه... هست سرم پشت حرف کلی نمیام

 ...زده پس منو اونم و بودم امیر آویزون که کنن

 ...کن راضیشون خدا رو تو مهیاس: داد ادامه زاری حالت با و

*** 

 ...چسبوند آینه به رو بود گذاشته سامان برای که کوتاهی ی نامه بعد و انداخت خونه به روحی بی نگاه
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 ..."پذیرائیت از مرسی... خودمون خونه میرم من"

 ...انداخت خودش به نگاهی قدی ی آینه توی

 ...مشکی ول و شل و جلوباز مانتوی

 ...مشکی ی لوله شلوار

 ...هاش شونه روی شده رها مشکی شال و

 ...بیرون زد خونه از هاش، کفش پوشیدن با

 ...رسوند دستش توی ی شده مچاله آدرس به خودشو تاکسی اولین با

 ...انداخت ساعت به نگاهی

 ...بود نمونده چیزی

 ...ببینه خودش چشمای با تا اینجا بود اومده مهبان

 ...ایستاده امیرحسام کنار دیگه نفر یه که ببینه

 ...میکنه باز دیگه نفر یه برای ماشینو در امیرحسام که ببینه

 ...میگیره رو دیگه نفر یه دست امیرحسام که ببینه

 ...میبوسه رو دیگه نفر یه ی گونه که ببینه

 ...عزیزم میگه... عشقم میگه دیگه نفر یه به که ببینه

 ...دید و

 ...پیچید خیابون توی زده گل ماشین که دید خودش چشمای با

 ...کرد دود اسفند صفورا که دید خودش چشمای با

 ...شنید رو آهنگ صدای خودش های گوش با

 ...دید رو دامادی شلوار و کت توی جذاب امیرحسام شدن پیاده خودش های چشم با

 ...کرد باز سارینا برای رو در که دید

 ...گذاشت امیرحسام دست در دست پیازی پوست پفی لباس با سارینا که دید

 ...زد زار و دید

 ...افتاد زانوهاش روی و دید

 .................و دید

 .............مرد

 !!میگرفت رو مهبان ی شماره... کالفگی با که بود سامی علی تر اونطرف کمی

 ...ها نزدیکی همون در که مهبانی

 ...با و میزد زاااااااار

 ...سارینارو و امیرحسام نگاهش
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 ... میکرد بدرقه

 ....نمیشنیدم صداییو هیچ دیگه

 ....گرفت دنیارو ی همه طوالنی سکوت یه

 ....گوشه یه کرد پرت و کشوند خودش حصار تو منو و

 ....صدا بی و بود تار روم روبه تصویر

 ....دست و جیغ صدای نه و ماشینها بوق صدای نه

 ....لبشون روی میدرخشید همهمه اون توی که هایی خنده صدای نه

 ....نبود صدایی هیچ

 ....میسوزوند استخوانمو مغز تا اسفند بوی اما

 ....میدید چشمام هنوز اما نبود صدایی

 ....بود واقعی چیز همه اما نبود صدایی

 ....بودم وایساده درخت یه کنار

 ....میکردم تماشا زندگیمو شدن نابود داشتم و

 ...بودم کرده آماده خودمو ها مدت باهاش شدن روبرو برای که بود شبی همون امشب

 ...میشد حقیقی شبم هر کابوس داشت که شبی

 ...میشه برآورده ای دیگه کسه برای آرزوهام که میدیدم داشتم خودم چشمهای با که شبی

 ...بود من آرزوهای ی همه امیرحسام...آره

 ....میزدم گول خودمو مدت اینهمه داشتم ابلهانه چقدر من و

 ...بود سینم تو بدی درد

 ...بشه تموم همیشه برای میخواست دلم چقدر

 ...باشه داستانم آخر همینجا میخواست دلم چقدر

 ....بمیرم مرد،منم آرزوهام که همینجا میخواست دلم چقدر

 کنه؟؟؟ خوشبخت کیو تا میرفت داشت....بود داده من به خوشبختیو قول که کسی

 ...کنه قبولش نمیتونست قلبم اما میکرد درکش مغزم

 ....میدرخشید جلوم سارینا خوشحال و زیبا ی چهره

 ....من قلب به بود تیر آخرین....حسام امیر شادی از مملو لبخند و

 ...بزنه خواستنمی دیگه که قلبی....مهبان قلب...من قلب

 ....داشت غم دنیا تمام قد که مهبانی و

 ...میشه منفجر گوشم تو جون رویا باصدای بیت یه

 میرود که حاال ببینمش بگذارتا
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 .. ای گرفته تماشا راه چه از اشک اي

 ... دیوار به زدم تکیه و رو پیاده ی گوشه کشوندم خودمو....زمین افتادم اختیار بی

 کنه؟؟ تکیه بهت دیگه یکی که میری کوشی؟؟داری من گاه تکیه

 چیییی؟؟ من پس

 کنم؟؟ چیکار من تو بدون

 ....من چییییی؟؟؟آرزوهای لعنتی؟؟من چی من

 ..ببرین منم بیاین...اینجام هنوز من

 ...بمیــریمــ هم با بیاین

 که مهبانی برای...خودم برای سوزه می دلم...بود نمونده براش جونی دیگه... نداشت تحملشو ضعیف مهبان...بود سنگینی بغض

 ..نیست که داره رو اونی خاطراتش تو هنوز

 ...زدم حرف خودم با چقدر نمیدونم

 ...پیچید گوشم تو صدایی یه باالخره تا

 ....نگران صدای یه

 شده؟؟ خوبه؟؟چی خانوم؟؟حالت-

 ...بغلش تو کردم پرت خودمو اختیار بی...ساله50 حدودا زن یه..دوخت چشم بهم نگران..کرد بلندم زمین روی از

 !بود دردمن عمق واین....غریبه آغوش یه تو کردم می گریه دردامو....گریه زیر زدم بلند صدای با و

 كشید سرم رو یكیو اون و كرد حلقه دستاشودورم از یكي

 ..بودم كرشده..بازم من و میومد ازش نارسایي صداي یه

 ..زنم اون توبغل اخه

 بودم سارینا و امیر ي محوچهره

 بودن صحبت گرم...بودو خورده گره بهم نگاهشون

 ببینم رو صحنه اون من نمیخواست انگارخداهم

 زد برق رعدو

 گونم رو چكید قطره واولین

.. 

 شد زیاد مهمونا ي همهمه

 شدن وارد همگي كم كم

 ..شد گم توجمعیت وامیرحسام

 داد تكون شونمو كسي ك نامعلوم نقطه یه به بودم شده خیره

 اخه؟؟ بهتره؟چیشده حالت..عزیزم_
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 جداكردم ازش خودمو سریع و كردم صورتموپاك

 زدم زل بهش الود اشك باچشماي دوباره

 باشه خونده انگارچیزیوازنگاهم

 اخرنرسیده به ك دنیا..دختر باش قوي_گفت محكمي بالحن دستموگرفتو

 ..زدم پلك اروم

 میكرد همراهي داخل به سارینارو داشت ك باراخردیدم امیرحساموبراي.برگشتم

 ترشد نگران زن اون اینبارصداي

 چیشده؟؟ بگي بم میخواي_

 خوووب دختر میگیره اتیش داره دلم

 دادم سارینارونشون باانگشت و وایسادم كنارش

 خــــب؟_پرسید نگران

 دخترومیبنید؟ اون_اومدم حرف به سختي به

 هست عروسیم ماشاالچه اره_

 ...بود روزي،قرار یه_گفتم بالبخندمصنوعیي و دادم بغضموقورت

 .باشم من.. اون جاي

 .. ك بود داد قول منم به..مرد روزي،اون یه

 ... كنه حروم... خودش براي فردارو صبح دیدن.. تنهاگذاشت منو روز یه اگه

 (رفت منویادش ك همونجوري رفت قولشویادش: گفتم ارومتري باصداي)

 ..بود من عاشق روزي یه

 شیم هم مال تا دنیابجنگیم ي باهمه قرارگذاشتیم

 ...چي یني واقعي عشق بدیم نشون عالم مردم ي همه به تا

 بود من اسم سرنمازش دعاي روزي یه

 .!بودیم ترین ماخوشبخت...خوب روزخیلي یه...روزي یه...روزي یه

 شد عوض همچي و رسید روزیم یه اما

 من براي نه اما

 اون براي

 اون برااااي فقط

 بود عاشقش ك همونیم هنوزم ؟من..میدوني اخه

 زن اون بسمت وبرگشتم زدم لبخندتلخي

 بود شده پرازاشك مهربونش چشماي
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 كرد منوهمراهي چندلحظه براي الودش اشك باچشماي

 دیدم زندگیم تو ك هستي اي غریبه بهترین تو_ گفتم واروم كردم وپاك اشك روصورتش از

 دنیا ي غریبه ترین مهربون دارم دوستت

 دورتركرد دورو غریبه اون و كوچه اون از و من اختیار بي پاهام ك واینجابود

 گیربود نفس زندان تنگي ب ك اي كوچه اون از

 بود مادرم مهربونیه به ك زني وازاون

 گرفت شدت بارون

 ومیدویدم خیابون بایدكل

 كاردارم كلي

 ببینم داشتمویباردیگه امیرحسام با ك عكسایي بایدبرم

 دارم شك من

 ببینم عكسارو اون باید

 بوده عاشقم روز یه دارم شك

 كنم عكسارونابود همون باید شد راحت خیالم ك بعدش

 باشم داشته عكساشو باشه نداشته شایدسارینادوست

 موهام سراغ..برم..باید اخرشم

 ..!!!بزني بهشون دست میكني غلط وتوام دارن موهاصاحاب اون بگه ك نیست امیرحسامي دیگه

 ....اخرشم

 .. برقصم كلي برم باید

 ..عروسیه امشب اخه

 ..اره اره

 ...كااااردارم چقد

 خونه زودتربرسم باید

 كردم زیاد تاته وولمشو توگوشم دادم هنسفریوهل

 .. چشمم جلوي بیاد قهرمسخره ازاون قبل خوبمون خاطرهاي شداخرین باعث ك اهنگي

 ...كنه همراهي بارونو وبیشتر بیشتر واشكم

# 

 !لبام،رفت روي از خنده...........رفت_

 !رفت ارزوهام ي همه.............رفت

 !رفت نگام ازتوي عشق.............رفت
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 !سقف روبه خیره چشمام..............رفت

 !حرف میزنن دیوارابام...............رفت

 ! رفت نفســــــــــــم.........................رفت

 ردپا یه نموند ازش ، رفت

 ها سایه موندمواین من ، رفت

 ها جاشونامه گرفتن ، رفت

 نور توي جاده یه تو گمم ، رفت

 كووووور جغد یه من به خیرست ، تــــــــــرس

 ...دور جای یه رفت ، رفــــــــــــــت

 ...دادم هل جلو به درو و چرخوندم قفل توی کلیدو

 ..کرد کجی دهن بهم خاموش چراغای و خونه خالی فضای

 ...روشن هارو چراغ و کردم پرت طرفی به هرکدوم هامو کتونی

 ...بودن برنگشته هنوز

 ...داشت ادامه حاالها حاال مهمونی

 ...رفتم اتاقم سمت به مردد های قدم با

 ....و

 ...خاطرات هجوم و در کردن باز

 ....امیـــــرررر_))

 ....میخورمتا....نیا عشوه انقد مهبان_

 ...دیوونه:سرش تو زدم

 ...کشید موهامو و خندید

 ....((نکن کوتاهشون وقت موهاتم؟؟؟هیچ عاشق میدونستی:کرد زمزمه و زد زل چشام برگردوند،تو خودش سمت به منو

 ...جلو رفتم دیگه قدم یه

 ...برداشتم تحریر میز رو از مو قیچی

 !!بود تختم مهمون میشد چندماهی که پشمالویی و سفید خرس سمت رفتم

 ...بود خودش کادوی

 ...داشتم برش

 ...نداشتن وزنمو تحمل زانوهام

 ...زمین افتادم

 ...زدم زل ایش تیله چشمای به
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 نه؟؟؟ مگه...ندارم دوسش دیگه من میکنی باور تو_

 مهبانش یگهد من....نیست من امیرحسام دیگه اون....اون عاخه....کنی باور باید اصال....دیگه؟؟؟؟ میکنی باور:دادم تکونش

 ....نیستم

 ....برداشتم رو قیچی و زمین رو کردم پرت رو خرس

 ....من سیاه سمفونی بود میاد،شده کوچه تو ماشینهای از یکی کدوم از نبود معلوم که آهنگی بلند صدای

 ؟؟؟..میشه چی روزا اون مث بشی دوباره اگه...لحظه یه))

 ((؟؟...میشه چی...شه ابری دیدنم واسه چشات دوباره اگه

 ....دیگه ایناست؟؟؟االن عاشق گفت بهم همینجا یادته:کشیدم موهامو از تیکه یه

 نه؟؟؟ مگه......ساریناست موهای عاشق.....نیست دیگه االن:ترکید بغضم

 .....کردم اش قیچی ته از

 ...ها تره کوتاه من از موهاش سارینا ولی_

 ....دیگه تره نه؟؟؟کوتاه مگه:محکم....دادم تکون رو خرس

 ...افتاد بود ایجادشده قیچی با که زخمی به نگاهم تازه....شد قرمز که سفید خرس

 ...نبود هیچی این که بود دیگه دردای انقد حداقل یا...نمیکرد درد

 ...افتاد زمین رو موهام از دیگه تیکه یه و برداشتم رو قیچی

 روزا اون نمیشه ادارم؟؟؟؟؟چر کم چی سارینا از.........از من مگه....االن؟؟ ام کی مهبان   من:کردم نگاه خونی خرس به دوباره

 ؟؟؟؟...برگرده؟؟؟؟چرا.....دوباره

 ...آره بگو گذشته مثل بشی باز میتونی میدونم))

ت خیلی آخه روبروته که اونی...دیوونه  ....داره دوس 

 ...اومد سرم به چی میبینی کنی نگاه اگه...لحظه یه

 ...((اومد درم دربه ی ساده دل این سر چی...میبینی

 ....بود مو پ ر   برم و دور ی همه...بود خونی دستام ی همه...بود کوتاه موهام ی همه اومدم که خودم به

 خیلی امشب...باش امشب فقط....دور میندازم تورم فردا....یادگاریاش از موندی تو فقط:کردم بغلش و برداشتم رو خرس

 بدبختی اینهمه که چندسالمه من مگه........ببینن شده خرد منو نخواستم...برن گفتم خودم....امیرحسام نامزدی رفتن همه...تنهام

 ؟؟؟...دارم

 ...باشه دلت تو غم اینهمه من جای تو اگه....لحظه یه))

 ((؟؟..میشه چی....جاشه دلت تو حس همه این از ذره یه اگه

 ...کشیدم دراز روتخت و شدم بلند جام از

 ....نشه تموم میترسم.....طوالنیه خیلی خب؟؟؟امشب.....بخوابیم بیا_

*************** 

 ...مزخرفه چقد زندگی:گفتم لب زیر
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 ....مهبان نزن زر انقد:شکمم تو کرد فرو آرنجشو مهیاس

 ...باشه رانندگیت به حواست تو....هوف_من

 ...شدیا خشگل مهبان_مهیاس

 ....انداختم نگاهی خودم به آینه تو و کشیدم آهی

 ...تیره ای قهوه ی پسرونه موهای

 ...جدید ی قیافه یه

 ...نمیشناختمش که مهبانی یه

 ....کن پیاده منو مهیاس:گفتم مهیاس بودیم،به توش که خیابونی دیدن با

 ....ایستاد خیابون ی گوشه و ترمز رو زد مهیاس

 چرا؟؟ میگی؟؟؟اینجا چی_مهیاس

 ...نبردم آیهان از اسمی

 ...برمیگردم خودم...دارم کار_مهبان

 چیکار؟:کرد ریز چشاشو مهیاس

 ...کنی بازی سیترو بیبی نقش نمیخواد تو:گفتم حرص با میشدم پیاده که درحالی

 ...کوبیدم محکم درو و

 ...میشد دلخور لطیفش ی روحیه اون با مهیاس مطمئنا

 ...اینجاست امروز آیهان میدونستم که بود ای آتلیه خیابون این تو

 ...نبود مهم واسم هیچی دیگه

 ...بودم رسیده خط آخر به واقعا

 ...ندارم.....هیچیو....لیاقت....من که بودم رسیده نتیجه این به فکر کلی بعداز که جالبه و

 ...دادم فشار رو7 ی طبقه و شدم آسانسور راهنما،وارد تابلوی به نگاه یه با و شدم روم روبه برج وارد

 ...کردم مرور خودم با بار یه میزدمو باید که حرفایی

 ...شدم روبروم ی همهمه پر فضای وارد و کشیدم عمیقی نفس

 ....روشن استودیو

 ...بود خالی جلویی فضای و میومد آخر اتاق از سروصداها ی همه

 ...اومد بیرون اتاقا از یکی از ساله ای خرده و سی حدودا خانم یه لحظه همون

 ....اومد سمتم به و انداخت بهم نگاهی

 داشتی؟؟ کار کسی با عزیزم_

 ....دادم قورت دهنمو آب

 ....میدیدمش میخواستم هروقت قبال که آیهانی دیدن واسه فنگ و دنگ اینهمه
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 ...شماما با خانومی_

 ....آقای یعنی.......آیهانو میخواستم...م م م ام....من_مهبان

 ...گرفتم هم آلزایمر سالمتی بود؟؟؟به چی فامیلیش....اه

 ...پاکزاد آقای_

 ....بله بله:گفتم سریع

 ....ببینن شمارو ندارن وقت االن ایشون عزیزم خب_

 بود؟؟ کی دیگه این

 ...اممم....شما ببخشید_مهبان

 ...پاکزاد آقای برنامه مدیر...سلطانی:کرد قطع حرفمو

 ...ببینه،میرم منو نخواست اگه....اومده مهبان بگین بهش شما:نشستم صندلیها از یکی رو پررویی با

 ...شد ها اتاق از یکی وارد بعد و انداخت بهم نامطمئنی نگاه سلطانی

 ...هستن منتظرتون پاکزاد آقای:گفت و کرد اشاره اتاق به متعجب و اومد بعد،بیرون کوتاه ی چندلحظه

 صدای با درو و شدم اتاق وارد((مهبان باش قوی))میگفتم دلم تو فقط که درحالی و شدم بلند جام از ای پیروزمندانه لبخند با

 ....بستم آرومی

 ....برگشتم و بیرون دادم صدا با نفسمو

 ...کردم هنگ و شد گرررد چشام آیهان دیدن با لحظه یه

 ...بود کرده پر اتاقو کل اش یخ عطر بوی

 ....باال به رو موهای

 ....فرد به منحصر و جذاب تیپ

 ...میدیدم صورتش رو بار اولین واسه که ریشی ته و

 ....نگاهش به دوختم نگاهمو

 ...بود عصبانی

 ...داشت حق

 ....ببینمش بودم اومده یهویی........االن و بود خاموش گوشیم روزی ده حدودا

 ....کردم میکردم،بغض نگاهش که همونطوری

 ....آیهان،من:گفتم آروم و لبم رو کشیدم زبونمو

 ...نگو هیچی....هیس:اومد طرفم به بلندشدو

 ....بعد و

 .....کرد بغلم

 ....محکم
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 ....شنیدم استخونامو صدای که محکم اونقد

 ...نگو هیچی:کرد تکرار دوباره

 ....بود شده اشک پر چشمام

 ...بریزه نذاشتم ولی

 ...میریخت نبـــــاید

 ....عقب رفتم قدم یه و کردم باز دورم از دستاشو

 ...پوشوند اخم یه مهربونشو ی قیافه و عقب رفت هم آیهان

 ....کردم حفظ تفاوتمو بی و احساس بی حالت منم

 .....بدم ادامه نمیتونم من...........آیهان،من:زدم رو بود مونده نصفه که حرفی دوباره

 ....باال داد ابروهاشو

 کردی؟؟؟ کوتاه موهاتو:گفت و کرد نگاهم دقیق

 قدیم مهبان   ناو دیگه من......نمیشناسم خودمم.......منو نمیشناسی دیگه توهم:هام شونه رو انداختم و کشیدم حرص با شالمو

 ...نیستم

 داشته ستدو دیگه کسیو نمیتونه که مهبان یه.....احساس بی آدم یه.....اینم...من:چشماش تو زدم زل و جلو رفتم قدم یه

 ....مبد ادامه باهات نمیتونم من......آیهان نمیرسیم جایی به باهم ما...باشه داشته حسی کسی به نمیتونه....باشه

 ...ندارم داشتنتو دوست و مهربونیات و تو لیاقت من:گفتم دلم تو و

 راحتی؟؟؟؟ همین به:زد پوزخندی آیهان

 ....تر راحت اینم از حتی:زدم پوزخند متقابال

 ...ندارم هیچیو لیاقت من:گفتم دلم تو و

 ...رفتم عقب قدم یه و

 ؟؟؟؟کات راحتی همین به بعدشم و بیخبری روز ده به میشه ختم خوب ی خاطره اونهمه ته:پیچید گوشم تو عصبانیش صدای

 ....بودم(( خوب ی خاطره اونهمه)) گیر   من ولی میزد حرف عصبانیت با آیهان

 ....میگفت راست

 ....داشتم خوب های لحظه فقط آیهان با من

 ...بودم خندیده شیطون آیهان   با من

 ....بودم تر راحت همه از مهربون آیهان   با من

 یاد....نبود مامیرحسا فکر....نبود امیرحسام دیگه بودم کنارش وقتی...ولی بودم نکرده دل و درد....صبور سنگ آیهان   با من

 ....نبود امیرحسام

 میزنی؟؟؟آره؟؟ خدافظی از حرف تو اونوقت مردم نگرانی از روز ده من:اومد عصبانیش صدای

 ....آیهان نمیرسیم جایی به هم با تو منو:کردم تکرار و برگشتم اتاق در طرف به و کردم سرم شالمو

 ...بری نمیذارم نگی دلیل تا:اومد گوشم کنار از وصداش روش اومد آیهان دست سریع که گذاشتم در ی دستگیره رو ودستمو
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 محکمتر؟؟ این از دلیل...ندارم دوستت!نیستمممم میخوای؟عاااشقت دلیل:گفتم بلند وصدای وباحرص برگشتم

 !هستم من ولی:شد شنیده باال ولوم اونم،با وصدای شد برداشته دستم رو از دستش

 ...همینه منم مشکل:گفتم مانندی جیغ باصدای

 همینه؟..مشکلت:شد متعجب صداش

 ...بودم زده گند...اه

 فقط..منم...تینیس تو...بدبخته من بودن بدبخت مشکل...بدبخته من احساس مشکل...منم مشکل نه..نه..نه:گفتم هیستیریک باحالت

 ..من

 ...کوبیدم محکم ودرو رفتم بیرون اتاق از سریع وبعد

 ...ترکید زمان هم بغضم

 ..آیهان نیستی تو مشکل

 ...میشکونم تورو دل که منم مشکل

 ...کردم احمقانه ی رابطه این وارد تورو که منم مشکل

 مشکل

 فقط

 ...منم

 ....!! من فقط

 !تره سرد همیشه از روزا اما! نیست زمستون فصل

 !گیره نفس هوا خشکه، هوا

 !اینجوریه من برای شاید

 ...کردم خاک آرزوهامو هست وقتی چند که منی! مرده روحش که منی برای

 ...نیست زندگیم تو آیهانم از اثری میشه ای هفته دو

 ...چرا دروغ

 ...میشه تنگ دلم مهربونیاش برای گاهی

 !میداد دلگرمی که لبخندایی اون برای

 ...میخوردم حرص من و نگهبان میگفت بهم که وقتایی حتی یا! صداش اون برای

 ...میگیره خندم فکرا ازین

 !میبنده نقش لبام روی جون بی ی خنده یه

 ...میکنه پر اتاقمو شادی صدای یهو که درگیرم فکرا همین تو

 ...دیرینگ دیرینگ: میگه و میکنه باز یهو درو معمول طبق

 ...کیمیا سالم: میزنم کمرنگی لبخند
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 ...مهبانکم سالم-

 !تختم رو میشینه و میپره

 اومدی؟ کی-

 !میریم داریم االنم همین! االن-

 نیومده؟! واا-

 !ببریم رو تو فقط که اومدیم خب-

 کجا؟ منو؟-

 !خرید-

 !نداشتم بیرونو و خرید ی حوصله اصن! میگشتم بهونه دنبال داشتم ذهنم تو

 !میکنه دیوونه منو کیمیا این وگرنه بیای باید گلم، خواهر: شنیدم مهبدو صدای که بود قالی گالی رو چشام

 !نیست میخوام من که اونی میگه آخرم میکنه زیرورو مدلشو تا صد بخره چیزی یه میخواد که میبینی

 ...آبجی پاشو مهبد، جون پاشو

 ...مهبد آخه-

 !عروسیه پرت و خرت یکم فقط نیست زیاد بخدا! مهبانی دیگه بیا -کیمیا

 ...زدن زل بهم چهارچشمی مهبد و کیمیا

 ...افتادم گیر واقعا کردم حس

 ...بپسندی زود باید بیام، من خانوم؟ کیمیا باشه... برگردیما زود فقط... میام باشه،: گفتم آرومی لبخند با

 ...بیا تو حاال-

 !کنی کمکم انتخاب تو باید فقط میپسندم زود زود چشم: گفت که کردم نگاش پوکرفیس

 !شه حاظر تا بیرون بریم بیا! میکنم کمکت منم میکنه، کمکت: گفت و گرفت کیمیارو دست من به ریز چشمک یه با مهبد

 ...پوشیدم اومدو دستم که شلواری و مانتو اولین فشنگ مثه من رفتنو بیرون هم با و

 ...طوسی ورزشی شلوار مانتو یه

 بریم: گفتم و کردم پام ابیمو کفشای انداختمو سرم رو هم مشکی شال یه

 !بیرون زدیم خونه از هم با سمتمو اومدن خوشحالی با مهبد و کیمیا

 نمیاد؟ چی؟ مهیاس راستی: گفتم کیمیا به رو

 !بریم اون با دیگه روزای شد قرار! بیاد نمیکنه وقت امروز گفت زد زنگ اومد پیش کار واسش بیاد بود قرار-

 ...مهبدكه ماشین سمت به میرفتیم داشتیم..ندارن من از توقعی دیگه روزای پس... کشیدم راحت نفس یه دلم تو

 مهبان راستي_کیمیاگفت

 جان؟-

 ...هیچی... ام-
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 ...دیگه بگو-

 ...شدم دقیق... بود ماشین تو کسی... رسیدیم ماشین به

 ...هست همراهمون کامیارم که بگم میخواستم فقط هیچی: گفت شد من تعجب حالت متوجه که کیمیا

 ...هست نکبتم این نگفتن بهم که کنم خالی مهبد و کیمیا سر عصبانیتمو و حرص تمام میخواستم لحظه یه

 ...جان، مهبان: گفت گذاشتو کمرم دور دستشو مهبد

 ...داداش نیست مشکلی: گفتم آروم

 ...شدم ماشین سوار و

 ...کنم خراب عروسیشونو خرید خوشحالی و ذوق اون نمیخواست دلم

 گوش گآهن مسیر تمام گوشمو تو دادم هل هنسفریامو سریع لحظه همون و دادم و کامیار سالم جواب شدم، که ماشین سوار

 ...دادم

 ...شدن زدن حرف مشغول اونام و

 ...نداشت کاری من با کسی خداروشکر و

 ...میکردم حس رو کامیار آور چندش های نگاه که چند هر

*** 

 ...میچرخیدم اولو ی طبقه داشتم که بود ای دیقه چند

 ...بود نکرده انتخاب هیچی هنوز خانوم کیمیا ولی

 ...باال ی طبقه بریم که کرد پیشنهاد مهبد

 ...رفتم برقی پله سمت به

 ...شد گرفته کیفم که برسم پله به بود مونده قدم چند

 ...میکنه نگام عصبانیت با داره کامیار کردم حس برگشتم

 ...نکردم نگاش

 میکنی؟؟ فرار من از داری اول ی لحظه همون از کردی دقت: اومد حرف به

 ...میاد بدم ازت چون میکنم فرار... کردم دقت آره... نفهم ی پسره

 ...وایسادم برقی پله روی دفتم بدم جوابشو که این بدون

 ...وایساد کنارم و رسوند بهم خودشو بلند قدم یه با

 میکنی؟؟ فرار ازم چرا میگم گفتم؟ چی نشنیدی-

- ... 

 ...واییسه جلوم میاد حرص با

 ...نکنم نگاش که میدوزم چشم مختلف های مغازه به و کنم حفظ آرامشمو میکنم سعی

 پیش شب چند ولی عاشقته میگفتی که همونی آره؟؟ کرد؟ ولت که ای پسره اون فکر تو هنوز نکنه... چیه: باالتر میبره صداشو

 ؟؟...آره عشقم؟؟ گفت دیگه یکي به
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 ...میگرفت عقم حرفاش از بگیره، غصم حرفاش از که این از بیشتر

 ...نداره ربطی تو به باشمم! نیستم اون فکر به اصن اتفاقا: گفتم خونسرد خیلی

 ...بودم ها مغازه تو گردوندن چشم مشغول همینجوری

 ...بود نآیها خود... شدم مطمئن کردم دقت که کمی اما... داشتم شک اول... خورد چشمم به آشنا خیلی ی چهره یه ناگهان

 ...نمیشنیدم کامیارو زرای زر صدای دیگه بودمو شده آیهان رو زوم

 !نیست تنها آیهان شدم متوجه تا نگذشت خیلی

 ...میزد حرف و اونور میپرید آیهان اینور از که دختری

 ...شدم شکه لحظه یه

 ...ریخت هم به حالم بازم نگم دروغ

 ...بود گذشته کار از کار دیگه حاال... خودم با بودم کلنجار

 ...دید رو دختر اون و آیهان کامیار،

 ...بود منتظر انگار

 ...شد باز نطقش

 بود حقیقي عالقم که نیم... من اونوقت... کن اعتماد کثافتا این امثال به همش... هه... آیهان از اینم... خانوم مهبان بگیر تحویل-

 كنم خوشبختت میخواستم که منی

 ...که منی

 ...شه خفه میخواست دلم فقط

 !میپاشید نمک زخمم روی داشت

 ...میکرد باز رو کهنه زخم یه داشت

 !نبود کیمیا و مهبد از خبری برگشتم،

 ...شدیم جدا ازشون کجا نمیدونم

 ...بگوو چیزی یه کری؟ یا میشنوی منو صدای لعنتی توی اصن -کامیار صدای

 ...نمیخوام... بشنوم صداتو نمیخوام: زدم داد جیغ، شبیه صدایی با و سمتش برگشتم

 !احمقی دختره همون هنوزم... هه -

 ...بردار سرم از دست میفهمی؟... بردار سرم از دست! میاد بدم ازت-

 ...بود بلند چقد صدام نمیدونم

 !مغازه ی شیشه به بودش چسبونده و بود گرفته یقشو آیهان نیست، جلوم دیگه کامیار دیدم زدن پلک یه حد در اما

 ...نمیشد باورم ترسیدم،

 ...بود آیهان اون

 ...دیگه یکی با که اون
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 ...اه

 ...جلو نرفتم

 ...وایسادم جام سر

 ...میزدن حرف هم با چشم تو چشم

 ...رسید گوشم به صداشون رسیدم وقتی برداشتم، قدم سمتشون به... نتونستم دیگه

 ...نمیدونی تو که میدونم مهبان از چیزایی یه من -کامیار

 !چاك به راتوبگیروبزن نكردم تاناكارت االنم.. دارم اعتماد بش چشام، مثه من.... دهنتوببند -آیهان

 ...شد جدا آیهان از نیشخند یه با کامیار

 ...شد دور ما از غلیظ ی غره چشم یه با میكرد یقشوصاف درحالي وبعدم

 ...بگم چی باید که بودم مبهوت و مات هنوز

 دختر یه با یرفت که تو کنی دفاع ازم و شی مرد من واسه نمیخواد بگم میخواستم... پایین انداختم سرمو رسیدم که آیهان به

 ...دیگه

 ...نگفتم اینو که کردم شکر صدبار خدارو که افتاد اتفاقی لحظه همون

 ...ماراله بود افتاده یادم تازه که آیهان همراه دختر

 رديك دعوا چرا..نیست من به حواست حتی تو اونوقت میکنم صدات همه این من... کردی خستم آیهان: گفت جیغی صدای با

 پسره؟؟؟ بااون

 مراعاتتو اام بگم بهت همینو زبونی بی زبون با میخواستم دقیقا چون... شدی خسته که خداروشکر: بهش پرید سگ مثه آیهانم

 ...نشی ناراحت که کردم

 (كرد جملشوعوض باحرص...!)تولدت برای میخواستم که بگو منو... لیاقت بی... هه -مارال

 ..نمیفهمي ازاحساس توهیچي

 ...منوندید اصن كنم فك حتي...شد خارج پاساژ از نگفتوباعصبانیت چیزي دیگه

 ...بود تفاهم سوء یه فقط که فهمیدم من حاال

 فرقی؟ چه اما

 ...بودیم کرده تموم بود وقت خیلی که ما

 ...بغلش بپرم میخواست دلم لحظه یه ولی... چرا نمیدونم

 ...میکرد آرومم همیشه که بغلي همون

 ...کنم تشکر ازش میخواستم

 !شده تنگ براش دلم که بگم بش میخواستم

 !نکردم رو کارا این از هیچکدوم اما

 !وایسادم نگاش زیر فقط

 !باال آوردم سرمو وقتی
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 ...مغرور و خشک نگاه با نه... شدم رو به رو عصبی نگاه با نه

 ...شدم رو به رو بود حرف از پر که مهربون نگاه با

 ...خوندم و دلتنگی چشاش از

 ...بیا دنبالم-

 ...رفت در سمت و

 ...رفتم دنبالش حرفی بدون

 ...بود کیمیا. کردیم گم همو که وقتی دقیقا خوندم بودو اومده برام پیش مین 15 که اسی ام اس

 ...جا این بیا کامیار با... کناری پاساژ رفتیم ما جان مهبان-

 کامیار؟... هه

 ...عروسیشونه نزدیکه که حیف

 ...امشب خاطر به حالشون تو میزدم واقعا وگرنه

 ...شدم آیهان ماشین سوار

 ...کردیم طی مسیرو کامل سکوت در و حرفی هیچ بدون

 ...برسونتم میخواد که شدم مطمئن بعد ولی... داشتم شک اول

 !هیچی اما بگه چیزی بودم منتظر... داشت نگه خونه در جلو

 ...اومدم حرف به خودم

 ...امشب... بابت میخواستم-

 ...نیست تشکر به الزم-

 ...میگشتم کلمه دنبال در جلوی! خونه سمت رفتم و شدم پیاده... دادم تکون سر و زدم کوتاهی لبخند

 ...بود وایساده هنوز

 ...شد زنده خوب حس یه دلم ته

 "نمیره ازم نشه مطمئن تا هنوزم"

 "مهمم هنوزم پس"

 "نگرانمه هنوزم پس"

 ...کوتاه لبخند یه

 ماشین ویراژ و در شدن بسته همزمان صدای و

 ...!  آیهان

 میدادم، ماساژ هامو شقیقه دستم با كه حالي در

 ...ندارم مشكلي من خدا به مهبد:گفتم

 !مهبان: گفت قاطعانه و كرد نگاهم
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 !!!شه اذیت خواهرم اینكه تا شه ناراحت دستم از دوستم میدم ترجیح من

 ...بشین بیا دیقه یه...نرو راه انقدر...اه...مهبد...من

 ...نشست مبل رو كنارم و اومد

 ...میگم چي ببین كن گوش و باش ساكت حاال...خب: دادم ادامه

 :سرم تو زد و همیشگي مهبد همون شد

 ....بزن حرف آدم عین بزرگترت داداش با

 ...اه...كه حرفم به نمیدي گوش خب:گفتم حرص با

 ...من جان   ابله...مهبان:گفت حرص با هم مهبد

 ...من عروسي تو بگذره بد بهت خواد نمي دلم اصالا ...نداري بیشتر داداشو یه همین هم تو و نمیكنم عروسي بیشتر بار یه من

 ...مهمه برام اون كه داشتن اصرار همه چرا...اه

 :گفتم جدي وكامالا  مهبد چشماي به دوختم چشمامو

 ...بگذره بد بهم بشه باعث كه نیس مهم اونقدررر

 ....مهباااااان: گفت بهت با

 میفهمي؟؟؟...داره زن مهبد:گفتم و زدم تلخي لبخند

 ...:(بگیرم یاد باید...كنم فراموشش بگیرم یاد باید منم:  دادم ادامه و شدم بلند جام از

 ...نداد نشون العملي عكس هیچ كرد نگاهم مهبد

 ((بانو و فر شایان حسام امیر آقاي جناب)) بود شده نوشته مهیاس دلنشین خط با و بود میز روي كه كارتي

 ...براشون كن پست: گفتم و مهبد دست دادم و

 !!شدم مهیاس اتاق وارد و كردم بهش پشتمو

 كارت چرا اینا جون رویا واس كیمیا...مهبان میگم:برگشت طرفم به بود، كرده تموم هارو كارت نوشتن   تازه كه مهیاس

 فرستاده؟؟؟؟

 كیاااااا؟؟؟؟ واسه:  گفتم جیغ با

 نمیدونستي؟؟؟؟:  مهیاس

 ....میگفتییییییي بهم باید...مهیاس:  تخت رو نشستم

 چرااااا؟؟؟؟؟ دیگه اونا واس...اَه

 ....بیان كنه خدا...بیان دارم دوس كه من:  زد لبخندي مهیاس

 ....زدم مصنوعي لبخند

 ...نداري خبر تو مهیاس

 ....دونستي نمي چیزي آیهان منو رابطه از تو

 !!!میدونم بعید آیهانو و آینور ولي...میان حتماا  كه آیسن و جوون رویا: من
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 : طرفم كرد پرت و بود دستش دم كه بالشي

 ...باهم همشون...ایشاال میان

 ...تخت رو كشیدم دراز و نگفتم چیزي

 ...كنارم كشید دراز هم مهیاس

 چیه؟؟؟؟ آرزوهام از یكي میدوني مهبان:  بازوم دور كرد احساسات ابراز

 ....بوده یافتني دست و مسخره چیزاي همیشه آرزوهات...بخندم یكم چیه؟؟؟؟بگو:  زدم پررررنگي لبخند

 ....شوووو خفه:  بازوم تو كوبید

 : داد ادامه و كرد سكوت یكم

 ....بخونم الالیي و بزنم ویولن كیمیا و مهبد ي بچه واسه كه اینه آرزوم

 بخوري؟؟؟ فحش شي عمه ترزود داري اي؟؟؟؟دوست دیووووونه مهیاااااس:  من

 ...خوبهههههههه خیلیییي كه شدن عمه:گفت ذوق با

 ....مهب عمه...مهیاس عمه

 ...نداریمااااا مهبان عمه:گفتم كردمو قطع حرفشو

 ...مهبان بگه بهم باید

 ذوقیییییي بي كه بس: بازوم تو كوبید باز

 تخت رو شد ولو هم سریع و اتاق كرد پرت خودشو حاضر همیشه ي   كیمیا و شد باز اتاق در موقع همین

 میگفتیییین؟؟؟ چي...خب:كیمیا

 عروسیتون به مونده كه روزي چند این تو جان كیمیا: من

 ...بزن خودتون خونه به هم سري یه خدا رضاي مخص

 ...دیگه بودم اونجا دیشب:گفت باز نیش با

 ...راحتن شما دست از جماعتي یه كنین عروسي شما یني: مهیاس

 چرا؟؟؟؟ دیگه تو مهیاااااااااس: گفت جیغ با كیمیا

 :اومد مهبد صداي و شد باز اتاق در دوم بار براي كه

 اومدي؟؟؟؟ ك ي...كه میاد كیمیا ویغ جیغ صداي

 االن همین:كیمیا

 اینجا؟؟؟؟ اومدي شوهرت پیش بیاي اینكه جاي به اونوقت:مهبد

 ...ببینم تورو قیافه باید همش دیگه روز چند از خب:كیمیا

 :گفتم و پایین انداختم لگد و مشت با رو كیمیا

 ....میزنه مووووج محبت و عشق اصلن

 :دادم ادامه مهیاس به رو و
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 برامون؟؟؟؟ میزني قو دریاچه...مهیاس

 !!!!كرد شروع و برداشت موافق،ویولنشو همیشه مهربون   مهیاس  

 ....هم یهانآ...بود سمفوني این عاشق امیرحسام كه نكنم فكر این به اصلن كردم سعي و موسیقي قشنگ نواي به سپردم گوشامو

*** 

 ...بود مخم رو كامالا  آهنگ بلند صداي

 و بودم نشسته كیمیا و مهبد به نسبت میز دورترین تو

 خورررردم مي میوه راحت خیاااااال با داشتم

 ...برد مي خودش با مهیاسو زور به گاهي و رقصید مي داشت عروسي اول از استاپ نان الناز

 ...بودم رفته در دستش از فقط كه منم

 ...خرچ خرچ...زدم گاز یه و برداشتم خیارو

 ...گلوم تو پرید خیار و پشتم زد دست یه كه

 ....داداشته عروسي مرگت خبر: اومد سامان صداي

 ...بدم تونستم نمي جوابشو و میكردم سرفه فقط

 ....بشین ما پیش اونجا بریم پاشو: كرد بلندم زور به و گرفت دستمو

 ....كردم نگاهش اومد بند كه ام سرفه

 ...شدیییییییییي جذاب چه سامان جووووووون: من

 ...قبلي مهبان همون شدي....همینه...اهااااا:سامان

 ...دیگه باش آدم

 ...باشم انرژي پر كردم سعي و زدم پررررنگي لبخند

 آشنا چهره تا دو دیدن ولي چرخوندم مهمونا تو چشمامو

 گرفت حالمو بازم

 ...خوشبختي و لبخند...خوشحال لبخند دوتا با...سارینا امیرحسامو

 باشم؟؟؟؟ نباید من چرا خوشحالن و خوشبخت اونا اگه

 ...اونارووو بگیرم نادیده كالا  كردم سعي

 ...بشه خراب نباید مهبد عروسي شب

 پر لبخند یه با

 ...رفتم كیمیا و مهبد سمت به رررنگ

 ...دیدم عمرم تو تاال كه زوجي بهترین

 ...داماد و عروس لباس توي خوشگل و كیمیا و من جذاب مهبد  

 ...افتادي چشمم از دیگه كه مهبان برو:كرد اخم دیدنم با كیمیا
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 كیمیاااااا؟؟؟؟...اااااا:گفتم اعتراض با

 ...نمیرقصیااااا اصلن هست بهت حواسم...كوفت:كیمیا

 ....میاره در بازي شوهر خواهر بیشعور

 ...صمیمتم دوست من عوضي

ب:من  ...خودتو كشتي بابا خ 

 ...برقصیم بریم بدووویین كیمیا و مهبان:حرفمون وسط پرید الناز لحظه همین

 ....ندیده عروسي الناز: من

 !!میشیم راحت كیم كیم دست از داریم...مهباااان خوشحالم بابا:الناز

 ...باش سنگین...عروسي تو كیمیا:گفتم سریع كه بزنه النازو میخواست كیمیا

 ...میگي راس...اهم اهم:كرد صاف گلوشو كیمیا

 ...ص*ق**ر پیست وسط برد خودش با سریع و كشید دستشو هم الناز

 نشستم عروس صندلي روي كیمیا جاي و زدم لبخندي

 :رسید گوشم به مهیاس صداي لحظه همون كه

 خوبي؟؟؟ مهبان

 همیشه از تر ناز...بود شده ناز چقدر...چرخیدم طرفش به

 ...بود من به حواسش شرایطي هر در كه داشتم دوسش چقدرررر من و

 !!!میكردم بغض داشتم

 ..!!میفتادم امیرحسام یاد به داشتم

 امروز یاد نشي پشیمون بعداا  كن كاري یه...عاشقشیم كه داداشي...داداشمون تك...هاا مهبده عروسي:داد فشار دستمو مهیاس

 !!!میفتي

 !!!میشدي روانشناس باید تو مهیاس:بغض،خندیدم وسط

 ...دیگه منه ژلوفن  :اومد مهبد صداي

ت تو مهبد:گفتم حررررص با  !!!بكش خجالت برو...واال بعیده فضولي مملكت پزشك اینجاااااس؟؟؟از گوش 

 ...بگیره عكس نفر ٣ ما از گفت عكاس به رو و كرد بلندم و گرفت دستمو خندید مهبد

 ...ایستاد مهبد

 ....كنارش من

 ...من كنار   مهیاس

 !!هم به شبیه و خشگل مشكي   ابرو چشم تا دو وسط سبز چشم من  

 !!متفاوت هاي چهره و هم به شبیه هاي پیراهن با مهیاس منو

 ...اومدم مي حساب به ناجور وصله یه كوتاه موهاي با من شاید حتي و
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 ...حال هر به ولي

 بود عالي عكس یه شد گرفته كه عكس

 !!!درخشید مي توش لبخندهامون

 ...برقصیم باهاش كرد مجبور مارو و گرفت مهیاس و من دست مهبد

 گذشت طور همین شب بقیه و

 ...من دل ته از هاي خنده با

 ...بابا و مامان خوشحال نگاه

 ...مهبد و كیمیا زدگي   ذوق

 ...بود هممون افتخار باعث كه مهیاس هنرنمایي و

 !!شد مستقر میكروفون پشت ویولونش با

 !!فراگرفت سالنو تمام قشنگي سكوت زمان هم و

 ...شد متمركز كیمیا و مهبد روي فقط نور و شد خاموش ها چراغ

 !!كردن مي همراهي مهیاسو تانگو نرم حركات با كیمیا و مهبد و شد شنیده ویولن كننده مسخ و سحرآمیز نواي

 ...شد بلند مهیاس ویولن   نواي با هماهنگ مهمونااا ي همه دست صداي كم كم

 احساسش تمام با و بود بسته چشاشو مهیاس

 !!نواخت مي

 !!كرد حس مهیاس روي میشد كامالا  بابارو مامان آمیز افتخار نگاه

 !!بود منم روي نگاهشون كه افتادم خودم هاي مدال یاد گرفت دلم لحظه یه

 !!بشم قبل مهبان   همون دوباره میتونستم باید من

 ...باید

 !!میتونم كه میدونستم و میكردم حس خودم تو رو زیادي انرژي

 .... بیشتر ها دست صداي و میشد كمتر داشت ویولن صداي

 ،زمزمهمهیاس زیباي موسیقي با همزمان مهموناهم ي همه و درخشید مي داشت سن روي كه بودم مهیاس هنرنمایي محو حسابي

 ..كه بود شده العاده فوق و رمانتیك فضا كردن،حسابي مي ودنبال اهنگ وار

 ..بست نقش چشمام جلوي دور فاصله از آیهان ي چهره دستش اومدن پایین و مهیاس كشیدن آرشه با همزمان

 ..دیدم كنارش رو آینور و جون رویا كردم دقت كه یكم

 جونم به افتاد بدي استرس گذشت كه یكم اما بودم شده زده هیجان خیلي اولش

 ...طرفي از..كردم مي رفتار چطوري بودن خبر بي آیهان و من ي رابطه از كه آدم همه این جلوي باید االن من

 ..سرم تو زدم..امیرحسام حضور خاطر به جونم به افتاد بدي نگراني

 كیه؟هااا؟ خر حسام چته؟امیر مهبان-
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 نشسته هم كنار سارینا با..كردم پیداش باالخره..گشت مي امیرحسام دنبال چشمام اما اومد زبونم به حرف این كه!مسخرس

 ...بودن

 ..میشه رد امیرحسام جلوي از زودي به كه شدم مطمئن دیگه كردم دنبال كه آیهانو عبور میسر

 ..ندم راه استرس خودم به اصال كردم كشیدم،سعي عمیق نفس یه

 ..خصیتهش با و خانوم جون رویا این چقدر-گفت گوشم كنار مامان..كردم آماده خودمو استقبال براي و خوردم شربت ذره یه

 ..بده نظر جدي انقدر بعد ببینیش اصن؟بذار دیدیش شما مگه جون نازي-دادم و مامان جواب و كردم ریزي ي خنده

 میگم؟ اشتباه مگه...وااا-

 رسیدي؟ نتیجه این به كجا از شما ولي...نه-

 ..هآدمی چطور طرف فهمم مي نگاه یه تو..كردم پاره توبیشتر از لباس صدتا من دوما..شنیدم بار صد خودت از اوال-

 :داد ادامه كاویدشون مي حسابي كه مامان...میگي درست شما...بعله بعله-

 ..داره خوشگلي هاي بچه چه-

 ..نگفتم چیزي خندیدمو بازم

 ..استقبال در دم بریم بیا-مامان

 ..میام من برید شما..امم

 ..اینا جون رویا سمت به رفت و شد جدا من از كوتاه ي باشه یه با نیست من به حواسش دیگه بود معلوم كه مامان

 خواست مي دلم بود نای خاطر به شاید..كنم سالم باهاشون رسیدن اینجا به وقتي دادم ترجیح ولي..چرا نمیدونم..ایستادم منتظر منم

 ..نمیدونم...اه..ببینه حسام امیر

 بودم خودم كردن سرزنش حال در

 اومد پشتم از صدایي كه

 ...مهبان-

 گفت و كرد اشاره آیهان به بشه قرمز قلب دوتا چشماش بود مونده كم كه درحالي مهیاس

 ..چقدررر!خوبه بشر این چقدر-

 ..باش سنگین-بازوش تو زدم

 خنده زیر زدیم

 ..رسید مي من به آیهان دیگه قدم چند..برگشتم

 ..زدم لبخند و شد آروم دلم اختیار بي دیدم لبش رو كه لبخندو

 برد سمتش به منو پاهام

 كه بودیم قدمي دو توي

 ..آقاي سالم..آشنایي ي چهره چه به..كرد صدا ازپشت آیهانو كسي

 ..شد مچاله قلبم

 ؟..كرد صداش چرا امیرحسام



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

136 

 

 ؟..كنه سالم باهاش چرامیخواست

 ..اه

 كرد امیرحساموكامل ي جمله و برگشت آیهان

 .! پاكزاد_

 ...ونیمنمید همو وفامیل اسم ولي بینیم مي همدیگرو ماخیلي..پاكزاد اقاي جالبه_داد ادامه و كرد گلوشوصاف امیرحسام

 شایانفر امیرحسام..شایانفرهستم منم_ داد ادامه مكث وبدون

 خوشبختم بهرحال.جالبه گفت میشه_ایهان

 همینطور منم_امیرحسام

 .!كنارنرفت لبش اخرازرو تا ك شد تبدیل وري یه لبخند یه به لبخندایهان. من اومدسمت ایهان و جداشدن ازهم ژكوندبالبخند

 بود كرده متفاوتش حسابي ریش ته بااون ك شدم ایهان ي مردونه تیپ متوجه تازه

 یك فقط بود دادهن دست بهم وقبال بود االن براي حس این اگه.. مردترباشه ازمردا ازخیلي میتونه ایهان كردم بارحس اولین براي

 !!!!بود اسپرتش همیشه تیپ اونم و داشت دلیل

 اومدم خودم به ایهان باصداي

 .باااااشه مباركا نگهبان خانوم_

 شده زاده پاك باشیداقاي سالمت_زدم لبخند

 بهش سامامیرح ازجانب ك بدي تاحس بخندونم و ایهان مختلف هاي وشوخي باحرفا داشتم سعي ك بودم من این ازاینجاببعد و

 بره ازبین بود داده دست

 دادیم تشكلیل و خوب ي نفره سه جمع یه و شد اضافه جمعمون به مهیاسم كم كم

 منم و میكردن كل كل باهم حسابي وایهان مهیاس

 میخندیدم بهشون مدت تمام

 ..خودمون مهموناي سمت برگشتیم و دادیم آینور و جون رویا به و جامون مهیاس و من كه نگذشت خیلي اما

 مي هنمود جلوي و میومد ذهنم تو منطقي خیلي دلیل یه انگار بگم،اما مهیاس به چیو همه شب همون كه زد سرم به بار چند

 ..شاید دلیل اون و..گرفت

 ..كنم فكر بهش خواستم نمي..نههه

 ..زد صدام اي مردونه صداي كه..بودم فامیل دختراي با صحبت گرم منم...شیم مي نزدیك......... به

 ..خانوم مهبان-

 ..برگشتم

 ..بود ایستاده پشتم برازنده اي سرمه شلوار كت یه با سام علي

 ..بود داداشش بشرچقدشبیه این

 داشتین؟ كاري_ دادم جواب عادي خیلي

 نیاره خودش روي میكردبه اماسعي جاخورده بدجوري سردم ازلحن بود معلوم
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 ؟ كنن سردبرخورد بامهموناانقدر ك درسته این ابشت خانوم ي توفلسفه_

 بدم جوابي چه نمیدونستم

 نمیكردم باورش خودمم ك بود اومده پیش ویهویي انقدسریع سام علي به نسبت من شدن سرد

 اومدم حرف به باالخره

 ....دیگه داداشمه عروسیه باالخره_

 بزنم گپ و بشینم هركسي پیش نمیشه وقت خیلي

 دادم ادامه خندكوتاه نیش وبعدبایه

 بري؟ همه پیش رسیدي داداشت نامزدیه...خودشما مثال_

 مینداختم تیكه خدا بنده این چرابه نمیدونم

 نبود خودم دست روزاهیچي این

 میدادن حق بهم همه و

 یكردمنم فك... ولي....نه ك هركسي پیش_گفت گرفته نشنیده دوممو ي جمله بود معلوم ك جوري كوتاه مكثي بعد سام علي

 .!باشم هركسي..منم..

 ؟ ندارم.دارم گردنت به برادري حق

 ....ك بده حق بم..رسیده ممكن شكل بدترین به چیز همه...سام علي_گفتم ناراحتي پایینوبالحن سرموانداختم

 همین.نگرانتم فقط من مهبان_داد جواب مهربون

 ...برادرانه نگرانیه یه

 .!یانه حرفشوباوركنم نمیدونستم

 ..بود سام علي اماطرف

 بود نداده تحویل دروغ بهم هیچوقت ك كسي

 ...میزد صداقت و راستگویي اوج یاتو..نمیزد حرفیو یا ك كسي

 اوردم زبون به و جواب ترین ابلهانه میزدم زل توچشماش ك درحالي وجود بااین

 !نگرانممممم نگراني این از منم_

 .سراغم اومد بد حس یه ك بود نیومده بیرون دهنم از كامل هنوز

 .میزدم حرفو این نباید شاید

 داشتمانتظارهرچیو_گفت فهمید و بغض میشدازتوش ك باصدایي میكرد كروواتشوشل ك درحالي پایینو انداخت سرشو سام علي

 .باشه..مهبان باشه...حرف این جز

 ...دورشد بلندازم هاي وباقدم انداخت صورتم زودگذربه نگاه یه بعد و

 دیدم الودشو اشك گذرچشماي زود نگاه همون تو

 .!!!بازگندزدم چرا..!چیكااااركردم من-

 بود همین فقط كاش اي ولي



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

138 

 

 ... ایهان آلود غضب ي چهره

 سام علي و نم ي تماشاگرمكالمه مدت تمام ك بود این ي نشونه(میكشید ریشش ته دستشوروي اي كالفه بودوباحالت توهم اخماش)

 .....بوده

 :گفتم خودم به بار دومین براي ك بود واینجا

 .! گند.. مهبان زدي گند

 ...بشووووور ظرفارو بیا پاشو مهبان: شد بلند بار سومین برای نازی مامان صدای

 ...پهلوم تو کرد فرو آرنجشو بود، نشسته مبل روی کنارم که هم مهیاس

 بشوری؟؟؟ میری تو مهیاس: شدم خیره مهیاس به مظلومانه

 !!رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جاش از حرف بدون و رفت لبخند با غره چشم یه کرد، نگاهم یکم

 ...شدم خیره گوشیم به و کردم بغل زانوهامو دوباره منم

 ...بودم مونده

 !!کنم کار چی باید نمیدونستم

 !!!بود مشغول فکرم عروسی شب از

 ...آیهان عصبانی نگاه مشغول

 ...نگاهش سنگینی

 ...نمیدونستم

 ...کنم کار چی باید نمیدونستم واقعا

 ...میرسیدم تتیجه به کمتر میکردم، فکر بیشتر چقدر هر

 ...غلط کاری چه و درسته کاری چه نمیدونستم و

 ...الناز پیش میرم من: گفتم بلند و شدم بلند جام از ناگهانی، تصمیم یه طی

 !!نداشتن مخالفتی که شد شنیده بابا و مامان صدای

 بیام؟؟؟ منم میکنی صبر یکم مهبان: اومد مهیاس صدای پشتش

 برم؟؟ تنها مهیاس: کردم نگاهش و آشپزخونه تو پریدم سریع

 !!کرد قبول و نگفت چیزی... که بود چی نگاهم تو نمیدونم

 ...باشه هماهنگ من با که دادم الناز به هم sms یه و شدم حاظر سریع

 !!گرفتم آیهانو شماره تردید بدون که بود این کردم که کاری اولین و بیرون زدم خونه از

 ...برام بود مهم

 ...بود مهم واقعا

 ...خودش هم

 ...ناراحتیاش هم
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 ...بود مهم بود، کنارم سخت شرایط ی همه تو که آیهانی

 ...الو: پیچید گوشم توی صداش باالخره طوالنی، بوق چند از بعد

 ...سالم: کردم بیرون فوت نفسمو

 ...سالم: بود سرد صداش

 !!بزنیم حرف... که زدم زنگ: گفتم تردید با

 ...بزنیم حرف-

 ...سام علی منو اونشب های حرف... آیهان: دادم قورت دهنمو آب

 !!!یمبد توضیح چیزیو دیگه هم واسه نداره لزومی دیگه میاد؟؟ یادت... کردیماااااا تموم ما مهبان: کرد قطع حرفمو

 ...نباش سرد... نباش اینجوری آیهان: کردم بغض ناخودآگاه

 ...که من... خواستی خودت مهبان: شد تر نرم یکم لحنش

 بزنیم؟؟؟ حرف رو در رو میشه آیهان: کردم قطع حرفشو من اینبار

 ؟؟؟...دنبالت بیام کجایی: اومد عمیقش نفس صدای

 !!!بودم نشسته ماشین تو کنارش بعد، ی دقیقه 20 دادمو بهش آدرسو

 ...رادرمهب فقط اون حساسی؟؟؟ روش انقدر چرا تو... ندارم سام علی به حسی هیچ من... آیهان: برگشتم سمتش به مقدمه بی

 !!!گفتی ودتخ!!! عاشقمی نه... داری دوست نه منو یادته؟ ولی... داری دوسش برادر مثه یعنی... برادرته: زد تلخی پوزخند

 ...اونروز من... من... آیهان: کردم بغض

 ...ریخت اشکام

 ...سمتم گرفت کاغذیو دستمال ی جعبه حرف، بی

 ...نبود دلت حرفای اونا که نگو مهبان؟؟؟ چی اونروز تو-

 ...نبودم مهبان ...نبودم خودم روز اون اصن من آیهان... نبود دلم های حرف خدا به... نبود خدا به: گریه با... دادم جوابشو

 نبودی؟؟؟ مهبان چرا نبودی؟؟؟ خودت چرا بدونم میخوان من: گفت محکم چشامو تو زد زل

 ...نپرس االن میکنم خواهش... نپرس آیهان-

 نمیگی؟؟ بهم حقیقتو چرا خب مهبان: باال رفت صداش یکم

 !!!گفتم بهت روز یه... بعدا شاید... شاید... بگم بهت نمیتونم... آیهان نمیتونم چون: باال رفت یکم منم صدای

 ...بده قول... مهبان نزن حرف احتماالت مورد در من با: دوخت بیرون به نگاهشو کالفه

 ...دادم قورت دهنمو آب

 داشتم؟؟؟ جرئتشو من

 بگم؟؟؟ آیهان به حقیقتیو همچین داشتم جرئتشو

 میتونستم؟؟؟

 !!!بگم چی بودم مونده منم و بود روم آیهان نافذ نگاه
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 ...شدم خیره چشماش به

 ...میدم قول: گفتم ناخودآگاه که بود اش طوسی چشمای تو چی نمیدونم

 !!داشت قولو این دادن ارزش قطعا گرفت، شکل آیهان های لب رو که لبخندی دیدن و

 ...زدم لبخندی متقابال منم

 ...پررنگ لبخند یه

 ...دل ته از ، یه

 ...میرسید مشامم به که بود خوب اتفاقات و خوشبختی بوی این شاید و

*** 

 ...شده خیره بهم که دیدم آیهانو و باال آوردم سرمو میجویدم پاستارو داشتم و بود پر دهنم که حالی در

 ...زدم لبخند و دادم قورت پاستارو

 ...زیاااااد خیلی بود گشنت گویا که هم تو... نداره حرف من ی کافه پاستاهای: اومد حرف به

 ...نخوردم غذا درست روزه دو... بابا آره-

 چرا؟؟: باال داد ابروهاشو

 ...بود مشغول فکرم-

 ؟؟...مشغول  -

 !!!کردم نگاهش خیره کردمو ریز چشمامو

 بشنوه؟؟؟ میخواست چی

 ...زد نما دندون لبخند یه

 ...تو مشغول: گفتم حرص با

 ...مهمم پس: پرسید و داد تکیه صندلیش به باشه، شده راحت خیالش که انگار

 ...مهمی که معلومه: گفتم نبود، میگم که چیزی به حواسم اصال و بود مقابلم پاستای به نگاهم که منم

 ...سکوت ثانیه چند

 ...آیهان پررنگ لبخند

 ...من چشمای شدن گرد

 ...آیهان ی خنده شلیک و

 ...فقط بزنممممم خودمو میخواستم

 ...عمیق... کرد نگاهم شد، قطع که آیهان ی خنده

 ...نگفتم چیزی منم

 ...آورد موهام طرف به و کرد بلند دستشو آروم

 ...عقب بردم سرمو که بود موهام سانتی چند ی فاصله تو
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 ...پایین آورد دستشو

 ...کالفه

 ببافمشون؟؟ روز یه داشتم آرزو چقد میدونی: کرد زمزمه آروم

 !!!کردم هنگ

 ...بگم چی نمیدونستم

 ...آیهان: کردم زمزمه بهت با

 ...عقب رفت

 ...بود سکوت کم یه

 ...بیرون میزنیم هم با موهامونو میکنیم فشن مدل یه... حاال بیخیال: گفت و زد مصنوعی لبخندی که

 ...دیوونه: خنده زیر زدم

 !!!!!!!!!!!کردی کوتاه موهاتو چرا نمیدونم هنوزم ولی: شد جدی بازم

 ...شدم دسپاچه

 ...بودن بلند زیادی... دستشون از بودم شده خسته: بزنم مصنوعی لبخند که شد من نوبت

 ...میدادن لو منو دروغ شاید چشمام که میدونستم منم و بهم بود زده زل عجیبش چشمای اون با آیهان

 ...دادم نشون پاستا با مشغول خودمو پایینو انداختم یرمو

 !!!شد شکسته من گوشی زنگ با که بود برقرار سکوت هم باز

 ...بود بابا

 ...برداشتم

 بابا؟؟؟ جانم-

 ...اینجا بیا شد تموم کارت ام تو... مهبد ی خونه میریم دادیم ما جان مهبان-

 ...بابا چشم-

 ...دخترم خدافظ... بال بی چشمت-

 ...اینا مهبد خونه برسون منو پاشو: گفتم آیهان به رو خوردم راخت خیال با که پاستامو

 ...هم با سینما بریم میخواستم: هم تو رفت اخماش

 ...دیگه صحبتا این و شرمنده: زدم لبخند

 ...نریز زبون پاشو: کشید دماغمو

 ...بیرون زدیم کافه از و شدیم بلند هم با

 !!خندیدیم و کردیم کل کل کیمیا و مهبد ی خونه تا راه طول تمام

 !!نمیفهمیدم چیزی زمان گذر از بودم آیهان با وقتی واقعا

 ...بامزه و بود بانمک بشر این که انقدر
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 ...کنم بغلش میخواست دلم واقعا وقتا بعضی

 !!!میکردم مبارزه حس این با چقدر من و

 ...رسیدیم کیمیا و مهبد ی خونه به کی و گذشت چجوری مسیر نفهمیدم

 نیست؟؟ کیمیا برادر کامیار اون: گفت که شنیدم آیهانو صدای فقط

 ...باال آوردم سرمو

 ...خودشه دقیقا چرا: گفتم نفرت و حرص با

 ...میکرد لمدنبا کامیار پرحرررررص و نافذ نگاه بشم، کیمیا و مهبد ی خونه وارد وقتی تا و کردم خدافظی سرسری آیهان با

 ... بود لبش روی که مرموزی پوزخند با همراه

 میگیرم و ایهان گوشي بار چندمین براي ترازهمیشه كالفه

 و اخرصبرمیكنم بوق تا

 ..بیــــــــــــــــب بازم

 .. نبود جوابگو كسي

 بیرون میزنم دانشگاه از و برمیدارم میز روي از كولمو باحرص

 .!نیست ایهان از خبري ك میشه روزي دو

 بودم شده دانشگاه درگیركالساي حسابي ك منم

 !..تافرداصبح میرفتم مرگ خواب به و میگرفتم دوش یه سریع جنازه یه مثه خونه میرسیدم وقتي و بودم تاعصركالس

 ..داد نمي منم تلفناي جواب بودبلكه نزده زنگ یه تنها نه ایهان مدت این ي همه و

 ...میشد تبدیل نگراني به عصبانیتم داشت كم كم دیگه

 خونه جاي به دانشگاه بعد

 رویاجون ي خونه رفتم راست یه

 بگیرم ایهان از خبریم یه ك بود خوبي ي بهونه جدیدایسن ترم كالساي هماهنگي

 بوده مشغول ذهنم مدت ي همه فهمیدم و دیدم درخونشون جلوي و خودم گردوندم ك چشمامو

 بازشد اینور توسط در و زدم زنگ

 خبربده متربه سریع ك خواستم ازش و گفتم رویاجون به ایسن جدیدكالساي ي برنامه راجب گرم پرسي احوال و سالم بعدازیه

 !نمونه عقب ازكالسا تاایسن

 خوووبه؟؟ چي خبر؟؟همه چه دیگه رویاجون خب_گفتم و پاكردم واون پا این حرفایكم این ي همه از بعد

 .ایهانم ،نگران راستش نه_ گفت منتظربودبانگراني انگار ك رویاجون

 چرا؟؟؟_ گفتم تعجب با

 خونم و شهب درگیركاراش طوالني مدت یه ك اومده زیادپیش البته..نیومده خونه ك دوروزه نزدیك_داد ترجواب نگران رویاجون

 میداد جواب منو تلفناي همیشه ولي نیاد

 میشه؟ خبرین؟مگه بي ازش دوروزه نمیده؟یني جواب االن_گفتم بااسترس بود بیشترشده خیلي حاالنگرانیم
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 خبر ازش من بیشتراز اونامعموال.. سربزنم چندتاازدوستاش به برم االن میخواستم..گرفتم دلشوره.مهبان بده حالم خیلي ازدیشب _

 !دارن

 وضعشه؟ چ این شدم واقعاكالفه دیگه

 خانوادگیشون ازرفتاراي نبودبعضي درك قابل اصالبرام

 نفهمیدم چیزي دیگه

 شركت به خودمورسوندم ماشین بااولین

 فایده چه اما

 باخبرنبود ازش كسي

 بیرون زدم ازشركت سرخورده

 خورد زنگ گوشیم ك بودم نیومده هاروپایین پله هنوز

 دراوردم وگوشیموازكیفم پریدم

 بودم رویاجون

 پرسیدم سریع و كردم وصل و ارتباط

 شده؟؟؟؟؟ خبري رویاجون_

 پیداكردم و ایهان_

 كجاست؟ اووووف_

 !دوستش..علیه امیر ي خونه..میدونن بهتر دوستاش گفتم_

 ... امیرعلي

 چي؟ امیرعلي_

 چطورمگه؟.زارع امیرعلي_

 ..هیچي هیچي_

 انداختم شركت تبلیغاتي تابلوي به نگاهي یه و برگشتم

 ''زارع امیرعلي''

 بود شده حك تابلو روي ك فامیلي و اسم

 بودم اومده درست من پس

 بود گفته دروغ من به و خبرداشت دوستش پس

 .!اینطور ك

 خطي؟ پشت.. مهبان_رویاجون

 راحت خیالتون..خداروشكرپس خب.. رویاجون اره اره_دادم جواب سریع

 چیكاركنم نمیدونم دیگه ایهان این ازدست.اوف_
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 رویاجون نخور حرص_

 بشورمش تووانه،برم ایسن برم من جان مهبان_رویاجون صداي هم بالفاصله و اومد ازاونورخط ایسن صداي

 رویاجون،ایسنوببوس باشه_

 خدافظ برم قربونت_

 عزیزم خدافظ_

 توشركت وبرگشتم توكیفم كردم گوشیوپرت سریع

 بود ازكاركنان بایكي كردن بحث مشغول امیرعلي

 گفتم كالفه و رسوندم بش خودمو

 گفتید؟ دروغ چرابهم_

 دروغي؟ چه(_باتعجب) امیرعلي

 كجااااست؟ ایهان زارع اقاي_

 نمیدونم گفتم یبارپرسیدید محترم خانوم.. بابا اي_

 .میدونید_كشیدم نفس عصبي

 !!كردیمااا گیري عجب خدااا اي_

 وایسادم جلوش ك بره اومد

 ..!شماست پیش میدونیدچون..!خونتونه چون میدونید_

 ...بابااااا اي..بابا اي_

 من خودتونوبذاریدجاي لحظه یه..نگرانشم میگید؟من دروغ بمن چرا خب_

 ..چندروزتنهاباشه تا هاموخواست خونه از كیلیدیكي ازمن دوروزپیش ایهان خانوم مهبان_

 ...شما مخصوصابه..نگم كسي به ك تاكیدكرد هم خیلي

 .!مادرش به هم گفتم شما به هم یگهد حاال

 میشدم دیونه داشتم دیگه

 خواسته چیزي همچین چي براي ایهان

 كجاست؟ خونتون_ گفتم زاري بإحالته

 كنم كمكتون نمیتونم. شرمنده دیگه_

 شمابدنشه واسه میدم قول..تروخدااا_گفتم بابغض

 تروخدا_ دادم ادامه بیشتري بابغض

 گفت مینشست صندلیش روي ك درحالي

 ..دربیاددیگه ،نذاریدگندش كردم كاررفاقتي یه من..نیست بدشدن بحث اصن_

 دراوردم و كردن گریه اداي و پایین سرموانداختم
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 بودم نگران خیلي و داشتم بغض درسته

 بود یكاركامالفرمالیته گریه دیگه اما

 .......بگید...بهم..میكنم التماس....خدا..ترو_ گفتم ایي گریه حالت با

 ..!اشهتنهاب روز داریدبذاریددو دوس هركي جان فقط.میدم..نكنید گریه.. ایهان تو به لعنت_گفت بودك نشده كامل جملم

 ادرسو؟ بدید میشه.. چشم_ گفتم سریع

 زرمیزنم دارم انگارمیدونست ك جوري

 !باشه_میزدوگفت موج(خرنیستم من) ي جمله توش ك انداخت بهم نگاهي

 ادرس به خودمورسوندم فشنگ ومثل ادرسوگرفتم

 فشاردادم زنگ انگشتموروي هم سر دوبارپشت

 شد خارج ایفون از ایهان خشك صداي

 كیه؟_

 ،بازكن مهبانم_ گفتم اضافه حرف بدون

 تواینجاچیكارمیكني؟_ترشد خشك ایهان صداي

 من نه بدي توبایدجواب ك سوالیه این_ دادم جواب صریح

 .!برگرد_

 ....!!!ایهااااااااااان_ زدم جیغ

 بود ایفونوگذاشته ایهان اما

 !بود؟ چش این میشدم دیونه داشتم

 ازدیوارگردوندم زده واجربیرون قدیمي دركوتاه نگاموبین

 میتونستم.. ورزشكاربودم من

 ..باال خودموكشوندم و اجرگرفتم دستموبه

 اونوردیوار كردم پرت خودمو بادوحركت

 توساختمون میكردم،دویدم فوت و بود اومده بوجود دستم روي ك جدیدي خراش داشتم ك همینجوري

 كرد خودنمایي اول ي طبقه تو ایهان هاي كفش

 جونم به اوفتاد بدي استرس

 بود باز نیمه قدیمي فلزي در

 واردشدم

 تندتندمیزد قلبم دیگه حاال

 قدیمي ي خونه یه

 كوچیك تلویزیون یه



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

146 

 

 كاناپه یدونه و

 اومد سرم ازپشت صداش ك میگشتم ایهان دنبال

 ؟ نمیشه حالیت حرف.برگرد نگفتم مگه_

 خشكید هام رگ تو خون ایهان سرووضع بادیدن

 ..بود شده اینجوري چراایهان

 بود گوداوفتاده زیرچشماش

 باشه نخورده هیچي انگارچندروزه

 ....چشماش و.. بود اشفته موهاش

 ..بود چیز همه بدتراز چشماش

 . خون كاسه دو

 ..بودم ترسیده خیلي

 ایهان؟ اومده سرت بالیي چه_گفتم داغوني بالحن

 خوبه؟؟؟ حالت.....حالت

 .عالیه حالم_زد وریي یه لبخند

 ..ایهاااااااااان_

 ..نیاراسمشو...مرد ایهان_زد داد

 .!مهبان بیرون برو(_داد ادامه و كرد اشاره در به باعصبانیت)

 ..میكنیییي چیشده؟؟چرااینجوري...ایهاااااان_زدم جیغ

 .. كشتي و ایهان.. مرد ایهان گفتم_

 ...کشـــــــــــــــــتي

 .شد خالي روم یخ اب پارچ یه كردم حس

 ...میگي داري چي میفهمي.. ایهان_گفتم باالتماس

 .نفهم شنیدي؟؟؟؟یه...نفهمم یه من اخه..نمیفهمم نه..هه_زد حرص رو از لبخندي

 بوده بازیچه یه فقط مدت این همه نفهمید ك نفهم یه(_زد داد)

 نیست پیشش فكرت.. مدت این همه نفهمید ك نفهم یه

 نیســـــــت پیشش روحت

 نیســــــت پیشش قلبـــــــــــت

 ..!نیست

 ..!نیست

 ..! نیســــــــــــــــــــــــــت(: زد داد بیشتر)
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 تنمومیلرزوند صداش.. گوشاموگرفتم

 گفتم باگریه میلرزیدم ك همینجوري

 ..ن..ایها.. میزني.. حرف... كي از_

 امیرحســــــــــــــــــــام_ زد داد

 ...بودي عاشقش ك مردي

 كردي كوتاه موهاتو بخاطرش ك مردي

 .. ك مردي

 بـــــــــــــودم خبر بي ازش احمق من

 اوفتاد شماره به قلبم

 ..نه...خدایاااا نه

 ..نبووود وقتش االن

 باشه خواب یه كاش اي

 .!!حقیقیه چیز همه كرد ثابت بهم میشد خورد داشت ایهان دست توي ك دردمچم

 گفت میزد موج ناراحتي و عصبانیت توش ك بانگاهي و زد زل توچشمام

 ...فهمیدم اشتباه ك بگو بهم...بود دروغ گفتم هرچي ك بگو بهم_

 .. مهبان بگو_داد ادامه و كرد پنهون ملتمسش صداي زیر عصبانیتشو

 میلرزید بدنم وضوح به

 نمیرسه مغزم به خون میكردم حس

 ...میشد چي داشت

 .!نمیدونم

 دوختم چشم بهش پرازاشك باچشماي

 ...مچم درد

 ...تنم لرزش

 ..!منتظرایهان نگاه.. و

 شد باز سختي به لبام

 ...! نیست.....  دروغ_

 .!منفجرشه ممكنه لحظه هر میكردم حس

 بازكرد و بست باال،چشماشواروم داد ابروهاشو

 چكید اشك قطره یه چشماش ازجفت

 بمیرم میخواست دلم
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 میكرد گریه داشت من ایهان

 بود شكسته كمرش..من مغرور ایهان

 ...!!!!!متنفررررررم خودم از

 خودش مثه.. بود شده خسته ایهان صداي

 (میرسید گوشم به زور به صداش)

 ...مهبان كردي ؟تونابودم..!چیكاركردي من با.....مهبان_

 !كردي نابودم

 ...اعتمادكردم تو به من

 ..لعنتي من

 ...داشتم دوست

 ...احمقم یه من

 ... نه من اما میدونست كامیار

 (عصبي ي خنده باز)

 ...هه

 ...نمیگفت بهم اگه

 ...بدي ادامه كثیفت بازي به میخواستي كي تا نبود معلوم

 ..داشتم دوست و ایهان من..كثیف؟؟؟نه بازي)

 ...داشتم بخدا

 (بگم بخدامیخواستم..بگم بش همچیو بودم داده قول من

 كنم تعریف بذارهمچیوبرات..تروخدا..بدم توضیح برات بذار..ایهان_افتادم هق هق به

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الـــــــــــــــــــان_زد داد

 ..تروخداایهان_گفتم باگریه

 ...دیــــره خیــــلي..مهبان دیـــــــــــره_ گفت دارش خش و داغون صداي با

 ..زمین رو اوفتادم

 ....بجز نفهمیدم هیچي دیگه

 ...در شدن كوبیده صداي

 : میكرد اعالم ك

 ! مهبان نیست دیگه ایهان

 !  نیست دیگه ایهان

 !شدم خیره اطراف به هدف بی و شدم کافه وارد
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 ...داشتم استرس

 ...خیلی

 ...بزنم گند قراره میدونستم ولی بودم کرده مرور بار صد حرفامو

 هستین؟؟؟ پاکزاد آقای مهمون: اومد طرفم به مردی

 ...بله: گفتم دستپاچه

 ...هستن منتظرتون: کرد اشاره میخورد باال ی طبقه به که هایی پله به

 ...رفتم باال ها پله از استرس با و دادم تحویلش عجوالنه لبخندی

 ...بود همونجا

 ...بود نشسته ها پله به پشت

 ...بود معلوم هم جا همین از حرکاتش سردی و

 ...رفتم طرفش به آهسته های قدم با

 ...نشستم روش به رو صندلی روی پایینو انداختم سرمو

 ...ببینم هاشو لب رو پوزخند میتونستم هم چشم زیر از حتی ولی

 ...باال آوردم سرمو آروم، آروم

 ...داغونه قیافم میدونستم

 ...نبودن خالی اشک از هم لحظه یه حتی که چشمایی

 ...شد تر پررنگ پوزخندش

 ...میدیدم رو قدیم آیهان همون مهربونی چشماش عمق تو ولی برسه نظر به تفاوت بی داشت سعی شاید

 ...سالم: اومدم حرف به

 ...شنیدم زور به که داد آروم اونقدر جوابمو

 !!!سکوت برقراری هم باز و

 ...بزنی حرف میخواستی: اومد حرف به آیهان اینبار

 ...آره: گفتم لب زیر

 ...اینجام تو اصرار به االنم... ببینمت نمیخواست دلم اصن من... مهبان ببین: شد خم جلو سمت به

 ...شد مچاله قلبم

 ...باد خودم بر لعنت که کردم خودم

 ...بدم توضیح میخواستم: شدم خم جلو به منم

 ...ازت نمیخوام توضیح: نمیرفت کنار هاش لب روی از پوزخند

 ...دادم قورت بغضمو کشیدمو عمیقی نفس
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 زندگیش ی همه... بود زندگیم ی همه که امیرحسامی... امیرحسام... ا: بغض با کردم، شروع مقدمه بی و دادم تکیه صندلی به

 بند جا هیچ به دستم من....خیلی....کرد بد من با امیرحسام....آیهان آره...نداره بهم حسی هیچ گفت چشمامو تو زد زل... بودم

 ....ببینه منو دوباره امیرحسام تا کردم بگی هرکاری......کردم کاری هر....آیهان نبود

 ته هنوز یرحسامام میگفت بهم حسی یه...نمونده چیزی عشق همه اون از که کنم قبول نمیتونستم......نمی:میزدم زار داشتم دیگه

 ...بزنم بهش تلنگری یه میخواستم فقط....فقط من...عاشقمه وجودش

 ...بود عصبانی آیهان

 !!قرمزش چشمای از

 !!بلندش های نفس

 !!میفهمیدم اینو اش شده مشت های دست و

 ...داشت حق

 !!میزدم حرف امیرحسام به عشقم از داشتم جلوش من و داشت دوَسم

 اوالش فقط بخدا انآیه ولی......ولی...امیرحسام غیرت رو بذارم دست بذا گفتم....تلنگره همون شدی....دیدم که تورو:دادم ادامه

 ...ممیگ قلبم ته از دارم اینو...نمیکردم هم فکر امیرحسام به حتی بودم پیشت که وقتایی اصال من...بود امیرحسام

 ...میکنی اقرار من دادن بازی به داری که خوبه:آیهان پوزخند هم باز

 زدم بهم که...یواستود اومدم که...اونروز ولی.....ام عوضی خیلی...آره....ام عوضی من آیهان:بود کرده تار دیدمو جلوی اشکام

 قبلش زرو چند...کردم کوتاه امیرحسام بخاطر موهامو من....زدی حدس درست تو...آیهان نباشم عوضی که اومدم....باهات

 من و بود من شپی فکرت مدت تمام تو....داشتم وجدان عذاب چون کنم تموم رو رابطه این اومدم من...سارینا با...بود نامزدیش

 ..........فکرم

 ....کردم سکوت

 ....بود پیچیده فضا تو فقط من هق هق صدای

 ....بود پیچیده کافه توی که آرومی آهنگ با همراه البته

 ...که آهنگی

 !!نمیدونم

 ....بذارن رو آهنگ این بود گفته منظور با آیهان شاید

 ....بود بد من با تو قبل زندگی))

 ....بودم مردم بین خسته و سرد

 ....داشت غم رسیدم هرکسی به من

 ....((بودم"دوم عشق"همیشه من

 کرد بد من با مامیرحسا....همین...ام شرمنده فقط....بگم ندارم چیزی واقعا من....آیهان:قرمزش چشمای به دوختم اشکیمو چشای

 ....تو با منم و

 خراب اعتمادو دیوار این بد انقدر کاش....مهبان داشتم اعتماد بهت چشمام مثل من:اومد حرف به باالخره آیهان

 !!کاش....نمیکردی

 .....مهبان کردی داغونم:داد ادامه و کرد نگاهم یکم
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 ....شد بلندتر ام گریه صدای

 ....طرفم گرفت کاغذیو دستمال

 آیهان؟؟؟ میکنی....می....حاللم.......حـَ :گفتم هق هق میون

 ....زندگی کثیف های بازی قربانی.....بودی قربانی توهم....بودم قربانی منم:زد تلخی لبخند

 ...نگفت

 ....میکنه حاللم نگفت

 ...بودم شکسته...مغرورو کمی حال عین در و شیطون   شاد   آیهان   دل   من

 ....مهبان بود دیدارمون آخرین این:شد بلند جاش از

 ...گرفتم دستشو که میرفت داشت

 ...کرد نگاهم

 ...کردم نگاهش

 ...نگفت چیزی

 ...نگفتم چیزی

 پاچه لهک رفتیم باهم که باری همون....نداشتم دوستت اگه...من که...بگم بهت بذار فقط:بدم قورت بغضمو کردم سعی خیلی

 ...نمیدادم ادامه باهات و میکردم دیدم،ولت سارینا همراه   تفاوتو بی امیرحسام و خوردیم

 ...کرد سکوت

 ...اینبار و

 !بود دلم حرف انگار آهنگ صدای

 .....از یادش بره کن کاری یه و باش من با تو))

 ...((من ی دیوونه دنیای

 ...کردم ول آروم دستشو

 ...آیهان کن حاللم:گفتم لب زیر فقط

 ...مهبان خدافظ:شنیدم دارشو بغض شاید و خسته و داغون صدای

 کابوس ها مدت تا ، بود آیهان دل حرف دقیقا اینبار انگار که کذایی آهنگ اون صدای با پارکت،مخلوط رو هاش قدم صدای و

 ...بود هام شب

 ...تورو که نبوده من گنــــــــــــــــــــــــــــاه این))

 !!!((دیـــــــــــــــدم اون از دیــــــــــــــــــــــــرتر یکمی

 ظهر 3 ساعت آبان، 22 جمعه،

 ...گذشته مهبان و آیهان دیدار آخرین از ماه دو به قریب که اونه زا حاکی آبان آخر ی هفته

 ...مهبان و

 ...غم دختر... صبور دختر
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 ...کرده تغییر زندگیش وقته خیلی

 ...نمیشه غرق خاطراتش تو و نمیشینه گوشه یه... نمیکنه گریه دیگه

 ...شده قوی دیگه

 ...نداره معنی ددر بدون زندگی که فهمید و بکشه هاشو درد باید و بپذیره اشتباهاتشو باید که گرفت یاد حداقل ماه یک این تو

 ...مهمتر همه از و

 ...شد تر کمرنگ همیشه از براش امیرحسام و... اومد دستش بیشتر آیهان قیمت و قدر تنهاییش حصار تو

 ...ماه یک تو مهبان... آره

 ...برگشت خودش پیش سال دو زندگی به و کرد قبول سرنوشتشو

 ...نبود خودش نگران دیگه مهبان

 ...نبود خوردشم شکست احساس نگران

 ...بود خواهرش نگران

 ...مهیاس

 ...میبرد رنج قلبی مریضی از بچگی از که مهیاسی

 ...بشه جدی روزی یه نمیکرد فکر هیچوقت اما

 ...میشد تر تنگ مهربون مهیاس قلب های دریچه

 ...تر سخت مهبان ی خانواده برای زندگی و

 ...میخورد غصه بیشتر همیشه از نازی و نگران روز به روز پدر

 ...مهیاس خود و

 ...فهمید رو زندگی وقتی از ما داستان مهیاس

 ...کرد قبول دردشو قلب کنارش در

 ...اومد کنار باهاش و

 ...شد هنر ی عرصه وارد و کرد پیدا رو موسیقی که وقتی تا

 ...شد بهتر قبل از چیز همه و

 !میشه تبدیل عادت به خوب حس یه کنار در اون از بعد و داره جذابیت مدت یه تا چیزی هر اما

 ...برگشت بیماریش به جانش از تر عزیز مهبان ی غصه از مهیاس شاید میدونه چه کسی

 ...بود زیاد احتمالش ولی... گفت نمیشه حتمی

 خشک پاییزی روز یه به میرسیم

 ...بود دوخته چشم پاییزیي خشک و زرد های برگ به انتظارترازهمیشه چشم ازپنجره مهبان که

*** 

 ...در جلوی دویدم و شدم پا جام از فشنگ مثه رسید، گوشم به که در شدن باز صدای
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 ...شدن ظاهر در چارچوب تو مهیاس و بابا و مامان

 شد؟؟ چی: بود مشخص صدام توی نگرانی وضوح به

 ...برد پناه آشپزخونه به سریع نبود خوب حالش اصال که مامان

 !داد تکیه سرشو ای خسته حالت با و مبل روی نشست هم بابا

 ...دوختم چشم مهیاس به

 ...میزد موج چشاش تو اشک از ای هاله

 ...س...مهیا-

 ...بست درو و اتاقش تو دوید

 .نباشه میکنم فکر که چیزی اون که میفرستادم صلوات دلم تو فقط

 ...بابا پیش نشستم

 شده؟ چی بگید منم به میشه... جون بابا: گفتم مهربونی لحن با و گرفتم دستشو

 ...مهبان باشیم مهیاس قلب مراقب بیشتر باید: وارگفت کردوزمزمه باز چشاشو

 آخه؟ چی یعنی... بگو قشنگ خدا تورو بابا: پرسیدم نگران

 ...فقط... نشو نگران -

 ؟ چی فقط -

 ...باشه نظر تحت باید... شده خطری یکم دردش قلب-

 ...نبود توصیف قابل حالم

 ...من صبور و تر بزرگ خواهر مهیاس

 .کنم تصور دردی همچین با لطیفمو خواهر نمیتونم

 ...مهیاس اتاق سمت رفتم و شدم جدا بابا از بغض با

 ...بزار تنهام بگه میترسیدم ،چون نزدم در

 .کردم باز درو آروم

 ..زانوهاش روی بود گذاشته سرشو و بود نشسته تختش ی گوشه

 ...میکنم دق رسما دیگه من بخوره غصه من مهیاس: گفتم و دادم قورت بغضمو زور به... نشستم روش به رو

 ...نگفت چیزی

 ...آبجی دارم کیو تو جز به من آخه...میکنمااا دق جدی جدی: گفتم بغض با کنم پنهون بغضمو نتونستم دیگه

 ...باال آورد سرشو

 ...من مثل... بود خیس صورتش

 ...بغلش تو پریدم

 ...میکردیم گریه هم با
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 ...داشتم نیاز گریه این به چقد ماه یك بعد

 ...بودم شده جدا غمام از مهیاس امید به همیشه من... نمیتونستم مهیاس بدون من

 ...بود دنیا خواهر ترین العاده فوق من، هنرمند مهیاس... داشتم دوست کسی هر از بیشتر مهیاسو من

 ...تخت روی بود پخش نتاش با بود کرده ضبط مهیاس که کاری آخرین

 ...کرد پر و اتاق ویالون، سحرامیز آواز با همزمان مهیاس زیبای صدای و کردم پلی رو ضبط

 ...بساز من دل با ناز ی الهه ای آه

 ...برم ز برود گداز، جان غم کاین

 ...بود تو ه*ا*ن*گ از نیاسود، من دل گر

 ...گذرم گنهت سر ز تا بیا

 ... یاری دست میکنم باز

 ...دراز سویت به

 را_خود_غم# تا بیا

 ... نیاز و راز با

 ...!  ببرم زخاطر

 ...شه خوب حالش کاش:کردم زمزمه لبم زیر

 ....میشه خوب...نخور غصه:بوسید پیشونیمو مهبد

 قلبشو؟؟؟ مشکل بود رفته یادم اصال میشه باورت...بود خوب حالش همیشه انقد...مهبد میدونی:گفتم بغض با

 !!!بودیم همینجوری هممون:زد تلخی لبخند

 ....شد خارج آشپزخونه از چایی با کیمیا

 ...مثبت انرژی از پر و باز نیش   با معمول طبق

 ...تا2شما دارین حرف چقد...میگما_کیمیا

 !!اومد فوضول این باز:گفتم حرص با

 ....فضول میگه کی به کی ببین مهبد:خنده زیر زد

 ...شد باز خنده به هممون های لب

 نیومد؟؟؟ چرا مهیاس پس مهبان:نشست مهبد کنار کیمیا

 ....جایی بره میخواد گف بعدشم...داشت قرار دوستاش با...چمیدونم:باال انداختم هامو شونه

 دوستاش؟؟؟_مهبد

 ...دیگه بقیه و ها فرفری...باحاال هنری اکیپ...دیگه دوستاش...درنیار قیصرارو داداش ادا:سرش تو زدم

 ...که براتون دربیارم بزرگترو داداش ادا دیقه دو که نمیذاری:شد باز نیشش مهبد

 ....خندیدیم و کردیم نگاه هم به کیمیا و من
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 ...میومد اونم میکردی هماهنگ الناز با خب مهبان_کیمیا

 !!شمال رفتن خانواده با جان الی بعدشم...دیگه میبینیش یونی دیگه روز3حاال خب:کردم نگاهش فیس پوکر

 !!برم من...گذشت خوش...چل و خل زوج...خب:شدم بلند جام از و کشیدم سر چاییمو هم بعد و

 ...که اومدی تازه مهبان_کیمیا

 !!پیشمون یکم بمون_مهبد

 ...دنبالش برم کجاست مهیاس ببینم بزنم زنگ پیشمه ماشین...دیگه نه_من

 ...شدی مهربون خواهر:کشید دماغمو مهبد

 ...بودم مهربون خواهر:درآوردم زبونمو

 ...گرفتم و مهیاس ی شماره بالفاصله و بیرون زدم خونه از و کردم باهاشون سریع خداحافظی یه و

 مهبان؟؟؟ جانم:داد جواب باالخره و خورد طوالنی بوق چندتا

 ...زدم لبخندی

 ...بود مهربون شرایطی درهر

 !!شرایطی درهـــــــــــر

 ...مهیاس سالم_من

 ...میاد سروصدا مهیاس؟؟چقد کجایی:دادم ادامه و...مکث یکم

 ...خوب جای یه:ببینم لطیفشو لبخند میتونستم هم گوشی پشت از

 دنبالت؟؟ بیاد جانت خواهر بدی خوبو جای همین آدرس میشه خب:گفتم خودم مخصوص لحن با

 داشتی؟؟؟ ورش تو خونه گذاشتم سوییچو من باز:شد جیغ یکم صداش

 ...بده آدرس..من سر نکن جیغ جیغ حاال خب_من

 ...خدافظی...برات میکنم اس_مهیاس

 ....خدافظ:زدم لبخند

 !بودم خیره روم روبه ساختمون به بعد ساعت نیم حدود و

 ...و

 !!بگم چی نمیدونستم

 من مهیاس  

 من مهربون خواهر

 !خودش مریضی   وجود با

 میگذروند؟؟ اینجا وقتشو

 اینا؟ با

 سرطانی؟ های بچه با
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 !!شدم ساختمون وارد

 ...و

 ...شد جمع چشمام توی اشک میدیدم روبروم که چیزی از

 .صندلی روی مهیاس،نشسته

 .!مینواخت احساسش تمام با و بود دستش ویالون

 ..دورش و

 !!بود بچه از پر

 ..معصوم های بچه

 ..مهیــــــــــــاس:کردم صداش شد تموم ک آهنگ

 ..طرفم برگشت

 !سمتم به برگشتن هم داشتنی دوست کوچولوی سرهای اون ی همه

 مهبان؟؟ اومدی کی:شد بلند جاش از

 ..نیست خیلی:گفتم لب زیر

 ...ها بچه وسط برد خودش با و گرفت دستمو

 ...بودم کرده تعریف براتون که من خواهر اینم...خاله عشقهای_مهیاس

 ...شد بلند صدایی هرکدوم از

 ...خشگلی خواهر چه وای_

 ...ببین...سبزه منم چشمای_

 کردی؟؟ کوتاه موهاتو که مریضی ما مث شماام خاله_

 شما؟؟ نیستین هم شکل چرا پس مهیاس خاله_

 ...مهیاس جای نشستم

 ...مهبانم من...خشگلی پسرای آقا و خانوما دختر چه....وااای:گفتم همشون به رو

 ...میگفتن اسماشونو هم با همشون که شد بلند صداشون هم باز

 ...ستاره منم_

 ...آیدین_

 ...زهرا_

 ...شقایق_

. 

. 

.... 
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 ...روشنکم منم خاله:گفت و گذاشت پام رو کوچولوشو ساله،دستای4حدودا و بود نزدیکتر بهم همه از که دختری

 ...لرزید دلم کردم که نگاهش

 ...ها چشم همون

 ....بود آیهان های چشم شبیه درشتش،خیلی های چشم

 !!افتادم یادش باز

 ...شدیم جدا هم از رحمانه بی چه که

 ...نیست ماهه دو که

 ....نمیارم آیهان از اسمی و میکنم کار شنا آیسن با و اینا رویاجون خونه میرم ماهه دو که

 ...میشه حس زندگیم تو خالیش جای چققققد ماهه دو که

 ...گاه تکیه یه خالی جای

 ...تنهاییه تقدیرم باز که منم انگار قصه این آخر و شد خوشبخت امیرحسام

 ...نداره اشکال

 !!میکنم عادت دارم که من

 ....شو خوشبخت هم مهبان جای به تو امیرحسام

 مهبان؟؟ کجایی:اومدم خودم به مهیاس صدای با

 ....فکر تو رفتم لحظه یه....جا هیچ....هیـ:دادم جوابشو دستپاچه

 خوبی؟؟؟:زد نگرانی لبخند

 ...گرفتمش دستم با که چکید چشمم از اشک قطره یه

 ...مهیاس خوبم آره

 ...برگشته مریضیت تو

 ...برگرده بخواد که بود نرفته جایی اصال

 ...رفت و شکست دلش و فهمید چیو همه آیهان

 ...شد جایگزینم سارینا و کرد فراموش راحت خیلی منو امیرحسام

 ...مهیاس شدم تنها من

 ...خوبم ولی

 ...عزیزم خوبم:بزنم لبخندی کردم سعی

 مهیاس؟؟ بریم:شدم بلند جام از

 ...بریم_

 ما؟؟؟ پیش میای بازم خاله:شد بلند ها بچه صدای

 ...کردم نگاه معصومشون های چهره به
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 نیام؟؟ میشد

 نیام؟؟ میتونستم

 ...پیشتون میام بازم حتتتما:دادم باز نیش با جوابشونو

 ...شد بلند خوشحالیشون از حاکی صداهای

 !شدیم خارج اونجا باهاشون،از گرم خداحافظی یک بعداز

 ...شدیم ماشین سوار مهیاس با

 !؟!؟...کی از:اومدم حرف افتادم،به راه و زدم استارت اینکه از بعد

 کی؟؟؟ از:نفهمیده منظورمو انگار که کرد،جوری تکرار حرفمو

 ها؟؟ بچه این پیش میای کی از_

 ...سال یه از بیشتر...وقته خیلی...نمیدونم_

 دنیامون ولی داره قفر مریضیمون...هام بچه این مثل منم...ام زنده کی تا نمیدونم که من...مهبان میدونی:داد ادامه و کرد نگاهم

 ...یکیه

 ...کنه پیدا راه گلوم به بغض نذاشتم

 ..بودم مهبان من

 ...بودم قوی همیشه من

 یشههم بابا مگه...که نبودی زنده االن تو که بود دکترا حرف به شدی؟؟ها؟؟اگه ناامید انقد کی تو..مهیاس نزن زر:کردم اخم بهش

 به امیدت...ااالتهس22...ببین خودتو...نمیمونه زنده و تنگه شما دختر قلب دریچه گفته برگشته دکتر نوزادیت از...نمیکنه تعریف

 ...دیوونه باشه خدا

 چقد نیس علومم عمل بدون!!باالست ریسکش میگن...کنن عملم نکردن قبول کدوم هیچ...االن تا رفتیم دکتر همه این:گفت بغض با

 ...بمونم زنده

 ...دیوونه باش داشته زدی؟؟امید جا زودی همین کرد؟؟به ناامیدت دکترا حرفای تویی؟؟انقد این واقعا مهیاس:گفتم تعجب با

 ...دارم امید....دارم:داشت بغض هنوز ولی زد محکمی لبخند

 ...روز چند این دیدی ک خودت...کرداا جمع نمیشه خانومو نازی دیگه بگیری بغل غم زانوی تو...همینه....آفرین_

 ...خندید

 ...جون کم

 ..بغض پر

 !!محکم همچنان ولی

 !!!کنی آرومم که دارم تورو من که خوبه چقد....کنه آرومش تا داره مامان،بابارو که خوبه چقد_مهیاس

 ...فهمیدم خودم فقط تلخیشو که دادم تحویلش لبخندی

 ...مهیاس بده چقدر و

 !!!کنه آرومم که ندارم رو کسی من که
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 ....بود یکی کــــــــــــــــــــــــــــــاش

 ...کاش

 ...!! بود آیــــــــــــــهان کاش

 میكنه نگاه مچیش ساعت به دوم بار براي ایهان

 داشت قرار باهاش كه مردیه ربعي یك تاخیر یاداور ك

 مینوشه قهوشو از كمي و میده تكیه صندلیش به

 میبینه جلوش مردو قامت ك نذاشته جاش سر فنجونو

 میشه گم تندش هاي نفس توي ك مرد صداي پشتش و

 شرمندم واقعا تاخیر بابت_

 میكنه دراز سمتش به دستشو و میشه بلند ایهان

 باالست تهران ترافیك از دركم ولي هستم سروقتي آدم درسته_

 میشه لبهاشون مهمون كوتاهي لبخند

 بودم ترافیك توي دقیقا چون درك از ممنون_

 میگه میشینه صندلیش روي ك حالي در ایهان

 گذاشتید قرار شهر مركز توي ك خودتونید مقصرش_

 میاد خوشم كافه این از_

 میگه و میندازه باال هاشو شونه تفاوت بي ایهان

 دارید حرف من با گفتید...مطلب أصل سر بریم_

 اوهوم_

 میشنوم.. خب_

 میگه و مینوشه اب از كمي مرد

 ..نگید چیزي حرفم نشدن تاتموم ك بدید قول بهم همه از اول_

 قبوله_

 خوبه_

 میدوزه چشم دهانش به مشتاقانه ایهان

 میكنه شروع دار صدا نفس یك از بعد و میشه جابجا صندلیش روي كمي مردي

 ... من حرف مطلب اصل_

 گذاشتید تنهاش هاش غصه و غم تو كاریاش ندونم بخاطر شما ك دختریه

 .. ندارم فضولي قصد اصال من

 میدونم و باید ك چیزایي
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 برم و بگم دختر اون از یكم میخوام فقط من

 همین

 موند منتظر باز و كرد جمع سینه تو دستاشو ندادو جوابي بود داده ك قولي پاس به ایهان

 دوربود اي هرحاشیه از و بود توكارخودش سرش همیشه..داشت فرق دخترا از خیلي با مهبان_

 ..عاقل و دل خوش دختر یه

 ..بود دور عشق از همیشه

 ..اومد تاامیرحسام

 نمیكرد قبول اوالش

 ..جابزنه سادگیا همین به حاضرنبود و بود باخته دلشو امیرحسام اما

 كارخودشوكرد تااخر شد ظاهر مهبان جلوي انقد

 امیرحسام به داد باردلشو اولین براي ساده مهبان

 جاموند همه از دیگ و

 امیرحسام به شد محدود چیز همه

 شد محدود دنیاش

 طرف یه امیرحسامش..طرف یه ادما

 ..كذایي روز تااون

 برد یاد از رو زندگیش از چندسال حادثه یه با امیرحسام ك

 :(بود هم مهبان چندسال اون دركنار

 ...دل ساده مهبان

 نبود اهلش نخواست اما كنه نابود جدیدامیرو زندگي میتونست

 ..حسشونابودكرد اون

 ..دید زخم خودشم و

 ببینم لبهاش روي رو خنده هیچوقت دیگه اتفاق اون بعد نمیكردم فك

 امادیدم

 ..بود تو پیش ك دیدم وقتي

 هرجا...كوه..كافه توي

 بودین ك هرجا

 بودم منم

 ...برگشت زندگي به باتو اون

 همیشگیه و حقیقي حس یه تو به مهبان حس مطمعنم من
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 ...امیرحسام به حسش از بیشتر حتي

 :میگه ك هست معروف ي جمله یه

 دونفرعالقمندشدي به زندگیت تو اگ

 كن انتخاب دومو َنَفر حتما

 بودي اول َنَفر واقعاعاشق اگه چون

 ..!نداشت وجود نفردومي هیچوقت

 نیستم جات چون میكنم دركت نمیگم من..ایهان

 داري دوسش واقعا اگه اما

 بگذرونه تنها و سخت روزاي این نذار

 باش كنارش

 كنه تكیه بهت بذار

 شده ضعیف خیلي مهبان

 كني كمكش میتوني خیلي تو

 سخت؟ روزاي_

 بمیره ممكنه هرلحظه خواهرش... اره

 مریضه

 وابستس خواهرش به خیلي ك مهبانم

 میشه زنده و میمیره اون بجاي لحظه هر داره

 ازكجامیدوني؟ اینارو تو_

 :(من؟

 (میده ادامه و میزنه تلخ لبخند یه)

 دارم خبر ازش همیشه من

 ...باشه داشته خبر اون اینك بدون

 :گفت و شد بلند جاش از

 زدم حرف خیلي

 شرمنده

 میكردم سرزنش خودمو سكوت این بخاطر عمر تااخر نمیزدم اگ ك بود حرفایي این ولي

 پاشد جاش از ایهان ك بره میخواست

 ......مهبانو تو_

 نكن فك اشتباه..... نه نه_
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 داد تحویلش لبخند یه و

 فشرد خداحافظیشو دست ایهان

 گفت گنگي باحالت و

 ..نمیاد یادم اسمت میكنم فك هرچي_

 لبخند همون كوتاهي به و میزنه كوتاهي لبخند

 ...  سام علي:  میده جواب

 بعدازظهر5آذر،ساعت دوشنبه،دوم

 

 ...دوخت چشم روبروش ماشین به و کشید هاش چشم به دستی

 .ببینه رو راننده ای عجله و بانمک حرکات میتونست هم فاصله همین از

 ...ای قهوه کوتاه کامال موهای با سبز چشم ی راننده

 ...بود زندگیش ی همه که نقشی ریز ی راننده

 ...میخواست دنیا از که سهمی تمام

 ...ـــــــــاشهبـــــــــــ که بود بود،اومده داده رخ گذشته در که اتفاقی هر گرفتن درنظر بدون که داشت دوستش اونقدر و

 ...بگذرونه تنهایی سختو روزهای مهبانش نذاره که

 ...مدار دوستت دوتامون ی اندازه به نداری،من دوستم گفتی و کردی نگاه من چشمای تو،تو اگه حتی کنه ثابت بهش که

 ...اومد خودش به گوشیش زنگ صدای با

 آینور؟؟ جانم_

 کجایی؟ هست معلوم_

 ...دوروبرا همین...جا هیچ_

 ...بشم خر حرفا این با که نیستم مامان من آیهان آقا_

 یی؟؟...جـا.....کـ:داد ادامه تحکم با و شمرده شمرده و

 !!میکنم تعقیب و مهبان دارم...هووووف:داد جوابشو بود عصبی حدودی تا که لحنی با

 بازیارو مسخره این چرا مهبان و ؟؟تومیکنیییی چیــــــــــــــــــــــــــــــــــــکار داری:شد جــــــــــــــــــــــــــیغ خواهرش صدای

 ...اه..دیگه هم با ینش اوکی کن کشی منت برو آدم عین من درمیارین؟؟برادر

 !!باشه کشی منت به نیاز که نکردم اشتباهی کار:گفت سرد و محکم

 ...االنم و کردیم خدافظی هم با:داد ادامه آیهان و کرد سکوت آینور

 ...ماه دو حدود از بعد...نمیتونی اون بدون که فهمیدی االنم:داد ادامه حرفشو آینور

 !!نگفت چیزی

 ...نمیتونه مهبان بدون که بود نفهمیده االن
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 ...بود اومده بیرون دهنش از""مهبان خدافظ""ی جمله که بود فهمیده روزی همون اینو

 ...کنه حاللش بود گفته مهبانش که بود فهمیده روزی همون اینو

 ....داره دوستش بود گفته بهش مستقیم غیر مهبانش که بود فهمیده روزی همون اینو

 هپروت؟ تو رفتی باز آیهان:اومد خودش به آینور صدای با

 نداری؟؟ کاری آینور:گفت پرتی حواس بود،با کردنش رانندگی و مهبان روی تمرکزش که حالی در

 زود شب!!رهندا اعصاب هم مامان و برد آیسنو اومد بابا بگم بودم زده زنگ..خان بداخالق نخیر:شد شنیده جوابش حاضر صدای

 ...خدافظ....خونه بیا

 !!کرد قطع رو گوشی و گفت آرومی خداحافظ لب زیر

 ...بود زده حدس درست

 ...بود سرطانی کودکان بود،مرکز کرده تعقیبش که گذشته روزهای تمام مهبان،مثل مقصد

 !!نمیکرد همراهیش مهربون مهیاس   و بود تنها روزها ی بقیه برخالف که تفاوت این با

 ...شد ساختمون وارد و شد پیاده ماشین از مهبان

 حرکت و شد ماشین سوار و شد خارج ساختمون از شتابان مهبان که شه پیاده ماشین از خواست بعد و کرد صبر کمی آیهان

 ...کرد

 !!کرد تعقیبش و نکرد درنگ آیهان

 ...میدید مهبانشو باید امروز

 ...هســــــــــــــــــــــــــتم من که میکرد ثابت مهبانش به باید امروز

***************** 

 ...میشنوم فحش دیگه های راننده از دارم که میدونستم و بود آور سرسام سرعتم

 چطوره؟؟ حالش:گفتم نگرانی با

 ...نباش نگران اصال...مهبان خوبه بخدا:شد شنیده مهیاس ریحانه،دوست صدای

 !!نبودم کنارش من و شده بد حالش من نباشم؟؟مهیاس نگران میتونم چطور:ترکید بغضم

 ...نکن اذیت خودتو انقد...دیوونه نبود که تو تقصیر:گفت بخش آرامش همیشه ی ریحانه

 دیگه؟؟ خوبه ریحانه:بیرون کردم فوت نفسمو

 ...خوابیده االنم...آرامبخش و زدن بهش سرم یه فقط...آره آره:گفت کالفه

 ...من بمیرم الهی:کردم زمزمه

 ...اونجام دیگه رب یه تا من:دادم ادامه بلندتر و

 گفتی؟؟ اینا مامانت به فقط...منتظرم اوکی:رسید گوشم به صداش

 ...بهتره بهشون نگم...دماوندن تو زیبا خاله ویالی شب تا...نیستن تهران...نیستن:گفتم درماندگی با

 ...عزیزم میدونی صالح خودت هرجور_

 :(کردم استفاده رانندگیم مهارت تمام از بیمارستان به رسیدن تا من و کردیم خداحافظی و زدم لبخندی



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

164 

 

*************** 

 ....و بودم نشسته بیمارستان راهروی صندلی رو

 !!میکردم گــــــــــــــــــــــــــــریه

 ...میخوندم داشتم بودم بلد دعایی و سوره هر لب زیر

 ...انداخت می من به هم ناراحتی میشد،نگاه رد هرکس و

 ...نداره خاصی مشکل بود گفته دکتر و بود خواب هنوز آرامبخش داروی اثر در مهیاس

 ...مــــــــــــــــــــــــــــــــــن و

 ...وضعیت این توی

 ...تنها

 ...بود هام شونه روی کوه یه انگار

 !!بود روم زیادی فشار

 ...کنم اش خالی میتونستم گریه با فقط و

 ...نه مهیاس خدایا

 ...نگیر ازم دیگه مهیاسو

 ...میزدم حرف خدا با لب زیر و میکردم هق هق

 ...کــــــــه

 ...اومد سرم پشت از صدایی

 ؟!؟...مهبان_

 ...نه خدایا نه

 ...زدم توهم من

 ...زدم توهم حتما من

 ....مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه دو حدود از بعد...اینجا...اون...گرنه و

 ...توهمه...نه نه

 ...صدا سمت به برنگشتم

 ...مهــــــــــــــــبان:اومد صداش دوباره

 ...شدم بلند صندلی روی از

 و

 ...برگشتم

 ...بود

 ...بود خودش
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 ...همیشگی نگاه همون با

 ...مهربون نگاه همون

 ...آمیز شیطنت همیشه لبخند   همون

 ...بود شنیده دلمو صدای انگار خدا و

 ....آیــــــــــــــهان......آیـ.....آ:گفتم هام هق هق میون

 ...شد پررنگتر که لبخندش

 ....شد تر درخشان که چشماش

 ...خودشه که فهمیدم

 !!نیست توّهم که فهمیدم

 ...سمتش رفتم قدم یه

 ...سمتم اومد قدم یه

 اومدی؟؟ آیهان:کردم زمزمه

 ...باشم باهات آخرش تا که اومدم...مهبان اومدم:کرد زمزمه

 ...میریخت وقفه بی اشکام

 ...کرد لمس دستاشو دستام و جلو رفتم دیگه قدم یه

 ....دیگه نکن گریه:زد لبخند

 ...گرفتن شدت اشکام

 ...من آیهان...بگم بهش دردامو نبود هیشکی...بودم تنها من آیهان_

 ...کرد قطع حرفمو

 همیشه آیهان...نیستی تنها بدون...آخرش تا االن از...مهبان باشم که اومدم:کرد پاک اشکامو و آورد صورتم سمت به دستاشو

 ...همیشه....هست

********* 

 ...رفت و رسوند خونه به مارو شد،آیهان بیدار که مهیاس

 ...یکردم رفتار ای دیگه جور کامال مهیاس جلوی هم اون و نمیدونه اون و من ی رابطه از چیزی مهیاس که بودم گفته بهش

 ...نگفتیم بهش امروز قضایای از مهیاس،چیزی من،نه نه و برگشتن شب اینا مامان

 ...بودن گرفته خودشون به ای دیگه هوای و حال پاییزی خشک و سرد روزهای

 ...میگذشتن ای دیگه جور روزها انگار اومدنش با که بود پررنگ زندگیم تو انقد آیهان خالی جای شاید

 ...بود شده روشن قلبم تو امید چراغ انگار

 ...ها روز این مهیاس حال و

 ...بود بهتر همیشه از
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 ...دانشگاه

 ...دوستانه های دورهمی

 ...بودن دلخوشیش که معصومی های بچه و

 ...هممون دلخوشی

 ...میومد ما همراه میتونست که هروقت و بود شده اضافه ما ی نفره دو جمع به که آیهان حتی

 ....روزها این آیهان  

 ....باشه گاه تکیه تا بود اومده که بود آیهانی

 ....بودم ممنونش چقــــــــــــــــــــــــــــدر من و

 ...بهش داشتم نیاز چقــــــــــــــــــــــــــــدر

 ....همیشه از بیشتر چقدر و

 !!!! داشتم دوستش

 ....پاشووو مهبان...مهبــــــــان:داد نوازش گوشمو اش زده هیجان صدای

 ...ببینم خوابیدنهههه؟؟؟پاشو وقت االن مهبان:اومد رهدوبا صداش و زدم غلتی جام سر

 صب6....ـــــــــــــــــاسمهیــــــــــــــــــــ:هوا رفت ساعت،جیغم دیدن با و برداشتم کنارم از کردم،گوشیمو باز راستمو چشم الی

 ...بخوابم بذار کن ولم مهیاس...شم بیدار سحر کله باید ندارم دانشگاه که هم روز یه....چیییی؟؟؟اه که کنی بیدار منو اومدی

 ...بستم چشممو و

 ....اومده برف پاشو مهبان:داد تکونم محکم

 ....نشستم سرجام و شد گرررد چشام

 آذر؟؟؟ چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی؟؟؟؟برررف؟؟؟وسط_

 ...برف بخدا:داد تکون سر هیجان با

 ....کنار زدم رو پرده و پنجره کنار پایین،رفتم پریدم تخت از

 ...شد خارج لبم میان از خفیفی جیغ و گذاشتم دهنم روی دستمو ذووووق از

 ...میبارید داشت هنوزم برف و بود پوش سفید حیاط تمام

 ....بررررفهههه وای....مهیاس وای:برگشتم سمتش به

 همین طربخا...بچگی همون از...کنه وورجه ورجه نمیتونست زیاد مهیاس...بودیم برف عاشق بچگی از هردومونم مهیاس و من

 ...رسیدمی ما به کردنش درست برفی آدم سال،سهم هر برف با

 ...بازی برف بریم باید:دادم ادامه ذوق با

 ...نریم مثال کن فک:زد پررنگی لبخند

 ...خورد زنگ گوشیم که کردم نگاه پالتوهام به و کردم باز کمدمو در رفتم

 ....آیهانه:گرفت طرفم به گوشیو رفته باال ابروهای با مهیاس

 صبح؟؟؟واقعا؟؟6....آیهان:برداشتم و کردم صاف گلومو
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 ...بودی خواب که نگو:رسید گوشم به نشاطش معمول طبق صدای

 ...کرد بیدارم کشید زحمت جان مهیاس شما قبل...نخیر:بود،گفتم حفظ رفتارامو اینکه از حرص با

 ...اومده بـــــــــــــــــــــرف آیهان:دادم ادامه ذوق با بعد و

 ...فسقلی....ببین رو دیوونه کردن   ذوق:گفت خودش مخصوص لحن با

 !!بازی برف بریم...دیگه زدم زنگ همین واسه:داد ادامه و خندیدم

 ....پااااایممم من آیهان واااای_

 ...الناز و...اممم...کیمیا و مهبد همچنین...بگو هم مهیاس به...خودم پایه همیشه خانم   ایول_

 و بازی برف هبرنام همین و بیرون میرن هم با سالو برف اولین دارن قرار دانشگاهش دوستای با مهبد...فقط...میاد ک مهیاس_

 ...میره باهاشون هم الناز...ایناس

 ...امیرحسام همچنین:دادم ادامه دلم تو و

 !!بودیم جمعـشون جز هم ما پارسال همین تا البته

 ...نکنم توجه افکارم به کردم سعی و زدم پوزخندی

 ...همینه برناممون سال برف اولین ماام جااالب چه_

 هستن؟؟؟ کیا...خب_

 ...دنبالتون میام باشین حاضر دیگه ساعت یک تا...هارو بچه دیگه میبینی میای_

 ...خدافظ...اوکی_

 ...موشه خانوم خدافظ_

********* 

 و حاضر مهیاس و آیهان،من زنگ تک با و کشید طول ساعت یک شدن،حدودا حاضر و بابا و مامان کردن راضی ی پروسه

 ....آسانسور توی پریدیم و کردیم خدافظی اینا بابا آماده،از

 ...کردم نگاه بانمکمون تیپ به زده ذوق آینه توی

 و مشکی لوله شلوار!!سرخابی کش دست و کاله و شال ی اضافه به!بود تنم سرخابی_طوسی_مشکی چهارخونه پالتوی من

 ...مشکی بلند ساق چکمه

 ...آبی تم با ولی من کپ های لباس دقیقا مهیاس و

 ...شدیم آیهان آبی طوسی های لباس ماشین،متوجه توی پریدن از بعد که جالبه و

 ...نفهمه که نبود خنگ اونقدر مسلما ولی بودم نگفته آیهان و خودم رابطه از چیزی همچنان مهیاس به

 ...نمیاورد روم به و میدونست شایدم

 ...اونور اینور رهب خشگل خانم تا دو با باشه شانس خوش خیلی باید آدم خدایی:داد ادامه و داد تحویلمون نشاطی با سالم   آیهان

 خــــــــــــــــــب؟؟...امروزو همین بـــــــاش آدم آیهان:بازوش تو کوبیدم

 ....نمیتونم که میدونی:گفت من به رو و زد مهیاس به بانمکی چشمک

 !درآوردم براش زبونمو



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

168 

 

 ...افتاد راه آیهان

 نیومد؟؟ چرا میمونیم؟؟آینور کی هستن؟؟تا میریم؟؟؟کیا داریم کجا حاال آیهان میگم_من

 ...ها میمیره فضولی از داره یعنی:گفت و انداخت مهیاس به نگاهی آینه از آیهان

 ...آیـــــــــــــــــــــــهـان:گفتم اعتراض با

 ...رفت هوا به مهیاس و آیهان ی خنده شلیک

 ...منم و

 ...شدم تسلیم هاشون خنده برابر در بعد کردم،ولی نگاه دوتاشون به اخم و حرص با اول

 ...رسیدیم مقصد به که نکشید طول خیلی

 ...تهران اطراف در آیهان دوست ویالی

 !!بود برف میکرد،فقط کار چشم تا که جایی

 !!رفتیم ویال سمت به و شدیم پیاده و کرد پارک دیگه ماشینای کنار در ماشینشو آیهان

 !!بودم زده هیجان

 ...میشدم جور بقیه با هم سریع و میومد خوشم جدید افراد با آشنایی از همیشه

 ...سمتمون برگشت سرها شدیم،تمام ویال وارد وقتی

 ...اومد طرفمون باشه،به ویال صاحب میزدم حدس که پسری

 نمیکنی؟؟ معرفی جان آیهان....اومدین خوش_پسره

 ...مهیاس و مهبان:گفت و داد تحویلش جذابشو وری   یه لبخند همون آیهان

 ...سروش دوستم ایشونم ها بچه:داد ادامه و کرد اشاره بهمون

 ....شدیم معرفی همدیگه به و رفتیم ها بچه بقیه سمت به بعد و دادیم سروش تحویل لبخندی مهیاس و من

 ...بود سارا خواهر که سمانه و نازنین،سارا شامل دخترا

 ...نشایا و بود سمانه شوهر که ناراحت،علیرضا یا شدم خوشحال دیدنش از نمیدونم که زارع سروش،امیرعلی شامل پسرا

 ...بود ای صمیمی و گرم جمع کال

 ...شدن اضافه جمعمون به داشتم نفرت ازش شاید که کسی و آینور که بود صبحانه خوردن از بعد

 ...مــــــــــارال

 ...آیهان آویزون بودمش دیده من که شرایطی در و...آیهانه عاشق بودم مطمئن که دختری

 ...میزدیم حرف و بودیم نشسته سالن ی دیگه طرف پسرا و سالن طرف یک دخترا ما و بود شده تقسیم دسته دو به جمع

 میشناسی؟؟ کجا از آیهانو...مهبان..خب:داشت،پرسید ای بامزه خیلی ی قیافه نارنین،که

 ...کنـــــــــــــار بذار فضولیو نازی:سرش تو زد سارا

 ...خودته مثل:خندید و کرد نگاه بهم مهیاس

 ...رفتم مهیاس به ای غره چشم
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 ...خنده با همراه البته

 !!البته هستم و...بودم آیسن شنای مربی من:گفتم نازنین به رو و

 ...نکردم توجهی البته که داد تحویلم پوزخندی مارال

 ...هامون رشته سمت به شد کشیده بحث من،موضوع حرف با

 ...برامون هبزن گیتار مهیاس بیار گیتارتو پاشو....شااایااان:گفت پسرا به میخونه،رو موسیقی مهیاس فهمید سمانه وقتی و

 گاهی و ادمید گوش خنده هم کمی و حرص با آیهان و میزد حرف گوشش کنار امیرعلی که شد جلب آیهان به ام توجه تازه من و

 ...سرش تو میزد

 ...کرد ام بیچاره:زد لب ای بامزه حالت با آیهان و شدیم چش تو چش هم با

 مگه؟؟؟ میگه چی:زدم لب

 ....خندید فقط و نداد جوابمو

 ...ترکوندیم رو ویال و زدیم دست و خوندیم باهاش همگی ماها و زد گیتار برامون مهیاس

 ...نمیکرد بازی مهیاس البته که بازی برف برای شدیم تیم بود،دو پسرا پخت دست که کبابی جوجه خوردن از بعد

 ...میومد سمتم به که ای برفی های گلوله برای بود من سپر بازی،آیهان برف طول تمام در

 ...میکرد کر فلکو گوش هام خنده صدای که منی

 ...میچشیدم رو واقعی خوشی طعم سختی،داشتم اونهمه از بعد که منی

 ...بودم ممنون آیهان داشتن بابت خدا از چقدر و

*************** 

 ...باهات نمیزنه مو برفیه آدم ی قیافه مهبان...خدا یـــــــا_آیهان

 ....آیـــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــان:گفتم اعتراض و جیغ با

 ...ببینش...خودتی انگار اصال بخدا:شد بلند اش خنده صدای

 ...نکن توهین من دست هنر به آیهان:اومد هم مهیاس صدای

 توهینه؟؟ باشه من شبیه برفیت آدم اگه حاال کثافت مهیاس  :گفتم گرررد چشای با

 ....شد بلند همه ی خنده صدای

 ...برفی آدم به دوختم نگاهمو

 ...نازک چوبی های دست

 ...نمکی پفک جنس از دماغی

 !!!!سبز ی تیله دو چشم جای به

 ...منه شبیه چشماش فقط:باال گرفتم سرمو

 ...بودم من جمع سبز چشم تنها

 ...میده چشماشو پز ببینا بیشعورو:سرم تو زد نازنین
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 ...من قرمزی   دماغ...بخدا شبیهته دماغشم:گفت همیشگیش،و عادت کشید،طبق دماغمو آیهان

 ...قیافتو این کنم ثبت باید:انداخت گردنم دور دستشو و درآورد جیبش از گوشیشو و

 ...شددد ای بامزه خیلی عکس

 ...وری یه لبخند آیهان

 ....زده یخ قیافه با باز نیش من

 !!!اومد پایین که آیهان دست و

 ...بقیه های نگاه

 !!پوزخند با مارال

 ....لبخند با بقیه و

 ...مهیاس حتی

 ...میدونست مهیاس

 ....میدونست که مطمئنم

 ...دادیم بقیه تحویل لبخندی هردو بعد و کردیم نگاه هم به آیهان و من

 !!من از بگیر فاصله...گرفتیم عکسو...حاال خب:زدم آیهان شکم تو مشت یه

 ...ها سنگینه دستت مهبان:گرفت شکمشو آیهان

 ...کارم رزمی نرفته که چی؟؟یادت پس:گفتم مصنوعی اخم با

 جدی؟؟:گفت زده هیجان سارا

 ...داره مهارت بگی ورزشی هر تو ما خواهر...بابا آره:داد جوابشو مهیاس

 ...باش خودت مواظب داداش آیهان...بابا ایول:اومد شایان صدای

 ...بربیام پسش از بلدم من:زد وری یه لبخندی آیهان

 ...شد بلند ها بچه گفتن""اوووووووووو""صدای

 ...بیارن دوربینو ی پایه3 تا ویال داخل رفتن هم با و اومد آیهان سمت به علیرضا

 ...بود چی آیهان بردن از اش انگیزه نمیدونم ولی بره میتونست هم تنها البته

 ...گرفتم باهاش نمک با های سلفی کلی و برفی آدم کنار رفتم گوشیم با منم

 ...عاشقته خیلی:شد شنیده گوشم کنار از امیرعلی صدای

 ...باال دادم ابروهامو و سمتش برگشتم

 !!نگفتم چیزی

 ...آخریشی که میدم قول بهت ولی زندگیش تو اومده که نیستی دختری اولین:داد ادامه و کرد نگاهم

 ...دارم کامل اعتماد بهش...بده قول بهم کسی نمیبینم نیازی:میزد،گفتم موج اعتماد توش که خاصی لحن با

 ...عاشقشی خیلی که معلومه:باال داد ابروهاشو
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 ...نگفتم چیزی و کردم نگاهش

 بودم؟؟ واقعا

 بودم؟؟؟ آیهان عاشق من

 بود؟؟ مرده من برای واقعا امیرحسام

 ...نمیدونستم

 ...نمیدونستم هیچی

 ...شد مشغول خیلی فکرم ولی ندادم جوابشو

 ...رفت کنارم از امیرعلی

 ...نشستم برفی آدم کنار همونجا هم من

 ...نشین سرد زمین   رو مهبان:اومد دورتر کمی از مهیاس صدای

 ...نمیشنیدم انگار

 عاشقشم؟؟؟ من میکنی فک تو:گفتم برفی آدم به رو

 ...نمیدونست هم اون شاید و کرد نگاهم

 ...نمیدونم من که همینجوری

 ...میومد ماها سمت به داشت پایه سه و دوربین با که افتاد آیهان به نگاهم

 ...نگاهش

 ...شیطونش لبخند

 ....بودناش خوب

 ...حمایتاش

 ...عــــــــــــاشق؟؟نمیدونم ولی....نمیشه واقعا...نداشت دوستش نمیشه:گفتم برفی آدم به رو

 ...بگیریم عکس بیا مهبان:اومد آیهان صدای همزمان و خورد زنگ گوشیم

 ...میام االن_

 !!بود خونه از

 ؟؟؟!الو:دادم جواب

 مهبان؟؟:اومد مامان صدای

 کردی؟؟؟ اینجوریه؟؟گریه چرا مامان؟؟صدات خوبی:پرسیدم نگران

 قلبه جراح که شهمکار به هم کرده،داییش ایمیل است فرانسه که داییش برای مهیاسو پزشکی   مدارک کیمیا...نمیشه باورم مهبان_

 ....داده نشون

 خــــــــــــــــــب؟؟؟:گفتم نگرانی با

 ....کنه عملش کرده قبول:گفت بغض با مامان
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 میگی؟؟؟ راست مهبان میگی؟؟؟جون   راست مامان_

 ...مهبان آره:ترکید بغضش

 ...شکــــــــــــــرت خدایا....خدایاشکرت_

 !!دوستات به برسون سالم...دخترم برو_

 ...دیگه نکن گریه مامان_

 ...خوشحالیه ی گریه_

 ...نکن گریه ولی!!!میدونم_

 .....خدافظ....تغاری ته باشه_

 ...خدافظ:زدم لبخندی

 ...دیگه بیا مهبان:اومد دوباره آیهان صدای

 !!!اومدم...اومدم:برگشتم

 ...ایستادیم برفی آدم کنار همه

 ...عالی روز یک ی خاطره ثبت برای بود آماده دوربین

 ...زندگیم روزهای این گاه   تکیه آیهان   کنار عالی روز یک

 ...مهربون همیشه صبور   مهیاس   کنار عالی روز یک

 ...شد تبدیل العاده فوق روز یک به داد نازی مامان که خوبی خبر با که عالی روز یک

 ...دوربین تایمر صدای

 ...دینگ

 ...هممون پررنگ های لبخند

 ...دینگ

 ....انداختم آیهان به که نگاهی

 ...دینگ

 ....و

 !!!چیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک

 اخرپاییز ي هفته حوالي.. ماه اذر20

 بود شده عوض خیلي خونه هواي و حال

 برگشت كالبدزندگیمون به دوباره رفته روح انگار

 بود بهتر حالش مامان

 مهیاس عمل كاراي دنبال بره و بگه یاعلي و جاپاشه از تادوباره بود نیروگرفته انگار بابا و

 ... مهیاس و
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 من صبور مهیاس

 میدید كردناشو صبوري جواب داشت

 برسونه بهش و ارامش میخواست خدا باالخره سال اینهمه بعد

 كشور از خارج به سفر یك براي مقدماتي كاراي

 میرفت پیش خوب داشت

 میكرد اماده سخت عمل یك خودشوبراي اروم اروم مهیاس و

 ازارمیداد دكتراهممونو حرف به باتوجه عمل سختیه بابت دلشوره حس یه خوب هاي حس این ي همه دركنار اما

 .!توكل فقط... مامان بقول ولي

 میگذشت روزا

 میكردم ارومش و میدادم امید مهیاس به مدت تمام من

 میكرد من براي ایهان و مامان براي بابا ك كاري مثه دقیقا

 بود چرخه یه انگار این و

 داشتم دوست چقدر رو چرخه این من و

 باشه ایهان توش ك اي چرخه

 بخشیده و من واقعا انگارواقعا ك ایهاني

 داده دوباره فرصت یه بهم ك ایهاني

 بیاره لبام روي رو خنده میتونست هرشرایطي توي ك ایهاني

 نداشت؟ دوست رو چرخه این میشد مگه

 نداشت؟ دوست و ایهان میشد مگه

 .. نمیشد

 ....نمیشد واقعا

 میكنم فك و میشینم وقتي گاهي

 میبرم پي درست واقعا ي جمله اون به

 'داره حكمتي یه هرچیزي'

 امیرحسام دل و ذهن تو من شدن فراموش حكمت

 .داشتم دوسش خیلي االن ك بود كسي به رسیدن

 .! میكردم باراعتراف اولین براي و این من و

***** 

 12 ساعت شنبه،حوالي ظهرسه

 میكنم خواهش..كن عجله میكنم خواهش سارینا_امیرحسام
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 اه دیگههه نده استرس نه؟انقدم یا حاضرشم میذاري امیرررر_سارینا

 شمالیمممم ماهنوز و ظهره االن اونوقت محمدرضاست مهمونیه شب.. عزیزمن _

 داریم راه كلي

 یرلبز سرشو رو انداخت شالشو میكرد چك و مختلف وچیزاي گاز و ها پنجره بودن باربسته اخرین براي ك درحالي سارینا

 میرسیم نخور حرص شماانقد امیرجان باشه_گفت

 نبایدارومي ك جایي همیشه_امیرحسام

 میشینن ماشین تو دو هر

 زیرخنده میزنه سارینا

 چته؟_امیر

 پیرنتوجابجابستي هاي دكمه خنگا مث ك برم قربونت الهي_سارینا

 زیرخنده میزنه و میندازه خودش به نگاهي امیرحسام

 میگه میكنه درست دكمهاشو ك درحالي

 میفهمي؟؟؟عجله..داشتم عجله..نخندددد_

 ..من خنگ باشه_سارینا

 میكنه ماشینوروشن ك درحالي امیرحسام

 ...بچه تویي خنگ_میگه

 ...بعد چندساعت

 ؟..امیر_

 امیر؟ جان_

 بمونیم بازم میخواست دلم من_

 میایم باز اخرهفته_

 بهتره؟ سرت_

 میكنه درد هنوز نه_

 بدم بهت بذارقرص_

 ك دربیاره قرص داروها ي أزكیسه میخواد

 نمیخوام االن_میگه امیر

 ..!چرا..عه_

 توبخواب..میخورم_

 میخوره امیرزنگ گوشي موقع همون

 جانم؟_
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-.. 

 توراهیم..بابا اره_

-... 

 امیرنیستم نرسم شب من.عاقا دیگه باشه_

-.. 

 خدافظ.نزن زیادي حرف برو_

 بود؟ كي_سارینا

 میگه گازفشارمیده روي پاشو ك درحالي امیر

 ....امید_

 حاالچراانقدتندمیري؟_میگه باترس سارینا

 تابرسیم توبخواب گفتم سارینا_

 لطفا برو اروم امیرررر_

 نزن نق یا بخواب یا سارینا_

 اااادهزیا خیلي سرعتت..برو اروم میگم میزنم؟من نق من امیر_

 .هست حواسم_

 ك میگیره بد سبقت یه

 امیرررررر_ میگه جیغ با سارینا

 ...پشتش و

 كامیووون امیررررر_دادمیزنه بلندتري باجیغ سارینااااا

 .. داره فجیح تصادف ازیه حكایت ك میبره ازسرشون ماشیناهوش برخورد صداي سارینا باصداي همزمان

 ...نمیکردم ول و بودم گرفته دستام تو دستشو

 ...بود اش شونه روی هم سرم

 ...!!!برگردیاااا زود:گفتم لب زیر

 ....پیشتم کنی فکر که چیزی اون از زودتر:داد فشار دستمو

 ...برام بود مرگ ناقوس کرد،انگار اعالم اونارو پرواز شماره و پیچید فرودگاه توی که صدایی

 ...کنه پیدا راه گلوم به بغض نذاشتم

 ...شدن بلند مهیاس و بابا و مامان

 ...داد دست محکم و مردونه بابا با و کرد بغل و مهیاس و مامان مهبد

 !!نذارین خبر بی مارو_مهبد

 !میداد اطمینان بهمون چیز همه از بیشتر بابا لبخند و
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 ...کرد بغل نفرشونو3هر کیمیا

 !!!گریه زیر زد مهیاس بغل تو و

 ...که نداره گریه دیوونه:گفت بغض با مهیاس

 ...کنم تحمل و مهبان باید نیستید وقت اینهمه...نداره گریه چیو چی:خندید بغض اونهمه وسط کیمیا

 ...خنده زیر زدن همه

 ...بخدا شدی حیف تو مهبد....پرروووو:شد گرررد چشام

 ...انتخابم تو بکنم نظری تجدید یه باید آره:گفت و انداخت کیمیا به نگاهی مهبد

 ...کن نظر تجدید داشتی جرات شما عزیزم:بازوش تو کوبید لبخند با کیمیا

 ...پرواز شماره اعالم و هامون خنده صدای دوباره و

 ...بود خدافظی وقت واقعا

 !کردم بغل بابارو اول

 ...مامان بعد

 ...مهیاس آخر در و

 ...برمیگردی سالم میدونم:گفتم گوشش زیر

 ...خدا دست سپردم خودمو:گفت گوشم زیر

 ...مهیاس میمونم منتظرت من...برم خواهریم قربون:گفتم بغض با

 نه؟؟ مگه...میزنیم حرف تصویری روز هر:گفت بغض با

 ...نکن شک:گفتم محکم

 ...همه از بیشتر...مهبان دارم دوستت:گفت محکم

 ....همینطور منم:شدم جدا ازش

 ....انداخت بهم نگرانی نگاه مامان

 ...نباشین نگرانش اصال شما...نمیذاریم تنها و مهبان ما جون نازی:گفت کیمیا

 ...شدن مطمئن انگار

 ...انداختن بهمون نگاهو آخرین

 ...برداشتن قدم ترانزیت سالن سمت به

 ....و

 ...میرود جانم که دیدم خویشتن چشم به من

 ...کردم بغض

 !بود سخت برام ازشون دوری

 ....مهیاس از دوری مخصوصا
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 ...میشد ختم مهیاس سالمتی به آخرش که ای دوری ولی

 !!بود دردناک

 :(شیــــــــــــــــــــــــــرین ولی

****************************** 

 بعدازظهر16:30آذر،ساعت23دوشنبه،

 ...خوبه هردوشون حال که کن خداروشکر....نکن تابی بی انقد...جان صفورا:گفت همسرش به رو سعید

 پاهاش زا یکی و دیده آسیب هاش دنده از تا2سارینا...بیهوشه هنوز امیرحسام خوب؟؟؟بچم خوب؟؟؟سعید:گفت گریه با صفورا

 خوب؟؟؟ میگی اینا به تو....شیکسته

 ....بمیرم من الهی....امیرحسامم برای بمیرم من الهی:داد ادامه زاری با و

 ....تقصـ...من مادر:بود،گفت شده اتاق وارد تازه که سام علی

 ...خورد حرفشو ی ادامه

 ...مادرش دردهای روی میشده دردی بدتر و نمیکرده درست چیزیو بوده امیرحسام خود تقصیر   اینکه گفتن شاید

 ...قویه امیرحسام...میشه خوب...مامان نخور حرص انقد:کرد عوض حرفشو

 ...شد خارج اتاق از و

 ...میداد امیرحسام دست   بودن،کار عصبی یا و ای عجله لحظات در رانندگی همیشه

 ...میشد هم دیگری فرد آرزوهای کاخ فروریختن باعث شاید که...امیرحسام فقط نه

 ...بود بیمارستان راهروی در سام علی شد،فقط خارج امیرحسام اتاق از که دکتر

 ....رفت دکتر سمت پیشه،به ی دفعه شبیه چقدر شرایط اینکه به کردن فکر بدون سام علی

 ؟!؟....برادرم.....دکتر آقای_

 ...اومده بهوش برادرتون خوشبختانه:بود چیز بهترین دکتر لبخند

 ببینمش؟؟ میتونم....شکرت خدایا:بیرون کرد فوت نفسشو سام علی

 بود؟؟؟ چی اسمش...ببینم وایسا...ببینه همسرشو میخواد که گفت قبلش،خودش فقط...حتما...بله:گفت لبخندش حفظ با دکتر

 ....سارینا:گفت کالفه و گرفت گاز لبشو سام علی

 ...رفت نشونه رو سام علی های دکتر،چشم متعجبب نگاه

 ....کرد تکرار رو بود گفته بهش پیش دقایقی امیرحسام که رو گنگی،اسمی لحن با و

 مهبــــــــــــان_

 4 ساعت حوالي..راهي بین بیمارستان

 بود شده شل سام علي پاهاي

 نمیكرد یاري هاش قدم واونوتوي

 میشه تكرار گوشش تو دكتر حرفاي اخرین
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 حالت حاضر درحال برادرتون اینك من تشخیص شده مختل حافظشون كمي قبلي تصادف طی شماگفتید اینك به باتوجه خب)

 ندارن طبیعي

 میدونه تصادف اون ،بعد قبلي وضعیت توي خودشو االن بگم َتر راحت بخوام اگ یني

 میشن خوب بزودي شدو خواهد درست دیگه تاچندساعت حالت این البته

 ...(نیست نگراني جاي اصال

 ساعت؟؟ چند_

 !!!چیییي چندساعت همین

 (بدید توضیح براش همچیو اروم خیلي نباشید نگران)

 ...میاد خودش به

 .!بدم توضیح و چي باید من-

 !؟..رو رفته دست از مهبان

 ...اووووف

 میگه زیرلب و میكشه موهاش تو دستي باكالفگي

 .!جورشه چ دیگه این اخه..شكر و خدایاحمكتت_

 حسام امیر اتاق سمت میره و میكشه عمیقي نفس

 میذازه دستگیره روي دستشو

 ...زد ك حرفایي یاد و قرارداشت ایهان با ك میوفته روزي یاد ناخداگاه ك

 همیشگی و عمیق حس یه..َتره عمیق امیرحسام به مهبان حس تو،از به مهبان حس مطمعنم من_

 میشه كالفه

 همیشه از َتر كالفه

 باش اروم.ني معلوم هیچي هنو_میزنه تلنگر خودش به

 

 میكنه باز كامل درو و میكشه عمیق نفس باریه دومین براي

 .قبلیه یاداورتصادف سام علي براي ها صحنه تمام

 ابرونیاره به خم اتفاق همه تادربرابراین باشه قوي و پسرچقدربایدمحكم واین

 میشه روبرو منتظر چشم جفت یك با باال میاره ك سرشو

 برادرش چشماي به شده دوخته امیر نگران و منتظر چشماي

 میگیره قرار تختش كنار و میزنه برادرش به لبخندي سام علي

 میگه وریي یه بالبخند و میكنه كالفگیشوپنهون

 میشي؟ بیخیال كني بارتصادف بگوچند داداش جون_
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 میده و جواب ترین ربط بي امیرحسام اما میكنه كوتاهي ي خنده خودش حرف از سام علي

 چرانیومده؟!.علي_

 بده جوابي چ نمیدونست واقعا سام علي

 كي؟_گفت اختیار بي

 نزدي؟ زنگ بش مگه.دیگه مهبان_

 ..ولي.چرا_

 چي؟؟؟؟ ولي__

 داداش بخواب.شه اوكي حالت تا بخوابي ساعت چند باید تو امیر_میده جواب كالفه سام علي

 توهم میره امیرحسام ابروهاي

 كجاست؟ مهبان علي؟میگم چیه خواب_

 باباااا اي.داداش میاد_

 كن ترخیص و من_

 زوده_

 میشه عصبي

 بكن گفتمو ك كاري علي_

 میده سرتكون باكالفگي علي

 نبود اسوني كار وضعیت اون تو برادرش دیدن

 بخوره سرش به هوایي یه تا حیاط تو میره و میشه خارج اتاق از كالفه

 میكنه مرور رو امیربزنه به میخواد ك حرفایي و نیمکت رو میشینه

 بده انجام و ترخیص كاراي تا میره میگذره ك اي چنددیقه

 برمیداره امیرقدم اتاق سمت به تر اماده كارااینبار اتمام بعد

 میشه روبرو خالي تخت با میكنه باز ك درو

 میبینه خالي روهم لباسي چوب میكنه دقت ك كمي

 ... لعنتي_ میكنه زمزمه وزیرلب میكشه پوفي امیر رفتن از عصبي

**** 

 ..صورتش به میخوره سرد هواي

 ...شكسته دست یه با امیرحسام

 اشفته وفكري

 برسونه گمشدش به و خودش تا میگیره و دربستي اولین

 باشه بجایي شایدلغت'گمشده'
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 كرده گم و مهبان ك زده حدس امیر

 نیست مهبانش ك زده حدس

 جانیفتاده براش هنوزچیزي اما

 اومده بهوش وقتي از ك باشه این دالیلش از یكي شاید

 که فكركرده دعواشون اخرین و مهبان به انقد اورده بیاد و مهبان و

 كنه فكر دیگه چیزاي به نداده فرصت مغزش به لحظم یه

 داره بدي درد سر

 بشه منفجر ازدرون میخواد سرش میكنه حس گاهي و

 میگه دوم بار براي راننده

 ..باشماما...اقا_

 بله؟_میده جواب گیج

 كوچه؟ همین_

 !باالیي..نه_

 میشه تداعي براش خونه میرسوند و مهبان مشخص ساعت راس ك روزهایي كوچه بادیدن

 بفرمایید_ راننده

 میكنه روحساب راننده پول

 خودتون مال بقیش_ میگه كوتاه خوردمیگرده پول دنبال ك راننده بادیدن

 میشه پیدا تاكسي از و

 نبسته تاكسیو در هنوز

 میادجلوچشمش مهبان وتصویر میره گیج سرش ك

 میپیچه گوشش تو ك خودشه صداي امااین زده كي و حرف این نمیدونه دقیق

 تموم همچي و نیومده یادم چیزي...یني نشد خبري ازم اگه:

 میره گیج سرش

 میكنه تشدید دردشو سر ك خودشه صداي بازم

 میشناسیم؟ همدیگرو ما _

 ...نهههه نه

 ..دیوار به دستشومیگیره

 میبنده چشماشو

 گذاشته جا مهبانشو زندگي جاي یه ك میاره بیاد و

 باخته زندگیشو ي همه بهتربگم یا.. مهبان ك میاره بیاد
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 ..باخته خودش دستاي با

 میگیره اتیش یاداوري این از وجودش تمام و میاره بیاد

 فریادمیزنه ازدرونش انگارصدایي

 ..مهبان_

 میشنوه خودش فقط ك صدایي

 میكنه باز ك چشماشو

 میشه خارج وازخونه میكنه باز رو درخونه ك میبینه دور از و مهبان

 میكنه حس تنش از و روح شدن خارج گذشته مثل ،امیر مهبان دیدن با

 .!داره چقدرتازگي بودنش همیشگي تمام با.. حس این و

 ..!میكشن تیر دو هر مغزش و قلبش

 میداره بر قدم مهبان سمت به ناخداگاه

 میره سیاهي چشمش جلوي باز ك بیاره زبون به اسمشو میخواد

 چشمش جلوي میاد میكنه حلقه پسري دست دور دستشو مهبان ك ي صحنه

 میشه ش ل پاهاش اختیار بي

 میره فرو تاریكي تو دنیا اي لحظه براي انگار و

 سرم؟؟ به میاد داره چي نه_

 وجودش ازتمام و میكنه باز چشماشو زور به

 میكنه صدا هستو درچندقدمیش ك وكسي میگیره كمك

 مهبان_

 میشه متوقف مهبان براي زمان اي انگارلحظه

 صدا طرف میگرده بر افتاده شماره به ك هایي نفس با

 ......اینجا و

 .......اینجا

 ........همینجا درست

 ..! زمان

 ..!مكان

 .!میشه معني بي چیز همه

 میشه ازجاكنده همیشه براي داره قلبش میكنه حس وضوح به مهبان

 .. میفته پا از چجوري اسمش اوردن زبون ازبه بعد امیر ك میبینه خودش چشم به مهبان

 ..میوفته زمین روي و میده مقاومتشوازدست چشماش درمقابل چجوري امیرحسام ك میبینه مهبان
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 ...!وبدترازهمه

 .. میزنه فریاد روزهااسمشو همون گرمي به ك میبینه اشنارو چشم دوجفت خودش باچشمهاي مهبان

 ..! میگیره مهبان ازقلب و وتپش میزنه فریاد

 ..!  میشه بسته و میزنه فریاد

 19آذر،ساعت23دوشنبه،

 ...بازه نیمه چشمهاش

 !!نمیبینه روش روبه چیزی ولی

 ....بده ربطشون هم به نمیتونه که میشن رد چشمش جلوی از تصاویری

 ...((زندگیت به بزنی گند...من اسم به نداری حق_))

 ((هه....پاک و ساده...بودی؟؟آهان چجوری میگفتی...باشی قبل مثل میکنم هم پیشنهاد_))

 ...((باشم تنها مدت یه باید من_))

 .....((نمیتونم که نیارم یاد به تورو اگه من ولی شرمندم_))

 ((داشتی؟؟؟ دوسم خیلی_))

 ...پایین چکید چشمش گوشه از اشکی قطره چشماش،همزمان شدن باز با

 ...بود کرده اشغال کنارشو،مهبانش صندلی و بود بیمارستان تخت رو

 ؟؟؟"مهبانش"

 ....نباشه درستی کار دیگه کلمه این بردن کار به شاید

 ....کردم چیکار من.....کردم چیکار:کرد زمزمه بود گلوش توی که ای مردونه بغض با لب زیر

 ...شد معطوف سمتش به مهبان نگاه

 ...بود حرف از پر که آلودی اشک نگاه

 کردم؟؟ چیکار تو با من مهبان:شد خارج وار زمزمه حالت از امیرحسام صدای

 ...شکست دوشون هر بغض

 ...آورد نمی در سر ازش دیگری که بود حرف بود،هزاران خیره هم به که هایی نگاه توی

 بهت حرفارو اون تونستم چطور مهبان؟؟من تونستم چطور:بینشون سکوت روی میکشید خط که امیرحسام صدای باز و

 تونستم؟؟ ؟چطور.....بزنم

 ....امیرحسام:شد شنیده مهبان آلود بغض صدای

 وضیهع منه بخاطر...مهبان اشکارو این امیرحسام؟؟نریز دل جان:میشد کشیده قلبش روی که بود خنجری شنید که جوابی و

 ...منه بخاطر همش...دیگه

 دیر؟؟؟؟چـرا؟؟؟؟چرا؟؟؟ انقدر االن؟؟؟چرا چرا امیر:بود تر دردآلود همیشه از مهبان صدای

 ....بود گنگ براش"" دیر انقدر""معنی و بود گیج امیرحسام

 ...بود آروم مهبان صدای
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 ....میشد اینجوری نباید االن....نمیتونم...نمیتونم من:میکرد صحبت خودش با داشت انگار که جوری

 ....کنه لمس و مهبان دستای تا اومد جلو امیرحسام دست

 ....نه:رفت عقب به مهبان دست

 ...کرد نگاهش امیرحسام

 کشیدم؟؟ حسرتشو چقدر نه؟؟؟میدونی چرا:خواهش از پر

 ...کرد پاک اشکاشو مهبان

 ....میبود قوی همیشه مثل باید

 ....اومد جلوتر امیرحسام دست و نگفت چیزی

 ...امیرحسام داری زن تو:دوخت امیرحسام به مصممشو نگاه مهبان

 ...تـــــــــــــویی من زن:کرد نگاهش متعجب امیرحسام

 ...اشک از مهبان های چشم شدن پر و

 ....ها اشک ریختن از جلوگیری برای همش سر پشت های زدن پلک

 ....هاش دست محسوس نا و خفیف لرزش

 ...بود جدی اخطار یک امیرحسام برای انگار

 نه؟؟؟ مگه...مهبان تویی من زن میگم:باالرفت کمی صداش

 نه؟؟؟؟ مگـــــــــــه:کرد تکرار محکمتر

 ....دزدید نگاهشو مهبان

 کردم؟؟؟ غلطی چه نمیگی من به چرا مهبان:کرد زمزمه درمانده امیرحسام

 ...خدافظ...میرسه دیگه االنا...پیشت بیاد سام علی زدم زنگ:برگشت اتاق در سمت به مهبان

 نهامت داری چرا....منی َکس   نزدیکترین تو....نرو توروخدا...مهبان نرو:گرفت خودش به التماس رنگ امیرحسام صدای

 میذاری؟؟؟

 ماه7م؟؟؟چراکست نزدیکترین من که اومده یادت االن امیر؟؟؟؟چرا چرا:بود تر لرزان همیشه از صداش و برگشت سمتش به مهبان

 قصه آدم ترین بدبخت همیشه میدیدم؟؟چرا اونو و تو چشمم جلوی باید بمونم؟؟؟چرا و ببخشم باید من نبود؟؟چرا یادت پیش

 ....دیگه وقت هیچ نه االن نه....نبوود وقتش االن منم؟؟؟امیرحسام

 ...میزنی حرف چی از نمیفهمم من مهبان:کرد زمزمه گنگی با امیرحسام

 ...داشت مهبان،بغض پوزخند

 ...بود کمرنگ

 ...بود پوزخند ولی

 میزنم؟؟؟ حرف چی از من نمیفهمی چرا میدونی:گفت شمرده شمرده

 ....فر شایان آقای نیومده یادت رو قصه قسمت مهمترین چون:شد نزدیکتر بهش قدمی

 میبینی؟؟؟ رو حلقه این:آورد باال و گرفت چپشو دست و شد نزدیکتر بهش میلش رغم علی
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 منه؟؟؟ ی حلقه:داد ادامه و دید رو امیرحسام ی شده درشت های چشم

 منه؟؟؟ ی حلقه:کرد تکرار و نشنید جوابی

 ...کرد ول امیرحسامو دست

 ....ساریناست ی حلقه:داد ادامه و زد زل هاش چشم به مستقیم اشکیش های چشم با

 ...شد زده وحشت که امیرحسام نگاه و

 ...اتاق داخل به سام علی ی سراسیمه ورود با شد مصادف

 شایان میرحساما آقای دیره خیلی....چیز همه آوردن یاد به برای:بود،گفت گلوش توی که سنگینی بغض امیرحسام،با به رو مهبان

 ....دیر خیـــــــــــــلی...فر

 و رفتگ دهانش جلوی بگیره،دستـشو شو گریه جلوی دیگه نمیتونست که حالی در و انداخت امیرحسام به رو نگاه آخرین و

 ....شد خارج بیمارستان اتاق از سام علی متعجب های چشم مقابل درست

 عزیز دنیاست لطفی کم همه ها این

  عزیز خواستنمی تو با مرا شهر این

 خبر من به ـــــــــماحتـــــــــــ بیرون اومد عمل اتاق از مهیاس....توروخدا مامان نذار خبر بی منو پس:کردم زمزمه نگرانی با

 ...بده

 ه؟؟؟اینجوری چرا خوبه؟؟صدات حالت خودت!!!میگی داری که باره سومین...جان مهبان باشه:داد جواب کالفگی با مامان

 ...زدم تلخی لبخند

 ....من مادر شده قاطی درد با من زندگی

 !!نباش من نگران...مامان خوبم_

 ...خدافظ...مهبان باش خودت مواظب_

 !!!مامان خدافظ_

 ...عمل اتاق بردنش:گفتم کیمیا و مهبد منتظر نگاه به رو و کردم قطع رو گوشی

 !!بیرون کرد فوت نفسشو مهبد

 !بود محسوس حرکاتش تمام توی نگرانی

 !!بودیم نگران هممون

 ...برنگرده اگه که مهربونمون مهیاس   نگران

 اه

 ...شو خفه مهبان

 ....زارو همون عاشق امیرحسام بود شده وقت اینهمه از بعد که بود مهیاس،امیرحسامی جز به من روزهای این ی دغدغه و

 ...که امیرحسامی همون

 ...بود گاه تکیه همیشه از بیشتر که آیهان و

 ...بود بهم حواسش همیشه از بیشتر
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 ...بیام کنار خودم با تا میکردم دوری ازش بیرحمانه چه روزها این من و داشت هوامو همیشه از بیشتر

 ...ناهار بیا پاشو نگهبان:افکارم وسط پرید آشپزخونه از کیمیا صدای

 !!شی سیر دنیا از تا بخور کیمیارو پخت دست بیا:سرش پشت مهبد صدای و

 ...تو نداری شعور بخدا مهبـــــــــــــد:شد بلند کیمیا جیغ معمول طبق

 ...منو دوست نکن اذیت انقد مهبد:شدم آشپزخونه وارد و شدم بلند جام از

 ...کردن دفاع من از دادن افتخار جان مهبان...اوالال:گفت گرررد چشای با کیمیا

 ...نشستم میز پشت و زدم نیشخند

 ...نمیکردم توجهی من و رسیدمی گوش به اتاق از که بود من گوشی زنگ صدای خوردن غذا طول تمام در

 ...دیگه بده جواب اونو برو...شدیییم دیوونه مهبان:درومد کیمیا صدای آخرش

 اتاق طرف هب و شدم بلند جام از و بزنم مصنوعی لبخندی اینکه جز نداشتم ای چاره من و بود روم هم مهبد موشکافانه نگاه

 ...رفتم

 ...بیام تا کن جمع رو سفره مهبد:گفت مهبد به رو سریع هم کیمیا

 ...شد اتاق وارد من سر پشت و نکرد توجهی فضول کیمیای ولی رفت هوا به مهبد اعتراض صدای

 ؟؟؟...!!!!امیرحسامه_

 ....کیمیــــــــــــــــــــــــا_

 ...ندیا جوابشو...کوفت_

 ....آیهانه:کردم زمزمه بغض کمی شاید و حوصلگی بی با

 ...بده هستی؟؟جواب چی معطل پس:کرد گرد چشاشو

 خودت؟؟ با چندی چند خداوکیلی کیمیا:کردم گرد چشامو منم

 هم دیگه فرن دو امیرحسام و تو بجز که کن فکر اینم به ولی...بگیری میگه دلت که تصمیمی هر مختاری تو مهبان:کنارم نشست

 ...ان مهم

 ....آیهان و سارینا:کردم بغض

 ...آره:زد تلخی لبخند

 !!!ندادم جواب دوباره و خورد زنگ گوشیم دوباره

 ....بودم درگیر خودم با هنـــــــــــــــــــــــــوز من

 پادشاه؟؟؟ مستر:خندید و انداخت گوشی به نگاهی کیمیا

 ...زدم پررنگی لبخند آیهان یادآوردن به با و زدم زل بود بسته نقش گوشی روی که اسمی به

 ...مهبان:داد ادامه هیجان با کیمیا

 هوم؟؟:گفتم حوصله بی

 لبات؟؟ رو آورد لبخندو دوباره بودی،کی داغون تو و بود کرده ولت امیرحسام وقتی_

 ...آیهان:پایین انداختم سرمو
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 میکرد؟؟؟ آرومت و بود کنارت کی میدیدی چشمت جلوی سارینارو و امیرحسام وقتی_

 ...آیهان_

 برات؟؟؟ شد گاه تکیه سخت روزای تو و امیرحسام،برگشت برای بوده جایگزین یه اول از فهمید اینکه با حتی کی_

 کنی؟؟؟ ثابت میخوای چیو کیمی_

 ...مهبان بده جوابمو_

 ...آیهــــــــــــــــــــــــان.....آیهان_

 ...خریت به زدی خودتو یا خری یا تو پس_

 خب؟؟؟....شو خفه کیمیا_

 ...ابله:گفت بلند میشد، خارج اتاق از که حالی در

 ...شد بلند گوشیمSmsزنگ صدای همزمان و

 ((مرگشه؟؟ چه موشه خانوم:))بود گفته همیشه مثل و بود آیهان مسلما

 ...برداشتم رو گوشی

 !!بود آیهان

 ...ولی

 ...بود جدی قضیه انگار

 ...!!((دارم مهم کار بده جواب جان مهبان))_

 ...بود بعید آیهان از لحن این

 جانم؟؟؟:گفتم اختیار بی و دادم جواب سریع خورد گوشیم که زنگی با

 خودتی؟؟؟ مهبان:شد شنیده خنده از رنگی با آیهان صدای بعد و بود سکوت ثانیه چند

 ...جانتونم مارال...پس نه_

 ...شدیا مهربون_

 !!خان آیهان بودم:گفتم حرص با

 ..دارم واجب ببینیم؟؟کار همو میشه مهبان:گفت و خندید

 ...جوریه یه صداش کردم احساس

 واجب؟؟ کار:پرسیدم متعجب

 ببینمت؟؟ بیای میتونی آره_

 ...امممم...عمله اتاق مهیاس امروز.....آخه_

 ...بود کرده سکوت آیهان

 !!!شده تنگ براش دلم خب دیدم کردم رجوع که دلم ته به
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 کی؟؟....میام_

 ؟؟!کجایی بگو...دنبالت میام_

 ...اینا مهبد خونه_

 ...سرده هوا...نپوشیا نازک لباس مهبان!!اونجام دیگه دقیقه چهل...خب خیلی_

 !!چشم...بــــــــــــــــــــاشه_

 ....جغله خدافظ...بودی کن گوش حرف انقد همیشه کاش_

 .!!خدافظ:گفتم لبخند با

********* 

 ....گلوم تو بود پریده طالبی آب و بودم افتاده سرفه به خنده شدت از

 !!بود شده تکمیل مهیاس عمل بودن آمیز موفقیت با من امروز خوشی و پشتم کوبیدمی داشت محکم قدرتمندش های دست با آیهان

 ...نزن...بسه...عوضی شدم کبود آیهان:گفتم سرفه و جیغ با

 جوری یه هامو عقده باید باالخره:نشست کنارم و اومد لبخند با

 ...دیگه کنم خالی

 ...شکمش تو کوبیدم مشت با

 ...نبود این من وضعیت داشتی شعور ذره یه اگه_

 تو جای االن دمیخوا دلشون نفر چند میدونی:زد همیشگیشو وری یه لبخند و چشام تو زد زل عجیبش چشمای باال،با داد ابروهاشو

 باشن؟؟؟

 ....من وار دیوانه قلب تپش و

 ...کن تعریف بقیشو خب:گفتم دستپاچه و دزدیدم ازش نگامو

 بشینه من کنار اومد پاشد مارال....دیگه هیچی:گفت و کرد صاف گلوشو نمایشی حالت با بعد و کرد نگاهم ریزبینی با ثانیه چند

 قرمز مارال((لترهخشگ تو از خیلیم که...داره زن خودش داداشم خانوم مارال:))گفت مارال به برگشت بعد بغلم پرید اومد آیسن که

 ...غره چش همش هم ام خاله....خنده زیر زدم راحت منم آشپزخونه تو رفت الکی پاشد شد

 ...آیسن ایول.....خدایا وای_

 داری؟؟ باهاش ای پدرکشتگی چه تو ولی میاد بدم مارال از خودم که من_

 !که؟؟ باشم خیال بی نداری توقع....ها عاشقته...آیهــــــــــــــــــــــــان:گفتم اعتراض با

 میکنی؟؟؟ حسودی عاشقمی چون:گفت متفکری التح و خنده با و باال داد ابروهاشو

 ....آیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:گفتم گرد چشای و جیغ با

 بکنم؟؟؟ نمیتونم تصورشم چیه:گفت و زد تلخی لبخند

 ....آیهــــــــــــــــــــــــان:گفتم بهت با ایندفعه

 رو البیط آب خالی لیوان جاش به و شد منصرف ولی بگه چیزیو میخواست انگار...شد بلند جاش از حرف بی و کرد نگاه بهم

 ...رفت پارک آشغال سطل سمت به و گرفت ازم
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 ....چشه نمیدونستم

 ....اومد سمتم به کالفگی با

 !؟!؟...چیه آیهان:شدم نگران ناگهانیش حالت تغییر از

 ...ایستاد روبروم

 ...شد خیره آسمون به و کرد حلقه گردنش پشت دستاشو دوتا

 آیهان؟؟؟_

 ....میدونم من مهبان_

 ....میکوبید تند تند داشت وسط این من قلب و باال دادم ابروهامو

 ...برگشته حافظش امیرحسام میدونم:داد ادامه و کرد نگاهم

 .!!نگفتم چیزی

 ....دادم قورت دهنمو آب

 ....عاشقشی هنوز که میدونم و:نبود صداش توی غم انقدر وقت هیچ و چشام تو زد زل

 ...نده ادامه:گفتم بغض با

 عذاب عمرم آخر تا زنمن بهت االن حرفارو این اگه که میدونم فقط نمیدونم هیچی...مهبان نمیدونم....نیستی شایدم یا:زد تلخی لبخند

 !!دارم وجدان

 بگی؟؟؟ میخوای چی....چـ:بود محسوس صدام لرزش

 ...مهبان کن گوش فقط:گفت و نشست کنارم

 ...بزنما بهت میخوام خوب حرفای...مهبان نکن گریه:کرد زمزمه و کرد پاکش که چکید چشمم از اشک قطره یه

 ....آیهان:گفتم بغض با

 ...مهبان برو:کشید عمیقی نفس

 چی؟؟؟.....چـ:گفتم بهت با

 همه تو مکرد سعی من...عشقت پیش برگردی بخوای اگه...مهبان میکنم درک من:بود تر مهربون همیشه از نگاهش و کرد نگاهم

 !!بگیرم جاشو نتونستم وقت هیچ که میدونم....ولی....مهبان باشم کنارت سخت لحظات

 !!!بود شده خشک دهنم و میکوبید تندتر اینبار من قلب

 ....میکشیدن جیغ آیهان نبود ترس بدنم،از های سلول تک تک

 میگی؟؟؟ داری چی میفهمی آیهان:گفتم گریه با

 ؟؟؟دارممیفهمی....مهبان میشم خفه دارم... عشقت پیش برگردی میگم بهت دارم....میفهمم که معلومه:رفت باال کمی صداش

 ...یبینمم چهرت تو هم االن همین غمو این من و مهبان غمگینی...نیستی انگار ولی منی کنار منی پیش....میشم فه....خـ

 ....نمیدادم بهش جوابی و میکردم هق هق

 ...حرفاته بخاطر...توئه دادن دست از بخاطر میبینی ام چهره توی االن که غمی این آیهان

 ....کرد نگاهم
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 ...بود اشک از براقی ی طوسیش،الیه چشمهای روی

 !!هستی که کنم فک داشتم دوست من ولی نبودی من مال وقت هیچ تو...مهبان امیرحسام پیش برگرد_

 ...نگو دیگه....نگو آیهان:گفتم گریه با

 بشنوی؟؟؟ نمیخواستی همینارو...دیوونه نکن گریه:کرد پاک اشکامو مهربونی با

 ..!!نه.....نـ......نـ:گفتم هق هق با

 !!!شدی اذیت اگه ببخش...نگم نمیتونستم من ولی:زد تلخی لبخند

 تویی؟؟؟ اقعاو میکنی؟؟این امیرحسام تقدیم دودستی منو شدی؟؟؟داری میکنی؟؟؟دیوونه چیکار داری میفهمی آیهان:گفتم داد با

 که کنم فکر این هب عمرمو ی بقیه نمیخوام چون...میکنم تقدیمش تورو دارم آره:زد داد و داد دست از کنترلشو باالخره هم آیهان

 ....و تو بین بودم مانع یه

 ...عشقت:داد ادامه تر غمگین و کرد مکث یکم

 !!نمیگفتم چیزی و میکردم گریه فقط

 ...بود شده دیوونه آیهان

 !!بود شده دیوونه واقعا

 ...کشوند خودش دنبال منم و گرفت شد،دستمو بلند جاش از

 !!برد ماشین سمت به منو

 !!میشد شنیده متنفرم ازش میکردم حس واقعا اینبار که آهنگی راه،صدای طول تمام توی

 ((دوم عشق))

 ...اینا مهبد خونه دم رسیدیم

 ...مهبان کنی حساب روم میتونی همیشه:شکست آیهان صدای بینمونو سنگین سکوت

 !!!آیهان شو خفه فقط:گفتم حرص با و کرد نگاهش

 ...چون....مهبان میمونم منتظرت همیشه و:بود تر غمگین همیشه از لبخندش

 ...عاشقتم چون:داد ادامه و چشمام توی زد زل

 ....دادم قورت دهنمو آب

 ...میریخت اشکام و میکردم نگاهش

 ....باشی دوم عشق سخته آخه..تو به میگیرم سخت من بده حق:کرد زمزمه آهنگ با همراه لب زیر آیهان

 ...سمتم برگشت

 ...بوسید پیشونیمو و شد نزدیک بهم آروم

 و

 من

 !!!بودم کرده یخ
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 !!میشنیدم وضوح به قلبمو تپش صدای حتی

 ...مهبان برو_

 ...بگم چیزی نبودم قادر که بودن دوخته هم به لبامو انگار

 ...کردم نگاهش فقط ربات یه مثل

 ...کردم فکر بگیرم بود قرار که تصمیمی به و ریختم اشک و کردم نگاهش

 ....حتی که تصمیمی

 ...چیه میدونستم هم االن همین از

 روزپاییزي اخرین

 ظهرچهارشنبه

 2ساعت حوالي

 بود گرفته هدف رو نامعلومي ي نقطه سردش نگاه و بود كرده واشغال تخت امیرحسام قامت

 بود زده زل سقف به ك همینجوري و گذاشت سرش زیر دستشو

 داد قرار تنهاییاش،مخاطب بودرفیق روزاشده این ك برادري دارش خش باصداي

 ... كاش اي:

 چي؟ كاش اي_شد معطوف برادرش هاي لب به سام علي نگاه

 ... توگوشم میزدي كاش اي_بود حسرت پراز امیرحسام صداي

 ..!علي نمیذاشتي...نمیذاشتي اما

 نمیكردي گوش هیچكسو حرف نمیكردي گوش منو توحرف امیر چي؟ ك میزدم_سام علي

 ..بود نشنیده انگارچیزي امیرحسام

 اورد زبون به وار زمزمه حرفشو ادامه

 ....خودمو.. خودم بادستاي نمیذاشتي كاش اي_

 ....مهبانو(...داد قورت مردونشو بغض)

 .نداره ایي فایده حرفااالن این..امیرررر_كرد قطع حرفشو سام علي

 شدي؟ اینجوري چرا تو نمیفهمم اصن

 ..بودي حرفا این تراز قوي خیلي تو امیر

 .. كن بس بابا

 ...بگو یاعلي یه

 ...وایسا پاش تااخر و بگیر تصمیم یه

 گرفت نشونه و برادرش چشماي و اومد امیرپایین نگاه

 تصمیم؟_
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 .قاطع تصمیم یه.! تصمیم اره_

 نشست تخت روي و كشید باال خودشو حسام امیر

 رسید گوشش به باز سام علي صداي

 بیاد بهوش سارینا ك روزاس همین امیر ببین_

 بگیري تصمیمتو باید

 كرد نگاش بانگراني امیرحسام

 داد ادامه سام علي

 ...داري راه تودوتا_

 خب؟_ گفت و كشید دهنش دور دستي امیرحسام

 مهبان پیش برگردي و كنار بذاریش... و بپذیري اشتباه یك بعنوان سارینارو ك میگیري تصمیم یا_

 ..!بجنگي اوردنش دست به براي و

 .. نكنه سادگیاقبول این به اون شاید چون

 نیستي دلت مدیون ك بگیري وباال سرت بجاش اما بكشي دوش به سارینا وجدان عذاب تااخرعمر و

 ...یا

 ؟..یا_كرد زمزمه و گرفت دستانش بین سرشو امیرحسام

 كرده تجربش قبال خودش ك بزنه حرف ازدردي میخواست انگار.داد دهنشوقورت اب سام علي

 كرد پیدا اي دیگه رنگ صداش

 ..! ساختي یاناخواسته خواسته خودت كه زندگیي پاي وبرگردي..نیست و نبوده انگارمهباني..شي بیخیالش.... یااینك_

 داشت كردنشو داغون توانایي هم كلمه چند در حتي..حرف این..ریخت بهم امیرحسام

 شم؟ بیخیالش چي یني_گف داغونه انقد ك میاد كجا از نمیفهمید خودش ك باصدا

 بود شده امیر كالفگي متوجه سام علي

 كنه ارومش داشت سعي

 !خودت اختیار به..امیر كني فراموش... و مهبان... خودت اختیار به اینبار یني_

 پاشد جاش از امیرحسام

 میكرد خفگي حس امیرحسام حرفا بااین و بود كوچك اتاق

 بیرون كرد و سرش و بازكرد رو پنجره

 چشماشوبست

 كشید سرهم پشت عمیق نفس وچندتا

 میزد گلوشوچنگ بدي بغض

 گرفت قرار شونش رو دستي
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 ...حرفي هیچ بي

 دیوار زدبه تكیه ترازهمیشه خسته و برگشت امیرحسام

 بود رفته لو سام علي براي خیسش چشماي

 تنش چارچوب تو كشوندش و وگرفت شونش علي

 داشت و برادربزرگ حكم ك بود سام علي این واینبار

 داد شدن رها ي اجازه سنگینش بغض به برادرش باردراغوش اولین براي وامیر

 ..میكرد همراهي برادرشو ك بود سام علي هاي اشك نشد عیان هیچوقت ك چیزي اما

*** 

 گذشت ساعتها

 .. ها ساعت این وتمام

 بود گزكرده هارو كوچه امیر

 كرد له زیرپاش سیگارو اخرین

 فكركنه خوب ك بود داده قول برادرش به

 داشت؟ نیاز فكر به واقعا اما

 ..داشت دادنشو شكنجه توانایي مهبان فكرنبودن حتي وقتي

 فكري هیچ بدون و بازكرد گوشیشو كیبرد

 كرد تایپ و اومد مغزش تو ك چیزي اولین

 ((دورمیشدم و بایدمیگیرفتم.بود تو دستان.. تصمیم))

 گرفته قلبش ك داره رو تصمیمي همون مغزش شد متوجه تازه خوند ك رو جمله

 ... كنه فك چیزي به نمیخواست دیگه

 ..! سارینا به حتي

 وگرفت علي ي شماره

 داد جواب دوم بوق

 امیر؟ جانم_

 خبرعلي؟ چه_

 ساریناسربزنن به بیمارستان اینارفتن مامان... ك خبر_

 (حكمم اما كوتاه)بگه و مطلب اصل و بگیره نشنیده كرد سعي.. پیداكنه حسي سارینابایدچ اسم باشنیدن امیرنمیدونست

 بزنم حرف بامهبان میرم علي_

 مطمعن؟_گفت دودل علي

 نزنم نمیتونم.. علي نمیتونم_
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 ددا ترجواب اینبارمحكم علي

 ..داداش یاعلي_

 .یاعلي_

 ...كرد وقطع تلفن

 بده گوش دلش به فقط كرد سعي و كشید عمیقي نفس

 رسوند مهبان به خودش دربستي بااولین

 بود خونه به برگشت توراه مهبان

 بود كرده كوچهارودوره منتظر چندساعتي كه بود امیرحسام این و

 كوچه انتهاي از مهبان دیدن

 همیشگي حس همون دوباره و

 میشد َتر اشفته امیر باهرقدم

 كشید عمیق نفس

 رفت ویبر گوشیش

 ..نكرد ي توجه

 ..دوباره

 نداد اهمیتي بازهم

 ...بود رسیده كوچه وسطاي به مهبان

 ...دوباره

 انداخت گوشیش به نگاهي كالفه

 ...بود مامانش

 بذاره پاسخ بي مادرشو تماس نداشت عادت امیر

 كرد وصل اتصالو

 مادر؟ جانم_

 پیچید توگوشي صفوراجون خوشحال صداي

 پسرم بده مژده_

 داد جواب بااسترس امیر

 مامان؟ چیشده_

 اومده بهوش سارینا_

 ك(خداروشكر) بگه اومد داد قورت دهنشو اب امیر

 داد ادامه شادتري بالحن صفوراجون بازنشده لبهاش هنوز
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 حاملس سارینا.برم قربونت میشي پدر داري_

 .....شكر صدمرتبه.......سالمن ك شكرت خدایااا_داد ادامه تري اروم باصداي و

 نمیشنید چیزي دیگ حسام امیر هاي گوش

 شد ش ل كردش یخ دست تو گوشي

 میزد چنگ قلبش به مادرش حرفاي

 بود مرد این براي قصه جاي بدترین اینجا انگار و

 بود نمونده ازش چیزي دیگ كه مردي

 گرفت هدف و مهبان اختیار بي چشماش

 بود درچندقدمیش ك مهباني

 بود شده قفل حسام امیر پاهاي

 كرد زیرپاله و بود فكركرده روشون روزها ك تصمیمایي و گرفت تصمیم لحظه توي

 ..! درست اتنخاب بوداین تلخ چقدر و

 كرد پنهون بلند دیوار پشت خودشو

 باشه دور مهبان تاازنگاه

 ....شد موفق و

 ....ندید امیرحسامي مهبان

 ...جدي تصمیم یه وبا خودش باپاهاي ك امیرحسامي

 ...بجنگه اوردنش بدست براي تا بود اومده

 ..!دروبست و شد خونه وارد امیرحسام خیس چشماي مقابل در و ندید

 همزمان و بست درو

 نزدیكي همون در حسام امیر

 خیس چشماي با

 گرفت سیگارش به و فندك

 كشید محكمي پك

 رو ارزوهاش ي همه و

 ..! داد باد به و كرد دود

 میدانم خوب و اي رفته تو

 .. بود نخواهم هم درخاطراتت

 ،اما كنم بایدفراموشت

 : بگویم راحت
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 ! نیست راحت مرگ

 ...شدم وارد و کردم باز رو خونه در

 ...حوصلگی بی با

 ...لبخند بدون

 ...ودمب داده ترجیح کامیار های نگاه و کیمیا مادر شام   دعوت به رو تنهایی من و کرد کجی دهن بهم خونه خالی فضای

 !!!تنهـــــــــــــــــــــــــــــــایی

 ....روزام این همدم

 ...که روزایی

 !!بود توش مامان نه

 ..بابا نه

 ...مهیاس نه

 !!!آیهان نه و

 ...میشد حس بدجور نبودش که آیهانی

 ...بغض هم باز و لرزید ام چونه

 ...گوشی اعصاب رو ی ویبره هم سرش پشت

 !!مهیاس

 چطوره؟؟ من عملی  :باشم شاد کردم سعی و دادم قورت بغضمو

 !!میـــــــــــــخوام ایران من مهبان_

 نه؟؟ یا گرفتین بلیط_

 ....بگیره رفته بابا_

 مهیاس؟؟ خوبی_

 ...مهبان خوبم:بود معلوم هم تلفن پشت از حتی لبخندش شیرینی و

 ...خوبی که خوبه_

 ...شده یذره برات دلم:کشید عمیقی نفس

 ...خیلی...دارم حرف باهات خیلی...مهیاس بودی کاش_

 بود؟؟...نبود معلوم که من صدای بغض و

 افتاده؟؟؟ اتفاقی مهبان_

 ...کرده عمل تازه قلبشو...احمق...مهبان

 !!!اوکیه چی همه...عزیزدلم نه_

 قول؟؟_
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 :(قول_

 !!تغاریش ته نگران همیشه مثل مامان و سپرد مامان دست به رو گوشی مهیاس

 ...بفهمن نباید

 ....شکست دوباره مهبان که بفهمن نباید

 ...خوبه چی همه که دادم اطمینان بهشون

 ...خونه سکوت بر بود خنجری من هق هق صدای گوشی کردن قطع از بعد و

*********** 

 ...بارونی هوای و زمستون روز اولین

 ...گلوش توی سنگین بغض یه با روزها این تنهای مهبان و

 ....بودم بارون توی شدن خیس عاشق همیشه

 ...بود گرفته صورتمو دور کامال مشکیم کاپشن دار خز و گنده کاله و نمیکرد توجه جلب زیاد ام مشکی پا سرتا تیپ

 ...میشدم دور خونه از و میزدم قدم هدف بی

 بود؟؟ هدف بی واقعا آیا و

 کردم؟؟ پیدا آیهان کار محل جلوی خودمو که بود هدف بی

 ...میشه خارج ازش آیهان دیگه لحظه چند تا میدونستم که جایی

 ..!!ایستادم ماشینش کنار

 ...میشدن رد چشمم جلوی از خاطرات و بود پایین سرم

 میشناسیم؟؟ رو همدیگه ما ببخشید_))

 ...((میگن همینو اولش همه_

 یعنی؟؟ ندیدی منو عکسای واقعا_))

 ...نه که معلومه_

 ...((ببین االن خب_

 ...شیطونش های خنده

 ...کردناش اذیت

 ...گفتناش نگهبان

 ..دادناش حرص

 ...دلمون ته از های قهقهه

 ...دعواهامون

 خــــــــــــــــــــــرم؟؟ من مهبان_))

 ...نبینیم همدیگرو دیگه و شم پیاده ماشین از االن همین من بگو نداری بهم؟؟اگه نداری اعتماد_
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 ...((م م م دارم....لعنتی دارم_

 ...آیهان نمیرسیم جایی به باهم تو و من_))

 ...بری نمیذارم نگی دلیل تا_

 محکمتر؟؟ این از دلیل...ندارم دوستت...نیستم میخوای؟؟عاشقت دلیل_

 ...هستم من ولی_

 ...((همینه منم مشکل_

 ...بیرون کشید خاطرات وسط از منو صداش

 تویی؟؟ مهبان:بود متعجب

 ...سمتش برگشتم

 ...بغلش پریدم و نفهمیدم خودمو حال که بود سابقه بی درد از حجم این انگار و

 ...اینجا

 ...بارون های قطره شر شر زیر

 ...خدا آسمون زیر

 ....آیهان باهات هستم من بگم بودم اومده

 !!آخـــــــــــــــــــــــرش تا

 ...کرد احساسات ابراز دستاشو بهت با ولی کشید طول کمی

 ...آیهان:کردم زمزمه بغض با

 ...آیهان جواب و

 ...من های اشک و آیهان جواب

 ...من هق هق و آیهان جواب

 ...گریه اونهمه میون من دل ته از لبخند....و آیهان جواب

 !؟!؟...آیهان دل جون_

 ...آیهــــــــــــــــــــــــان:گفتم گریه با و بلندتر

 ...شنیدم"آیهان دل جون"هم باز و زد ای ه*س*و*ب شال روی از سرم به

 ...بودن آیهان دل جون داشت لذت چقدر و بودم دلش جون من

 ...عوضی یه....آیهان ای عوضی یه تو:اش سینه تو کوبیدم مشتم با

 ...بوسید رو سرم دوباره

 ...زدی حرفارو اون که بیشعوری خیلی آیهان:دادم ادامه گریه با

 ...م ردم بار هزار اش لحظه هر تو:بود گرفته صداش

 ...شدم خیره چشماش به و برداشتم اش سینه رو از سرمو
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 ...خاصش چشمای

 ...بود شده نمکتر با همیشه از من آیهان و بود ریخته اش پیشونی رو خیسش موهای

 ...نمیزدیم حرفی کدوم هیچ و بودیم خیره هم به

 ....امیرحسام:کرد زمزمه بگیره ازم نگاهشو اینکه بدون آیهان

 ..نبود تلخ که زدم لبخندی

 ...نبود تلخ خدا به

 !!!آیهان داره زن_

 برات؟؟ کردم پر امیرحسامو جای من:شد گرفته صداش

 .!!کردی ازب خودتو جای...نکردی پر امیرحسامو جای تو...آیهان نه:گفتم میگم،محکم دارم که کلماتی تک تک به اطمینان با

 ...داد انرژی بهم زد که لبخندی

 ...گذاشتم قلبم رو و کردم مشت دستمو

 ...میمونه قلبم از ای گوشه یه همیشه امیر:دادم ادامه آرومتر

 ...نرفت لبخندش

 ...اینجایی تو ولی:کردم باز مشتمو

 ..اینجایی:کردم اشاره مغزم به

 ...جا همه....آیهان جایی همه:دادم ادامه و زدم زل چشماش تو

 میبخشی؟؟ کردم حقت در که هایی بدی ی همه بخاطر منو آیهان:کردم بغض باز

 بود؟؟...نبود تلخ که لبخندش

 ...نیکوست رسد دوست از چه هر_

 ...گریه زیر زدم باز

 ...کرد بغلم باز و

 !!!محکم

 فقط...بودی تو وردآ لبام به لبخندو سختی اونهمه از بعد که کسی تنها.....تنها....نبودی خوب انقد کاش لعنتی توی....تو آیهان_

 ...تو

 ...من سخت روزهای رفیق:باال کشیدم دماغمو

 ....بود تاریک هوا

 ...بود سرد

 آسمون

 ...میبارید و داشت بغض هنوز

 ...آیهان و من ولی
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 ...خوشحالتر همیشه از

 ....نزدیکتر هم به همیشه از

 داشتم؟؟ رو لحظه این آرزوی چقد میدونی:کرد زمزمه گوشم زیر

 ...خیــــــلی.....باهات کردم بد خیلی من آیهان_

 ....گرفت باال سرمو

 نه؟؟؟ مگه...داری دوستم....مهبان:گفت و کرد پاک اشکامو

 ......کردم نگاهش

 .....ها چشم این و

 ....لعنتی های چشم این

 نه؟؟؟ مگه:نشنید ازم جوابی

 ...آیهان دارم دوستت:گفتم ولرزون زدم پلک

 همه؟؟؟ از بیشتر_

 ....همه از بیشتر_

 ....بست چشماشو لحظه چند و کشید عمیقی نفس

 !!شکرت خدایا_

 ....بود من نوبت ایندفعه

 ...آخرش تا االن از....باشم که اومدم....آیهان اومدم:کردم تکرار خودشو های جمله عین و زدم زل بهش

 ...لحظه همین در و

 ....نمیشد جدا هم از هامون چشم که لحظه همین

 ....شدن یکی هم با قلبامون که لحظه همین

 ...بودم مطمئن قلبم ته

 ....نمیشه گسسته هم از وقت هیچ" ماه نگهبان" و" ماه پادشاه"پیمان که

 ...  وقت هیــــــــــــــچ

 پنجشنبه عصر

 باروني روز یك

 ..بود گرفته شدت بارون

 برگشت و كرد طي بیمارستان راهروي بار چندمین بلندبراي هاي وباقدم گرفت ازخیابون نگاهشو سام علي

 كشوندبیرون وخیال ازفكر و سام علي ك بود صفوراجون نگران صداي

 نمیاد؟ چرا پس :

 دوخت چشم مادرش نگران چشماي به علي



                 
 

 

 Rasa.shوElsa.sh| شو ماهم نگهبان

  www.negahdl.com    برای دانلود رمان بیشتر به

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

200 

 

 میگفت باید چي نگران چشمهاي این به

 نشسته سیاه خاك به پسربزرگت مادرمن كاري كجاي میگفت

 زندگیش به زده گندي چه فهمیده وتازه سابق مجنون همون شده پسرت میگفت

 خبرنداري و اوردي سرش به چي دادي بش تلفني ك خبري بااون خدامیدونه میگفت

 ...بچش و زن سراغ بیاد پهن لبخند یه و شیریني جعبه یه با منتظري االن ك خبرنداري

 .. علي_ گرفت و سام علي دست صفورا

 جان؟_اومد خودش به تازه

 ازنگراني مردم..چرانمیاد امیرببین بزن ؟زنگ سیرمیكني كجا_

 كارداره دیرمیاد ك ؟گفتم نگراني براچي شم فدات_

 امیرحسام یبندمیگه اومده بهوش این؟ساریناازوقتي از َتر واجب كاري چه_

 باشه پیشش شوهرش شرایط تواین الزمه..

 داد ادامه جانبي به حق باحالت و هم تو ابروهاشوكرد

 باسرخودشومیرسونه هرجاباشه میشه پدر داره فهمیده االن گفتم_

 نبود خودش دست سام علي تلخ لبخند

 میاد..دیگه میاد مامان_

 سردرنیوردم شما هنوزازكاراي ولي پیرشدم من واال_

 بده ادامه گفتگو این به نمیتونست

 نمازخونه؟ رفت بابا_

 اره_

 پیشش میرم_

 رفت ها پله سمت به و گفت اینو

 اومد جون صفورا صداي ك بود دوم ي پله رو

 ..!!تااالن بودي كجا بگرده دورت مادرت..حسام امیر_

 گردوند نگرانشو چشماي سام علي

 دید وبرادرشو

 میچكید اب وجودش ي ازهمه ك مردي

 بود دستش كتش

 بود گردنشوگرفته پشت دیگش دست با و

 بخونه همچیو میتونست برادرش حالت همین از حتي سام علي و

 دراومد برادرش جلوي و برگشت هارو پله
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 خورد گره بهم نگاهشون زود خیلي و باال اورد سرشو امیر

 ...حرفي هیچ بي

 میشد؟ گفته باید حرفي چه

 كرد بغض سام علي

 نه امیرحسام اما

 باالكشید بینیشو

 كنه پنهون تلخش خنده نیش پشت بغضشو كرد سعي

 ؟..امیر سیگار انقد چرا_

 نمیكرد رو جوابي همچین تصور هیچوقت سام علي

 خوبه؟ حالش سارینا_

 ...بود كرده تعجب سام علي

 ...داشت تعجب

 میزد باامیرحرف باید

 رسوند پسراش به خودشو جون صفورا

 بودي؟؟ كجا امیرررر_

 شي؟؟؟ پدر میشه باورت برم قربونت_میشه بابا ك كنه اعالم پسرش به حضوري دیگه یبار داشت دوست انگار وبعد

 خداروشكر_گفت و داد تحویل مادرش به لبخندطبیعیي امیرحسام

 بخره گل دست یه راه تو رفته یادش كرده هول انقدر اقا_وسط پرید اي مسخره بالحن سام علي

 زنش پیش نره خالي دست ك میخرم میرم خودم فداسرش. بگردم دورش الهي_صفورا

 گل بري اشوم اونوخ وایسادن اینجا جذاب دوتامرد_گفت میداد باال ازابروهاشو یكي كه درحالي و كرد سردي نگاه سام علي

 بخري؟زكي

 خنده زیر زد سام علي ازلحن جون صفورا

 برگرد زودم بخر برو.. نكن زبوني بلبل_وگفت

 امیرعاقا ماله ها صدقه دیگه؟قربون ترشه ما ماست فقط_

 میداد گوش مكالمشون به بالبخند مدت امیرتمام

 گل سام اقاعلي میكنم چیكارا برات من ببین بابابشي..  بگیري زن توام بذا_صفوراجون

 همه مااین..یمنخواست صدقم قربون..عاقا نخواستیم_گفت اي ناله بالحن و باالگرفت تسلیم ي نشونه به ازدستهاشو یكي سام علي

 روش اینم نداشتیم چیز

 (بود جدي خودش چقدربراي بودنش شوخي باتمام جمله این و)

 .یاعلي.مارفتیم عاقا_صفوراگفت روبه گرفت و امیر دست معطلي بي

 بخرم گل براش باید خودم مامان_ گفت امیر ك غربزنه صفورااومد
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 زودبرگردین پس_ گفت درمانده صفوراجون

 چشم روي به_ سام علي

 بیرون زدن بیمارستان از باهم

 بود وقتش واینجا

 گذشته سربرادرش به چي بدونه تاعلي

 كرد شروع مقدمه بدون امیرحسام

 بشنوي؟ میخواي ؟چي علي چیه_

 امیرشد حركت مانع و ایستاد سام علي

 ....ك باخبري میدونم ؟ببین زدي حرف باش بهت؟اصن گذشت چي امیر_

 بود ارومتر ازهمیشه امیرحسام

 كرد قطع و علي حرف بود صداش توي ك باارامشي

 ...سراغ بره و كنه ول اومده باال شیكم بایه و زن یه ك شده نامرد انقد برادرت میكني فك _

 علي؟ شدم نامرد انقد میكني واقعافك

 گرفت نشونه و برادرش چشماي سام علي چشماي

 بود بغض پراز سام علي نگاه

 بود پرازتحسین

 نامرد انقد وزهن....نه...علي نه_داد ادامه بالبخندكوتاهي میشد خیس ازبارون صورتش ك درحالي و گرفت باال سرشو حسام امیر

 .نشدم

 شد پیدا امیر صداي تو بغض سركله ك بود همینجا درست و

 ..شدم نامرد..شدم پیش چراچندماه نمیدونم فقط_

 ..ببخشه منو دختر اون اگ حتي..بخشم نمي خودمو هیچوقت....لعنتي من

 دختر؟ اون

 میخواستش؟ دنیابیشتر ازهمه ك بود مهباني همون منظورش

 دختر؟ اون شده چندساعت درعرض ك گذشته بش چي

 ..دختر اون.. شد همیشه براي وشاید

 فرق موقع اون_بگه كوتاه جمله دو تونست فقط علي

 كني خودتوسرزنش نكن سعي.داشت

 ك راحتیا اون به زندگي فهمیدم من..علي میدوني_

 ..نبود میكردم فك

 ...نبود ولي..مشتمه تو بخوام هرچي میكردم فك
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 ...علي نبود

 میكرد دركش چقدر سام علي

 حرفشو میفهمه ك بگه میخواست دلش چقدر

 دردشو میفهمه

 داد سرتكون فقط و داد قورت بغضشو

 درد_زد لبخند حسام امیر

 ...باشم واقعي مرد یه میخوام..علي میكنه مرد ادمو

 .!هستي_داد جواب محكم علي

 كرد نگاه برادرش چشماي به و گرفت اسمون از نگاهشو امیر

 بود بیشتر بخش ارامش قرص صدتا از تاثیرش روزها این ك چشمهاي

 ..هیچوقت نه االن نه..بفهمه هیچي سارینا نمیخوام علي_

 ...تاابد.. میشه چال خودمون بین_داد سرتكون تایید ي نشونه به علي

 و داد فشار خودش دست توي دستشو و زد علي مشت به ارومي ي ضربه مشت با امیرحسام

 كرد بغلش محكم بعد

 زد واقعي اما كوتاه لبخند

 بود گرفته خودش به اي دیگه جنس حاال ك صدایي با

 : گفت برادرش گوش زیر

 :(شه؟ خوشحال ك بخرم گلي چه براش حاال

 !آژانس؟؟ میزنی زندگ جون آینور:گفتم آینور به رو و بود،زدم نشسته آینور بغل تو که آیسن صورت به لبخندی

 ...یکم بمون...بیرون اومدی استخر از زودی؟؟تازه این به کجا جان مهبان:گفت جون رویا

 ...اینجا بمونم واجبه مامانش و مارال مزخرف نگاه زیر حتما...اوه

 ...فرودگاه میرم دارم...رویاجون نمیکنم تعارف_

 میان؟؟ دارن اینا مهیاس...ااا:گفت بود شده اضافه جمعمون به االن همین که آیهان

 ....آرهــــــــــــــــــ:گفتم ذوق با و زدم پهنی لبخند

 !!سالمتی به...خداروشکر خب:گفت جون رویا

 ....میرسونمت من پاشو خب:گفت آیهان

 ...نداری زندگی و کار شما جان آیهان:گفت حرص با مارال مامان

 ...که واسم نمونده زندگی و کار:زد وری یه لبخند یه و بهم زدم زل آیهان

 ...میکرد نگاهمون لبخند با مدت تمام جون رویا و دزدیدم ازش نگاهمو

 ...اومدم و کردم خدافظی سرش پشت منم و شد بلند جاش از آیهان
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 !!زدن غر کردم شروع شدم که ماشین سوار

 اونا؟؟ جلو میزنی آخه چیه حرفا این آیهان_

 مگــــــــــــــــــــــــــه؟؟ گفتم چی_

 ...نگفتی چی بگو:گفتم حرص با

 ...میشی تر زشت میخوری حرص مهبان:خنده زیر زد

 ....آیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان:گفتم جیــــــــــــــــــــغ با و کردم گرد چشامو

 ...بود شده تنگ ات کاشی رو دمپایی صدای برا دلم...جــــــــــــــــــــــــــــــــــووون_

 !!!آیهان بمیر_

 میترکید؟؟ داشت دیدی مارالو قیافه خداوکیلی مهبان_

 ...بوددد عالی آخ:زدم پررنگی لبخند اش قیافه یادآوری با

 ...هوا میره میشه تبخیر این بشی من زن تو دیگه کن فک_

 شم؟؟ تو زن قراره من مگه:گفتم خیالی بی با و کردم کنترل خندمو سختی به

 ...منی زن االنشم همین تو:میشد جذاب انقد بمیرم میخواستم میزد که وری یه لبخند

 ...حاال نکشیمون کن نگاه جلوت به آیهان:کردم اخم

 ...بپرم میخواد دلم میکنی نگام که اینجوری آیهان بگو...مهبان نکن تعارف_

 ...شو خفه آیهان:کردم قطع حرفشو

 ...شددد عصبی موشه خانوم_

 !که آدم واسه نمیذاری اعصاب_

 ...کردیم بحث هم با راهو طول تمام شدم متوجه آیهان ماشین توقف با

 بفهمی؟؟ زمانو گذر و باشی کنارش میشد مگه اصال

 ...آیهان رسوندیم که مرسی:سمتش برگشتم

 !!بود وظیفه:گفت مهربون

 ...مهبان:کرد صدام که شم پیاده تا کردم باز درو

 جونم؟؟؟:گفتم اختیار بی و کردم نگاش

 ....گرفتم گاز لبمو بعد و

 ...لبتو نگیر گاز:آیهان معمول طبق

 ...خوشحالی که خوشحالم:گفت خودش مخصوص لحن با و نگام به دوخت نگاهشو

 نمیموندم؟؟؟ زنده مدت این تو نبودی اگه میدونی:زدم لبخند

 ...میدونم آره:زد لبخند

 ...ای خودشیفته که بس:بازوش تو کوبیدم و خندیدم بلند
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 !!شدم پیاده و

 !!برسون سالم مهیاس به_

 !خدافظ...چشم_

 !خدافظ..بال بی_

 ...گشتم دنبالشون چشمم با و شدم فرودگاه وارد

 ..!!بودن خودشون...بعله

 ...دادم سالم و رفتم سمتشون به

 ...مهیاس دوستای بیشتر ی اضافه به سامان و کیمیا و مهبد

 ...ها فرفری و نیوشا و ساره

 ...بودن غایب که هم(مهیاس دوست)سامان و ریحانه

 ...بودم ندیده جا یه هنری آدم اینهمه حاال تا_

 ...خندیدن همه

 ...دوتاام اون فرفری موهای عاشق:گفت گوشم میدید،زیر و مهیاس دوستای بود بارش اولین که کیمیا

 ...دوتا این ان عالی رامین؟؟آره و رامبد:خندیدم

 !!!روشــــــــــــــــــــــــن مهبد چشم:دادم ادامه مصنوعی اخم با و

 ...چسبوند مهبد به خودشو و زد ژکوند لبخند

 اومدی؟؟ کی با:اومد سامان صدای اینبار که رفتم بهش ای غره چشم

 ....آژانس با بگم خواستم و کردم نگاهش

 ...نه ولی

 ...آیهان با........آژ با:گفت دروغ نمیشه سامان به

 داشت؟؟ خشگل خواهر بود؟؟؟یه مهبد عروسی تو که همونی:باال داد ابروهاشو

 !!همون...داشت؟؟بعله خشگل خواهر که همونی میگه شه غیرتی اینکه جای به...ببینا عوضیو:شکمش تو کوبیدم

 ...کشوند برقی پله به هممونو نیوشا،نگاه زده هیجان صدای که بگه چیزی اومد و خنده زیر زد سامان

 ...میزد برق که چشمایی با بابا و مامان

 ...وسطشون مهیاس

 !!بود شده الغر

 !!بود شده احتیاط با و آروم حرکاتش

 ...ولی

 !!بود سالم

 ...بود خودش
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 ...صبور مهربون لطیف هنرمند مهیاس

 ..روش گذاشتم دستامو و شیشه به چسبیدم

 ...شدن ما متوجه که کردیم صدا و سر انقد

 ...داشت بغض لبخندشم و انداخت همه به بغض با کلی نگاه اومد،یه طرفمون به آروم مهیاس

 ...اومد طرفم به بعد

 ...شیشه روی گذاشت دستاشو

 ...دستام روی درست

 ...مهیاس اومدی خوش:زدم لب بغض با

 ...بود خوشحالی اشک ریخت،قطعا دوتامون چشم از که اشکی و

************** 

 ...خانم مهبان روشن چشمت خب:گفت بلند شد،الناز خارج کالس از که استاد

 شده؟؟ چرا؟؟؟چی:مکالمه وسط پرید سرم پشت از سارا

 ...ندیدم فضولتر تو از سارا خدایی:سرش تو زد کیمیا

 ...مهبانه خود که فضولتر سارا از:گفت بیخیالی با الناز

 ...پیش روز3ایران برگشت سالم و صحیح مهیاس:داد ادامه سارا به رو و

 ...نشنیدم رو سارا جواب کردو نگاهم و آورد باال سرشو کالس اونطرف از سام علی که دیدم من و

 ...پایین انداخت سرشو شدیم که چشم تو چشم

 ...افتادم مهبد عروسی تو مکالممون آخرین یاد

 ...سام علی با دوستیم ی رابطه به بودم زده گند خودم دستای با خودم شاید

 !!بود پشتم شرایط ی همه همیشه،تو که سامی علی

 ...واقعی برادر یه مث

 کجایی؟؟؟ مهبان:داد تکونم کیمیا

 ها؟؟؟:گفتم گیجی با

 سر ها بچه:گفتم و برداشتم بود،کولمو پیشش حواسم که حالی در من و شد خارج کالس از پارسا همراه سام علی لحظه همون و

 ...میبینمتون احسانی کالس

 ...بیرون زدم کالس از سام علی سر همشون،پشت متعجب نگاه زیر و

 ...نداره کالسی دیگه میدونستم

 ...سام علی:کردم شد،صداش دور ازش پارسا که همین و کرد خدافظی پارسا از حیاط تو

 ...بود بیشتر چیز همه از چشماش تو تعجب و سمتم برگشت

 ...سالم:گفت آروم و کرد کنارش،نگاهم رسیدم
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 ...سالم:دادم جوابشو آرومتر و کردم بغض

 ...برگشته سالم مهیاس خوشحالم:زد لبخندی

 آخه؟؟؟ خوبی انقدر چرا تو سام علی

 ...متاسفم من........من علی:گفتم و گرفتم گاز لبمو

 متاسف؟؟؟:باال داد ابروهاشو

 ...عروسی تو...اونشب حرفای....واسه_

 !!خانم مهبان شد فراموش همونشب اونشب حرفای:زد لبخند

 یه از سارینا و امیرحسام و...طرف یه از آیهان حضور...بود روم زیادی فشار...اونشب من...سام علی:کشیدم عمیقی نفس

 ...طرف

 !!!مهبان میکنم درک_

 ....سام علی میکنی درک که مــــــــــــــــــــــــــــرسی_

 :(کردی درک همیشه:دادم ادامه و کردم مکث یکم

 ...باش مطمئن....مهبان نکرده تغییر بینمون هیچی_

 ...شد قرص دلم و شد برداشته دوشم رو از که بود باری یه سام،انگار علی اطمینان و

 !!!همیشه...سام علی میمونی داداشم همیشه:کرد قرص سامو علی دل زدم من که لبخندی اینبار و

 ....ولی داشتم تردید بپرسم میخواستم که سوالی برای

 !!نپرسم که نمیشد

 دیگه؟؟؟؟ خوشبخته.....امیرحسام.......علی_

 ...میشه خوشبخت...مهبان میشه خوشبخت_

 ...مهبان میکنه حل چیو همه زمان:داد ادامه و کرد نگاهم

 :(میکنه حل چیو همه زمان....میگی راس آره:گفتم لب زیر

**************** 

 بهاری گرم روز بعد،یک ماه3

 نبریم؟؟؟مگه و باشم متی تو من میشه مگه اصال....بررردیمممم ما....بردیمممم ما.....هــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــو_

 میــــــــــــــشه؟؟؟

 !!که بودیم باخته که بودم نکرده جمع من رو بوقم؟؟؟توپا اینجا من:گردنم پشت کوبید محکم سامان

 ...برات دارم بعدا من...حاال کن خودنمایی آینور جلو شما:گفتم گوشش زیر

 !!!زد مرموزی لبخند سامان

 ...رفتم بهش غلیظی ی غره چش منم

 ...پیچید هوا توی که بود کباب جوجه بوی و
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 ...بود روبرویی تیم تو که آیهان سمت دویدم و انداختم نگاه یه میزدن باد هارو جوجه داشتن که مهبد و بابا به

 !!!زمین تو بود،میرفتم نگرفته کمرمو اگه که دویدم هیجان با انقد

 ...اه...نکن وورجه ورجه انقد توروخدا مهبان:شد شنیده مامان حرص پر صدای

 ...خندید آیهان

 ...بچه این ندمیمو دستمون رو نمیگرفت مهبانو آیهان اگه که میزنه غر داره معمول طبق االن میبندم شرط:گفتم و خندیدم منم

 ...ریخت هم به کوتاهمو موهای و کشید دماغمو آیهان

 من؟؟ طرف کردی پرواز که میخواستی چی حاال خب_

 ...من برا بیار بدزد بال یه برو....آیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان_

 اونوقت؟؟؟ میرسه من به چی:زد مرموزی لبخند

 ...تو نداری شعور بخدا آیهان:گفتم گرد چشای با

 !!!کردم س*و*ب محکم لپشو و شدم بلند پام نوک رو و

 ...حرص از میمیره داره کامیار:گفت و زد ای وری یه لبخند

 ...روانیو کن ولش...ایش_

 ...فکشو میزنم میرم...ها میکنه نگات خیلی_

 تحمل قیافشو مه لحظه یه که نبود باباش باغ اینجا اگه...هم با باشیم خوش اومدیم روز یه باو بیخی:کردم قطع حرفشو خنده با

 ...بیار بال برو نپیچون...بعدشم...نمیکردم

 ...بچینیم رو سفره کمک بیا مهبان:اومد مهیاس رفت،صدای آیهان که همین

 ...!!نامزدش به چسبیده همش....دیگه بیا گمشو مهبان:کیمیا هم سرش پشت

 بود دمهب بغل تو بودن کرده نامزد تازه رفته یادش خودشو..حاال خب:اومد مهیاس صدای میرفتم طرفشون به که همینطور

 !!هم ی کله و سر تو میزنن دارن همش که آیهان و مهبان واال...همش

 ...ماهه انقد که من بشم مهیاسم قربون الهی:کردم س*و*ب صدادار و محکم لپشو و مهیاس کنار نشستم

 بودی؟؟ کجا تو میداد شعور داشت خدا که موقعی کیمی:کیمیا سر تو کوبیدم بعد

 ...خشگلی صف تو:درآورد زبونشو

 ...زیبایی ی الهه بپذیرید منو پوزش...اوه:درآوردم شکلکی

 ...باشه آخرت بار_

 ...بدم کیمیا به جوابی نذاشت و اومد طرفم به دستش توی کبابی خوشمزه بال سیخ یه با آیهان

 ....موشه خانوم بفرما:داد دستم به بال یدونه

 ...عاشقتم وای_

 ها؟؟؟ بال یا میزنی حرف من با داری:گفت خنده با

 ....داد بال تیکه یه هم مهیاس و کیمیا به همزمان و

 بشنوی؟؟؟ من از دروغ میخوای:گفتم آیهان به و دادم قورت بالو
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 ...پررو...نکشیا خجالتم:کشید موهامو

 ...امروز بود ترینمون نمک با و اومد طرفمون به آیسن

 ...شلوارک و تاپ و آفتابی کاله با

 ...بود شده بلند کمی که موهاش و

 ...میخوام جوجه منم داداشی_

 !!!داداش عشق بیا:کرد بوسش محکم آیهان

 !!داد آیسن به هم ای تیکه و

 از مهبد

 ...دیگه کن پخش ببر هارو جوجه همه آیهان:گفت اونطرف

 ...بود شده باز ما ی خونواده به پاش دوباره که بود خوشی این و رفت هوا به آیهان و ماها ی خنده شلیک

 ....میدرخشید همه های چهره در لبخند

 !! بود همگیمون خوشی،حـــــــــــــــق سختی،این اونهمه از بعد شاید و

 ماه چهار گذشت از بعد

 عاشقانه ماه چهار

 تابستاني روزگرم یك

 میزد موج توش خوشحالي كه باصدایي

 كردم بود رانندگي مشغول كه ایهان روبه

 خیلیییي...گذشت خوش بهم خیلي خیلي بود عالیییي امروز..لعنتي.. ایهااااان_

 موشه خانوم داشت خواهي زیاد روزا این از_زد خند نیش

 زدم زل بش میدرخشید خوشبختي از ك چشماي با شدم دوال

 خندید و كرد نگام و گرفت ازجلو نگاهشو ایهان

 چته؟_

 بود شادي از مملو صدام

 ..باشیییي خوب انقد میتوني چطور ایهان_

 زدم جیغ ها دیوونه وبعدمثه

 ...باشیییي خوب انقد چطورمیتوني بیشووووور كثاااافت_

 داشته ماشینونگه شدم متوجه ك میزدم جیغ داشتم بسته هنوزباچشماي

 شد گرد چشمام

 دهنم رو گذاشت دستشو و طرفم برگشت كنه پنهونش میكرد سعي ك اي باخنده ایهان

 ..قربتیییي ي دختره_
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 توهم رفت اخمام

 شدم حركت بي باصداش ك بردارم دستشو خواستم

 .. نگهبان مني مال دیگ.....!هیییییس_

 ..برسه بت هیچكس دست نمیذارم

 (گفت تر شمرده)

 ..اینجایي تو كه بخاطراینه خوبم اگ من

 ..دارم تورو... که اینه بخاطر

 فهمیدي؟

 ..!همیشه از بیشتر... میدرخشید چشمام

 ..!بزن جیغ میخواي هرچقدر حاال_داد ادامه و برداشت ازرودهنم دستشو

 قلبم رو گذاشتم گرفتمو دستشو معطلي بدون

 ..میمیرم تو بدون ایهان..نمیزنه هیچوقت.. نمیزنه دیگ تو بدون ایهان_ كردم زمزمه میلرزید بغض از ك باصدایي

 پایین انداختم سرمو

 دونستم نمي اشكامو دلیل

 ..درمیاد انقدزود اشكت وقتي حرفا این به چه تورو موشه خانوم اخه_كرد پاك واشكامو سرموباالگرفت

 بیشور_ كردم مصنوعیي اخم

 شد خیره بالبخندبهم

 رسید گوشم به مهربونش صداي

 .. بذارم تنهات هیچوقت نیست قرار_

 قول؟_زدم لبخندكوتاهي

 :(قول_

 .!بخند برام همیشه.. بخند_ لبخندم به شد خیره

 ..ریخت قلبم

 ..نزدیكتره بهم ازهمیشه عشق.. میگفت بهم حالت واین

 بیوفتي؟ راه نمیخواي..بسه دیگه خوب_ وگفتم شادكردم لحنمو

 .. نه كه باشه من به_

 ...ایما جاده وسطه ببینم برو_ بازوش به زدم

 !!بود غروب حوالي و بودیم شهربازي از برگشت توراه

 ...رویاجونت ي خونه میبرمت امشب_ كرد زمزمه كردو روشن ماشینو ایهان

 !!نگووو چرت..ایهاااان_ زدم جیغ
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 !!رویاجون پیش باباگفتم_ زیرخنده زد

 ..!!میدي مامانم تحویل منو سالم و صحیح خونمون دم...نمیخوام_

 .خندید غش غش ایهان

 .خورد زنگ گوشیش ك بگه چیزي اومد

 !بود اینور

 اینور؟ جان_

-.... 

 ؟؟براچي؟؟؟ كي باباااااا؟_

_... 

 ..كرده غلط_

-..... 

 خودموبرسونم من تا باشه ایسن به حواست ببین_

-... 

 ...باشه باشه_

-.... 

 خدافظ.اومدم.دیگه باشه گفتم_

 

 ...داشبرد رو كرد پرت و كرد گوشیوقطع

 !بودم شده نگران

 چیشده؟ ایهان_

 بشرررر این به لعنت_ روفرمون كوبید

 ...لعنــــــــــــــــــــــــت

 ....جونم به افتاد بدي ترس

 !!!بود مشخص توصدام وضوح به ناراحتي

 !!ایهاااان_

 ...هویدابود میوورد زبون به كه كلماتي تك تك تو عصبانیتش اومد حرف به خودش

 ...داره مراقبت به نیاز نیست خوب حالش..گرفته انفلونزا ایسن میدونه مرتیكه_

 ...ازمباااا... بازم..ببره و ایسن اومده بازم.بده رویاروزجر اومده بازم ولي.ها میدونهههه..داره مامانش به نیاز

 پدرته؟ مرتیكه از منظورت..باش اروم..ایهان_
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 ..میكنه كنترل و خودش سختي به بود معلوم

 ...نیست پدر اون یبار بودم گفته پدر؟؟؟بت..مهبااان_

 هیچوقت..نبوده هیچوقت

 ..منه مامان از داره هرچي

 ...مهبان؟خیانت میفهمي....کرد خیانت بش اخرشم و باالكشید رسیدو مامانم به ك ارثي ي همه

 ایسن به هم..اینور به هم.. من به هم مامانم به هم

 ..كرد شیشه تو مارو ي همه خون اون..نداشت دوس مارو هیچوقت اون..كرد ماخیانت ي همه به اون

 عوضیههههه یه اون مهبان

 نكن وريانقدخودخ مهبان جون فقط..داري حق بگي توهرچي میدونم من..باش اروم تروخدا..ایهان_كنم بغضمومخفي نمیتونستم

 داد ادامه ارومتري بالحن و كرد عوض لحنشو

 !خونه میرم بعد میرسونم تورو اول_

 بذارم؟؟؟ تنهات شرایط این تو من ایهان_

 ...میام باهات منم ایهان نه:گفتم محكم

 !!نیست تو جاي..دعواعه اونجااالن مهبان_

 ...مهبان جووون   ایهان_

 باباااااا اي_

 كردم قیافمومظلوم

 خب؟.. شي پیدا ماشین از نداري حق پس_ گفت و كشید محكمي پووووف

 نبود اي دیگ ي انگارچاره

 چشم_

 روند سرعت بااخرین مسیرو ي ادامه و گازفشارداد رو پاشو ایهان

**** 

 نمیشي پیاده پس_ زد زل توچشمام

 بود قرمز ایهان چشماي

 ...ختمدو چشم بش ترس مهیابودبا افتضاح دعواي یك براي چیز همه انگار میومد خونشون حیاط از ك دادي و جیغ وباصداي

 !!!بود بد حالم چراانقد نمیدونم

 گفتم؟ چي شنیدي مهبان_

 دادم سرتكون باترس

 "خوبه"گفت زیرلب

 شد پیاده وازماشین
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 !شد خونه وارد ك وقتي تا كردم دنبالش باچشمام

 ...ریخت قلبم گذاشت خونه تو كه پاشو

 !!!شدم پشیمون چي همه از انگار

 ...اومدیم اینكه از

 ...نشم پیاده ماشین از دادم قول اینكه از

 ....چیییي همه از

 !رسید منم گوش به ك بود بلند انقد جون رویا جیغ صداي

 ....كنننن ولش... كن ولش...نمیدمشششش :

 بودم كرده یخ دستام

 .. مهبان اه

 ...دادي قول كه بدرك

 ..تنهاست اونجا ایهان

 نكردم معطل دیگه فكر بااین

 .. در جلوي دویدم و كردم باز ماشینو در

 ...میزنه داد باباش صورت تو داره و وایساده جون رویا جلوي ك دیدم و ایهان ك بودم نرسیده چارچوب به هنوز

 .. شده قایم جون رویا پشت زردورنجورش ی باچهره معصومم طفل ایسن و

 بود معلوم وضوح به لرزش این میلرزیدو عصبانیت از باباش

 ...میفتاد تپش از داشت قلبم

 باباش سر به زده جنون انگار لحظه یه

 !!!ایسن سمت پرید

 ...عقب داد هل باباشو و گرفت و ایسن جلوي ك بود ایهان و

 افتاد اتفاق لحظه توي همچیز

 شد درگیر باایهان وباباش

 ..وجودموگرفت ي همه بدي ترس

 زدم كجامیادجیغ از نمیدونستم كه باصدایي

 آیهـــــــــــــــــان باش خودت مراقـــــــــــــــــب_

 برگشت طرفم به هراسون ایهان

 زد داد لرزید مي عصبانیت از ك باصدایي و

 شدي؟؟؟؟؟؟ پیاده ماشین از براچي_

 ...كه بدم جوابشو خواستم
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 هل ها پله سمت به و ایهان سریع حركت یه..و خشونت با و گذاشت ایهان ي سینه روي دستشو و كرد سواستفاده غفلتش از باباش

 ..!داد

 بلندكرد زمین ازروي اونو و رفت ایسن سمت به خودش و

 ..! میدید ها پله از و ایهان سقوط فقط من چشمهاي ولي

**** 

 بود افتاده بیمارستان تخت روي من ایهان

 .. من و

 بودم شده خیره بهش الود اشك چشمهاي با شیشه ازپشت

 ...میكرد ودنبال دكتر ي زده شتاب حركات رویاجون و اینور و من چشمهاي

 ..من و بود وحشتناك كابوس یك مثل چیز همه

 ..!شده دچار تقدیر این به باردوم براي كه مهبانه این كه نمیشد باورم

 تارمیبینم و تصویرایهان اشك از اي پرده ازپشت

 ..میارم زبون به نیوردمو زبون به حاال تا ك حرفایي بار اولین براي دور ي ازفاصله و میذارم شیشه سرموروي

 كشیده زندگیش تو درد خیلي مهبان حتمافكرمیكنه ببینه ازدور منو زندگي كسي اگر.. ایهان میدوني :

 ..! میكنه فرق من براي درد تعبیر.. اما

 ..كرده فرق بگم بهتره یا

 .! دیدم سرطاني هاي بچه توچشماي و درد من

 ..!پیداكردم خواهرم ي سینه تو دردو من

 ..!میبرد شعرپناه به بازهم زندگیش مشكالت ي همه باوجود وقتي دیدم مادرصبورت توچشمهاي دردو من

 ..!نگهداره پنهون ازم وجودشو غم نشد موفق هیچوقت كه دیدم سامي بارعلي حسرت تونگاه و درد من

 ...! شكست دخترهاشون ي غصه و غم زیربار كمرشون كه دیدم توپدرمادري دردو من

 ...دیدم اطرافیانم زندگی تو دردو من...آیهان آره

 ...بود امروز مهبان به شدنم بد،تبدیل اتفاقای اون ی همه حاصل اما شدم اذیت زندگیم توی جاها خیلی منم شاید

 ...قوی مهبان

 ...نمیشکنه سادگیا این به دیگه که مهبانی

 ...پیششی ابد تا که کنی مطمئنش و بگیری دستاشو دوباره تا میمونه منتظرت بیصبرانه مهبان...آیهان

 ...میدم قول که منم این اینبار و نگذشته دادی بهم که قولی از بیشتر ساعت چند هنوز

 ....عاشقتم چون.....چون......آیهان میمونم منتظرت همیشه

 ...اومدم خودم به دکتر اومدن بیرون و در شدن باز صدای با

 دکتر به رو بغض از پر صدای با و رسوند دکتر به خودشو شتابان های قدم با و شد بلند صندلی روی از آینور

 ....برادرم.....دکتر:گفت
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 سر به شدیدی ی ضربه راستش:))کرد باز بود،لب نوسان در آینور و من بین نگاهش که حالی در و کرد پا اون پا این کمی دکتر

 ....((کماست من تشخیص.....شده وارد برادرتون

 ... نیست آخرش نیست،حتما خوب است،اگر خوب آخرش همیشه

 فریده و مائده مشترک فصل

... 

 پـــــــــــــــــــــایـان

 صبح06:33،ساعت1394تیر14یکشنبه:شروع

  شب نیمه02:38،ساعت1395مرداد17یکشنبه،:پایان
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