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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 
 فرزندخونده 

 مهسا #
 وبعد از بفرمایید خانم زمانی وارد اتاق شدم.سرمو بلند کردم ونگاهی چند ضربه به در زدم 

 .به داخل اتاق کردم.یه زن ومردی روبروی خانم زمانی نشسته بودن
 سالم_

 .خانم زمانی با لبخند جوابمو داد:سالم دخترم.بیا بشین
 .روی مبل روبروی زن ومرد نشستم وسرمو انداختم پایین

 واده دنبال یه دختر میگشتن تا به فرزند خاندگی بگیرن.منم تو خانم زمانی:دخترم این خان
 روپیشنهاد کردم 

 به زن و مرِد نگاه کردم.با لبخند نگام میکردن.آب دهنمو قورت دادم وگفتم:بچه ندارید؟ 
 زن نگاهی بهم کرد وگفت:بچه داریم ولی بنا به وصیت نامه ی پدرم که تازه فوت شده

 .ندخوندگی بگیریممیخواییم یه دختر رو به فرز
 آب دهنمو قورت دادم وبه خانم زمانی نگاه کردم.نگرانیمو درک کرد وبا چشم بهم فهموند 

 ... که چیزی نگم.ولی
 پسر دارید یا دختر؟ _

 .مرد یه نگاه معنی داری به زن کرد وزن با آرامش گفت:دوتا پسر دارم دوتا دختر
 با ترس گفتم:پسراتون بزرگن؟ 

 .وگفت:بلهاینبار زن اخم کرد  
 .چشامو بستم واز جام بلند شدم وروبه خانوم زمانی گفتم:لطفا یکی دیگه رو معرفی کنید

 بعد به زن ومرِد نگاه کردم وگفتم:خدانگهدار 

http://www.romankade.com/
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 قبل از اینکه چیزی بگن.اتاق رو ترک کردم.خودم به سرویس بهداشتی رسوندم.نفس نفس
 .میزدم.خاطرات دوباره جلو چشمام نقش بست

 !م و سرمو بین دستام گرفتم وزمزمه کردم:آروم باش.هیییسسس چیزی نیستچشامو بست
 .آبی به صورتم زدم واز سرویس بهداشتی در اومدم

 نگامو که آوردم باال زِن روبروم بود.با تعجب نگاش کردم که لبخند زد وگفت:دخترم همه 
 ازدواج کرده.اون یکی رو به پاِی یکی نسوزون.پسرای من چشم ودلشون پاکه!تازه یکیشم 

 !هم قسم روی زبونمه
 .اشک تو چشم هام جمع شد.توان جواب دادن نداشتم

 خودش ادامه داد:از مدیرتون اجازه گرفتم اگه خودتم راضی باشی.امشب برای مراسم سوم 
 .پدرِم بیای خونمون

 سرمو انداختم پایین وسکوت کردم.دستشو روی شونم گذاشت وگفت:اگه چیزی دیدی هر 
 عتی که بود.میارمت اینجا.باشه؟ سا

 .با بغض سر تکون دادم.گفت:خب برو آماده شو بیا.من جلو در منتظرم
 بعد از رفتنش به سمت اتاقمون رفتم.دخترای هم اتاقیم نگام میکردن ولی جرئت نداشتن 

 چیزی بگن 
 دیدن ماشینخالصه بعد از آماده شدن وخدافظی از خانوم زمانی.از پرورشگاه خارج شدم.با 

 روبروم تعجب کردم.یعنی اینقدر...؟ 
 سوار ماشین شدیم وبه سمت خونشون راه افتادیم.یه سوال برام پیش اومد.فامیلیشون چیه؟

 ببخشید.فامیلیتون چیه؟_
 .زن گفت:بزرگمهر هستیم ولی تو مامان نسرین صدام کن.اینم بابا فرهادِت 

 .ظهر بود 21ون سکوت کردم.ساعت سرمو انداختم پایین ودر برابر این صدای مهرب
 جلوی یه در بزرگ چند تا بوق زد که درو باز کردن وماشینو برد داخل.یه حیاط خیلی 

 !بزرگ والبته یه ویالی بزرگ
 پشت سرشون وارد خونه شدم.همه جا سیاه بود.ونوحه دل آدمو میسوزوند.با تعجب به آدم

 .ریه میکردن وبعضیا تدارکات میدیدنهایی که اونجا بودن نگاه میکردن.بعضیاشون فقط گ
 .نسرین خانوم برگشت سمتم ولبخند غمگینی زد وگفت:بیا تا با بچه هام آشنات کنم

 به سمت دو تا دختر رفت.قیافه هاشون میزد همسن من یا کوچیک تر باشن.تو بغل هم داشتن
 .اشک میریختن

 !نسرین خانوم:دخترا.فرزند خونده ای که بابا خواست
 !اول نگام کردن بعدبا بغض و اشک تو بغلم خودشونو رها کردن دوتاشون

 ...متعجب بودم.ولی
 !ناخواسته دستم دورشون حلقه شد وبه این فکر کردم که این فرق داره
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 .نسرین خانوم به زور جدامون کرد وگفت:بذارید به برادراتون هم معرفیش کنم
 بود.معلوم بودبغض داره ولی گریه نمیکردبعد بع سمت پسری رفتیم که کنار دختری نشسته 

 نسرین:محمدم؟ 
 پسره اول به نسرین خانوم بعد به من نگاه کرد ولبخند غمگینی زد وگفت:فرزندخونده تویی؟

 .آروم سرمو تکون دادم که گفت:خوش اومدی آبجی
 .متعجب گفتم:ممنون

 پسره سرشو انداخت پایین که نسرین گفت:سارا.برادرشوهرت کجاست؟ 
 ا(زن محمد):نمیدونم مامان.فکر کنم تو اتاقشهسار

 نسرین خانوم باشه ای گفت ودست من رو کشید با خودش برد طبقه ی باال.درب اتاقی رو 
 زد ودرب رو باز کرد و وارد شدیم

 !.میخوام تنها باشم+
 .با تعجب به پسری که روی مبل دراز کشیده بود ودستش روی چشمش بود نگاه کردم

 هردادم وصیت باباجون رو آوردمنسرین خانوم:م
 پسره به شدت از جاش بلند شد.با دیدن چشم هاش وحشت کردم.چشم های سیاه رنگش

 .روخطوط قرمز احاطه کرده بود
 .خاله نسرین؟یه لحظه بیا+

 .نسرین دستی به کمرم کشید وگفت:من االن میام بچه ها
 کرد؟چرا منو با این غوِل تنها از اتاق خارج شد.وایی کجا رفت؟اصال کی بود صداش 

 گذاشت؟ 
 آب دهنمو قورت دادم که پسره بهم نزدیک شد وخیره خیره نگام کرد.زمزمه کرد:دلم برای 

 !باباجونم تنگ شده
 صداش پر بغض بود.بهتم جای ترس رو گرفت.تو چشم هاش اشک جمع شد.روشو ازم 

 .برگردوند.روب تختش جوری نشست که پشتش بهم بود
 ثانیه شونه هاش شروع به تکون کردن کرد.احساس کردم داره گریه میکنه بعد از چند

 آروم به سمتش رفتم وجلوش وایسادم.دستشو جلوی چشمش گرفت.فکرکنم نمیخواست کسی 
 .اشکشو ببینه.مخصوصا مِن غریبه

 ناخواسته جلوش زانوزدم ودستمو جلو بردم ودستشو گرفتم وپایین آوردم.چشم های بارونیش
 .ش بستروبروم نق

 .زبونم قفل شده بود.با اون نگاهی که چند دقیقه قبل دیده بودم زمین تا آسمون فرق داشت
 .نگاشو ازم گرفت وگفت:برو بیرون

 :دستش هنوز تو دستم بود.فشاری به دستش آوردم و زمزمه کردم
 منوبردنسالم بود.رفت.نمیدونم کجا فقط میدونم فرداش 7به مادرم خیلی وابسته بودم.وقتی  
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 بهزیستی وبعد از سه سال تازه جنازه ی مامانمو برام آوردن وحتی نگفتن جه بالیی سرش 
 آوردن 

 .نگاش برگشت روم که ادامه دادم:دیونه وار براش گریه میکردم.چون فقط اونو داشتم
 .همه ی دار و ندارم بود که رفت

 کنم از لحظه ی مرگ حاال دست اون بود که به دستم فشار آورد.زمزمه کردم:احساس می 
 باباجونت گریه نکردی.واالن داری گریه میکنی.پس چرا میخوای مخفیش کنی؟خودتو رها 

 .کن
 بعد از تموم شدن حرفم اول چند ثانیه نگام کرد.بعد اومد پایین تخت نشست.سرشو گذاشت 

 .روی پام وشروع به گریه کرد
 گریه میکرد.با اشک اون  دستمو الی موهاش بردم و نوازش کردم واون همین طوری فقط

 !منم شروع به گریه کردن کردم
.... 

 !لبخند غمگینی زد وگفت:مرسی که گذاشتی گریه کنم.آروم شدم
 .سرمو انداختم پایین وگفتم:کاری نکردم.فعال

 .از اتاقش خارج شدم.نمیدونستم کجا باید برم.بخاطر همین رفتم طبقه ی پایین
 آغوش کشید.متعحب بودم که گفت:تو این سه روز  نسرین خانوم به سمتم اومد ومنو به

 مهردادم همش تنها بود وحرفی نمیزد.حتی گریه هم نمیکرد.مرسی که تونستی گریشو 
 !دربیاری.تا بچم دق نکنه

 .ازم جدا شد که سرمو انداختم پایین وگفتم:کاری نکردم
 .سارا بهمون نزدیک شد وگفت:مامان میخواییم سفره بندازیم

 خانوم سری تکون داد وگفت:به محمدم بگو بره مهردادو به زورم شده بیاره.چند نسرین  
 روزه بچم غذا نخورده 

 .سارا:چشم
 .رفتش که نسرین خانوم گفت:بیا بریم کمک کنیم

 درکنار بقیه مشغول انداختن سفره شدیم.حدودا پنجاه نفری خونشون بودن.یهو نگام به مهرداد
 .پایین میومدخورد که با محمد از پله ها 

 .قبل از اینکه متوجم بشه نگامو ازش گرفتم.وارد آشپزخونه شدم
 .واییی ببین پسرخالم به چه روزی افتاده+

 × .وای آره بیچاره مهرداد.باباجون همه چیش بود
 .دیگه بقیه حرفاشونو نشنیدم.چون از آشپزخونه خارج شدم.سبزی ها هم گذاشتم داخل سفره

 .منم پیش نسرین خانوم نشستمدیگه کم کم همه نشستن.
 چند نفر اون طرف تر مهرداد نشسته بود.فقط به غذاش نگاه میکرد.میدیدم که محمد و 
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 .پسرای اطرافش همش بهش میگن غذاشو بخوره ولی اون فقط غذاشو نگاه میکرد
 .همه چشمشون به مهرداد بود تا یه لقمه غذا بخوره.راستش منم دلم نمیرفت چیزی بخورم

 .خانوم:پسرم؟مهردادم این طوری نکن.یه لقمه غذا بخور ضعف نکنینسرین  
 مهرداد نگاشو آورد باال و به نسرین خانوم نگاه کرد.یهونگاش خورد به من.ازنگاش خجالت 

 .کشیدم.نگامو انداختم پایین
 احساس کردم از جاش بلند شد.نسرین خانومم از جاش بلند شد وگفت:مهردادم؟ 

 ؟میشه باهاش تنها باشم+
 نگاهشو روی خودم حس کردم.چشامو بستم.آخه تو جمع این چه حرفیه؟خجالت نمیکشه این

 پسر؟ 
 نسرین خانوم که خودش متعجب بود گفت:مهسا رو میگی؟ 

 .مهرداد:آره
 نسرین خانوم زبونش بند اومده بود که مهرداد گفت:مهسا؟ 

 .خواهش داد میزد آب دهنمو قورت دادم.چشامو باز کردم.نگاش کردم.تو چشم هاش درد و 
 !زمزمه کرد:پاشو

 لبمو دندون گرفتم واز جام بلند شدم وبه نسرین خانوم نگاه کردم.متعجب نگام میکرد که 
 مهرداد یهو ول کرد رفت بیرون 

 .نسرین خانوم فقط متعجب نگام میکرد.که سرمو انداختم پایین
 .مهسا برو پیش داداشم+

 همه نگاه فرار کردم و از در خارج شدم.کنار حرف خواهرش بهم جون داد و از زیر اون 
 .یه ماشین وایساده بود و دستشو به معدش گرفته بود

 به سمتش رفتم وجلوش وایسادم.نگاش اومد باال و با درد نگام کرد.زمزمه کرد:معدم میسوزه
 و دلم نمیکشه غذا بخورم.میگی چیکارکنم؟ 

 .یه تیکه غذا بخوری سرمو انداختم پایین وگفتم:باید به زور هم شده 
 تو میتونستی؟ +

 .نگاه کوتاهی بهش کردم وگفتم:نه
 پس چیکار میکردی؟+
 .همیشه کارم به بیمارستان میکشید.تا مدت ها غذام شده بود ُسُرم _

 .همون طور که معدشو گرفته بود.چشاشو بست و لبشو دندون گرفت.ترسیدم
 .همین جا وایسا تا بیام_

 م.وقتی وارد خونه شدم.متوجه شدم همشون از پشت پنجرهبه سرعت به سمت خونه دوید
 !مارو نگاه میکردن

 نسرین خانوم اومد سمتم و با ترس گفت:مهردادم چشه؟
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 .آب دهنمو قورت دادم وگفتم:باید بریم بیمارستان
 نسرین خانوم:چی؟ 

 .ضعف داره.باید بهش ُسُرم بزنن.غذا نمیتونه بخوره_
 )هرشاالن دفترچه اش رو میارم.(خوا+

 .محمد:منم میرسونمتون
 .سوار ماشین شدیم.من.محمد.غزال(خواهرش)وخودش.بقیه موندن خونه

 مهرداد همش تو خودش می پیچید وحرفی نمیزد.وقتی رسیدیم بیمارستان نمیتونست درست 
 راه بره.یه طرفش محمد بود و یه طرف دیگش من!چون غزال توان جسمیش از من کمتر 

 بود
 وندیمش.خواستم برم دنبال دکتر که محمد و غزال رفتن.روی تخت خالصه روی تخت خواب 

 *"گذاشتمبه خودش میپیچید.ناخواسته دستمو روی پیشونیش 
 .و گفتم:بهش فکر نکن.به اونی که مدام تو سرته فکر نکن.همه یه روز میرن

 ازش جدا شدم که همون موقع دکتر و محمدو غزال اومدن.از تختش فاصله گرفتم.ولی محمد
 مشکوک نگام کرد.آروم گوشه ای کز کرده وایسادم.غزال هم اومد کنارم 

 هر سه به مهرداد نگاه میکردیم که داد و بیداد هاش کمتر شده بود.و با تزریق سرم و 
 .آرامبخش کامل به خواب رفت

 از اتاق خراج شدیم.غزال گفت:من میرم بیرون هوا بخورم شما هم میایین؟ 
 .نه_

 .محمد:مواظب خودت باش.نمیام
 باشه.فعال+

 !رفتش.بعد از رفتنش محمد گفت:هنوز نیومده مهرداد خواسِتت
 حرفش تیکه دار و تیز بود.با تعجب نگاش کردم و گفتم:ببخشید؟ 

 مستقیم نگام کرد وگفت:چی تو فکرته؟ 
 بغض تو گلوم ریشه زد.این پسر به چی فکر میکرد؟ 

 ه دستی تو موهاش کشید وگفت:نمیدونم چی میگم.ببخشیداشک تو چشم هامو که دید کالف
 !نگامو ازش گرفتم وگفتم:مهم نیست!سال ها با نیش وکنایه زندگی کردم.اینم روش

 ....از جام بلند شدم وبه کنار پنجره ای که اونجا بود رفتم و بیرون رو نگاه کردم و
 فت:اگه به همین منوال بهوقتی ُسُرم مهرداد تموم شد.دکتر براش یه سری دارو نوشت وگ

 غذا نخوردن ادامه بده باید شاهد دکتر رفتن بیشتری باشیم 
 .محمد رفت سراغ کارای مرخصش.فکر کردم غزال داخله.در زدم و رفتم داخل

 .دیدم تنها روی تخت نشسته
 .بهم نگاه کرد.لبخند تلخی زد وگفت:فکر کنم تا مدت ها غذای منم بشه ُسُرم
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 .رفتم روبروش وایسادم وگفتم:فک نکنمدرو باز گذاشتم و 
 ابروشو باال انداخت وگفت:چرا؟ 

 !زمزمه کردم:اگه یه بار دیگه لب به غذا نزنی کارت از ُسُرم هم میگذره
 .لبخند تلخی زد و سکوت کرد.اینبار من لب تر کردم

 .بعد از مرگ مامانم و دیدن جنازش یاد گرفتم محکم باشم.یاد گرفتم همه یه روز میرن_
 .و بهشون دل نبندم تا رفتنشون برام سخت باشه.یاد گرفتم بهشون فکر نکنم

 لبخند تلخی زدم و شونه باال انداختم و تو چشم های کنجکاوش نگاه کردم وگفتم:شاید بخاطر 
 همینه که هیچ رفیق فابی ندارم.در اصل هیچ کس دورم نمیاد.یا اگه میاد،برای آروم شدن 

 خودشه!نمیدونم 
 ت تا جایی که فهمیدم تو برای خیلیا با ارزشی و اینم مطمئنم باباجونت دلش در هر صور _

 .نمیخواد تو زجر بکشی.بهتره یه قولی به باباحونت بدی
 سوالی گفت:چی؟ 

 لبخندم تلخی زدم وگفتم:به مامانم قول دادم.قوی باشم و بفهمم چی به سرش اومده.تو هم 
 میشی و یه سایه بون خوب برای کسایی میشی که میتونی به باباجونت قول بدی قوی تر 

 !تا االن زیر سایش بودن
 .اونم لبخند تلخی زد وگفت:سخته!من خودم زیر سایش بودم

 .سرمو انداختم پایین وبا بغض گفتم:کاش منم مثل تو کلی آدم دورم بود تا دلشون با دلم باشه
 .تو خیلی خوش شانسی

 خارج شدم.اشکم روی گونم ریخت.رفتم سرویس بهداشتی و قبل از اینکه حرف بزنه از اتاق 
 .چند تا مشت آب به صورتم زدم تا خودمو جمع کنم

 بعدش رفتم جایی که ماشین پارک بود.همشون اونجا جمع بودن.سرمو انداختم پایین 
 .وگفتم:ببخشید.دیر شد بریم

 خواستم سوار بشم که مهرداد گفت:مهسا؟ 
 ی خواهر و برادرش بغلم کرد وگفت:از این به بعد من و نگاش کردم به سمتم اومد وجلو

 !خانوادم دورتوبیم و دلمون با دلته
 .ازم جدا شد و با لبخند نگام کرد.اشک تو چشم هام زبونه زد وگفتم:مرسی

 .پیشونیمو بوسید وروبه خواهر و برادرش گفت:بریم
 رفت و آروم گفت:مرسیسوار ماشین شدیم و راه افتادیم.تو ماشین غزال دستمو تو دستش گ

 !که اومدی تو زندگیمون خواهری
 لبخند زدم و دستشو فشار دادم.یهو نگام به نگاه محمد خورد.یه نگاه عجیب و متفاوت!نگامو

 ازش گرفتم و به بیرون خیره شدم 
 بعد از نیم مین رسیدیم خونشون.شالمو کشیدم جلوتر.جلو خونشون پر بود از مرد و زن 
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 ....دمراسم شروع شده بو
 .در کنار بقیه کارای پذیرایی رو انجام میدادم.مرد ها تو حیاط بودن و زن ها تو خونه

 .جمعیت خیلی زیادی حضور داشتن و همین طورم جمعیت زیاد میشد
 میتونم بگم بخش زیادی از حضار فهمیده بودن من دخترخونده ایم که طبق وصیت نامه ی

 .باباجون پام به این خونه باز شده
 ...ول کارم بودم کهمشغ

 مهسا؟ +
 مهرداد بود که داشت صدام میکرد.به سمتش رفتم.دو تا فالکس جلوم گرفت وگفت:میشه

 .ببریش تو آشپزخونه
 باشه.چایی دم کنم برای مردا؟_
 .دم کنی ممنون میشم +
 .باشه_

 داخلازش فاصله گرفتم و رفتم تو آشپزخونه.آب گذاشتم جوش بیاد که نسرین خانوم اومد 
 وگفت:داری برای مردا چایی دم میکنی؟ 

 .بله_
 دو تا فالکس جلوم گرفت وگفت:بیا مادر اینا رو ببر بده به مهرداد.تازه دمِ 

 لبمو دندون گرفتم.پس دیده بود که مهرداد صدام زده بود.فالکس ها رو ازش گرفتم و از 
 .آشپزخونه خارج شدم

 .تا پیداش کنم.با یه مردی مشغول حرف بودمهرداد جلو در نبود.از در یکم خارج شدم 
 حاال چجور صداش کنم؟

 بگم :مهرداد؟
 یکم زشت نیست تو این جمع؟یهو چشمم به محمد افتاد.داشت نگام میکرد.به سمت مهرداد

 رفت.بهش یچی گفت که مهرداد سریع به سمتم اومد
 چرا صدام نزدی؟ +

 .د اسمتو صدا میکردمسرمو انداختم پایین وگفتم:زشت بود بین این همه مر
 ...قبل از اینکه چیزی بگه وارد خونه شدم

 مراسم تموم شد.فقط همون پنجاه نفر مونده بودن.آروم یه گوشه نشستم.همه مشغول شام 
 .خوردن بودن.دلم نمیرفت چیزی بخورم.فقط به نقش و نگاره های روی فرش نگاه میکردم

 مهسا؟ +
 ه بود نگاه کردم.از جام بلند شدم وگفتم:بله؟ با تعجب به محمد که یه سینی جلوم گرفت

 به سینی اشاره کرد وگفت:مهرداد تو اتاقشه.فکر کنم تنها کسی که میتونه مجبورش کنه،یچی
 .بخوره تویی
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 با خجالت سینی رو ازش گرفتم.ادامه داد:در ضمن غذای دونفره 
 !ازم فاصله گرفت.دلم میخواست همون جا زمین دهن باز کنه منو ببلعه

 با همون سر پایین از پله ها باال رفتم.نگاه همشونم روی خودم حس میکردم 
 تق تق

 جوابی نشنیدم که درو باز کردم و وارد شدم.روی تختش دراز کشیده بود
 !وقتی جواب نمیدم یعنی نیا داخل+

 با تعجب گفتم:چی؟ 
 یهو چشاش باز کرد و روی تختش نشست و گفت:مهسا تویی؟ 

 .بستم و رفتم کنارش روی تخت نشستم وسینی رو گذاشتم بینموندرو پشت سرم  
 .با ابروی به غذا اشاره کردم وگفتم:مسئول شدم اینو تا ته به خوردت بدم

 نگاهی به غذا کرد وگفت:میلم نمیشکه
 .روی تخت دوباره دراز کشید

 بگی میلت  ناخواسته گفتم:ععع مهرداد پاشو.این همه پایین جلو داداشت و بقیه آب نشدم که
 !نمیکشه

 ..نگام میکرد.نگاهی که تا عمق وجودم سوزوند منو.سرمو انداختم پایین وگفتم:چیزه یعنی
 پرید وسط حرفم:خودت خوردی؟

 .نه_
 .دوباره روبروم نشست وگفت:پس با هم میخوریم

 زیر چشمی نگاش کردم وآروم مشغول خوردن شدم.بعد از غذا قرص هاشو به خوردش دادم 
 .برداشتم وگفتم:خوب بخوابیسینی رو 

 مهسا؟ _
 !سوالی نگاش کردم که گفت:فکر کنم بفهمم چرا برای آروم شدن میان زیر سایت؟

 متعجب نگاش کردم که ادامه داد:ترحمی در کار نیست.چشم های زاللت به آدم میفهمونه 
 !که فقط همدم دردی،نه زخم روی درد

 ب بخیر لبخند غمگینی زدم وگفتم:بهتره استراحت کنی.ش
 .شب بخیر+

 ...از اتاق خارج شدم.چشم تو چشم محمد شدم.سینی رو ازم گرفت وگفت:مرسی.راستی
 به اتاق کناری اشاره کرد وگفت:اتاقت اینجاست.از من به تو نصیحت پایین نیا.خیلیا دوست 

 .دارن خونتو بریزن
 که اونجا بود  بعدم از پله ها رفت پایین.وارد اتاق شدم.بی توجه به مدل و...روی تختا

 ....بیهوش شدم
 محمد #
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 از پله ها که پایین رفتم.حرفاشون تو ذهنم مرور کردم.آره من تا لحظه ای که حرف هاشون
 رو از پشت در بیمارستان نشنیدم فکر کردم دختره ...هست.ولی بعدش مطمئن شدم نیست 

 !مخصوصا با حرفی که امشب داداش گفت.بهش گفت:هم درد
 پایین همه نگام کردن.وارد آشپزخونه شدم.مامان هم اومد.همه چیو مو به موبا رسیدنم به 

 .گفتم
 با پایان یافتن حرفم مامان رو به باال کرد وگفت:بابا گفتی فرزندخونده بگیرم که جاتو پر 

 کنه نه؟شکرت 
 بعدم رفتیم تو سالن و نشستیم.همه درباره ی مهسا ومهرداد حرف میزدنن.مامان زودتر از 

 .لند شد وگفت:میخواد بخوابههمه ب
 پشت سرش بابا رفت.منم به سارا که کنارم بود گفتم:سارا خانومی؟ 

 با چشم های خستش نگام کرد وگفت:جانم؟ 
 .وگفتم:بریم بخوابیم خیلی خسته ای*"

 .به بقیه اشاره کرد وگفت:زشته
 .لبخند زدم ودستشو گرفتم وبلند شدم که اونم مجبور شد بلند بشه

 .خوش.ما رفتیم بخوابیمشب همگی  _
 .بعد هم به سمت پله ها رفتیم و در اتاقو بازز کردم وگفتم:بفرمایید

 .خندید و وارد اتاق شد.لباسشو با نق نق عوض کرد و روی تخت بیهوش افتاد
 کنارش نشستم وپتو رو کشیدم روش وگفتم:سارا خانومی خستشه هااا

 کرد:محمد کم حرف بزن.بگیر بخواب خندید و زیر پتو خزید و زمزمه 
 خندیدم وکنارش دراز کشیدم و به بغلم هدایتش کردم وبوسه ای روی سرش کاشتم

 .و گفتم:شب بخیر خانومم
 ...خودشو بیشتر تو بغلم َحل کرد وزمزمه کرد:شب بخیر آقایی

... 
 صبح زود تر از سارا بیدار شدم.مثل فرشته ها خواب بود.آروم سرشو روی بالشت 

 .ذاشتم واز روی تخت بلند شدمگ
 .لباسمو عوض کردم واز اتاق خارج شدم که چشم تو چشم مامان شدم

 صبح بخیر مامان _
 صبح تو هم بخیر محمدم.سارا کجاست؟ +
 .دیشب خیلی خسته بود.االنم مثل فرشته ها خواب بود دلم نیومد بیدارش کنم_
 ...خوب کاری کردی.بیا بریم پایین+

 روزی که باباجون فوت کرد میگذره.خونمون همچنان شلوِغ.مهرداد با توجه بهدو ماه از 
 .روز اول خیلی بهتر شده
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 بماند که چه تو جمع چه تو خلوتش،مهسا به زور غذا به خوردش میده وبعدش قرصاشو میده
 تو این مدت همه به مهسا عادت کردیم.زیاد تو جمع نبود.یا اگه بود ساکت یه گوشه مینشست 

 .ر مواقع تا کارش نداشتیم میرفت تو اتاقشاکث
 یه چیزی رو حس میکنم.اینکه مهسا از همه ی پسرا فرارِی!نمیدونم چرا ولی فکر میکنم 

 از پسرا میترسه.چون چند بار دیدم که تو برخوردهای عادی با پسرخاله هام،واکنش های
 !عجیبی از خودش نشون داده

 !و نداره.اصال به من چه؟ولی وقتی پیش مهرداِد اون واکنش ها ر
 داخل حیاط جمع شده بودیم و نذری به گفته ی مامان درست میکردیم.مهسا کنار سارا و 

 .غزال وایساده بود وکمکشون میکرد
 وسط ظهر بود وتعداد کمی تو حیاط بودن.سامان(پسرخالم)چشمکی بهم زد و به مهسا اشاره 

 .کرد.سوالی نگاش کردم که خندید و به سمتش رفت
 پشت سرش وایساد و یهو پخ کرد!مهسا یهو از جاش بلند شد و جیغ زد و با ترس به سامان 

 .نگاه کرد
 با جیغش همه ریختن تو حیاط

 مهسا نفس نفس میزد.سامان و بقیه پسرا بهش میخندیدن.مهسا ازشون فاصله گرفت.با ترس 
 .و خشم نگاشون میکرد

 .بود.دستاشو به صورت ضربدر روی سینش گذاشته بودتو یه حالت عجیب گارد گرفته 
 ... سامان بهش نزدیک شد وگفت:دخی خاله بات شوخی

 .مهسا نذاشت حرف بزنه که دستشاشو دور سرش حلقه کرد و با دو به سمت خونه رفت
 .متعجب این رفتار عجیبش مهرداد دنبالش رفت منم دنبالشون رفتم

 .هرداد وارد اتاق شد ولی درو نبستبا دو به سمت اتاقش رفت.پشت سرش م
 .پشت در وایسادم

 مهرداد:مهسا؟حالت خوبه؟
 .مهسا با بغض گفت:تنهام بذار

 مهرداد:نمیتونم 
 مهسا جیغ زد:چرا؟هاااان؟

 .آروم نگاهی به داخل اتاق کردم
 مهرداد به مهسا نزدیک شد ویه چیزایی گفت که مهسا جیغ کشید:نه نه بهم نزدیک نشو 

 دوباره گارد گرفت.چشم هاشم بست و 
 مهرداد#

 برخالف جیغ هایی که می کشید بهش نزدیک شدم و آروم تو بغلم گرفتمش.تو گوشش 
 زمزمه کردم:هیش آروم باش 
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 اشکش ریخت و دستشو مشت کرد و زد به سینم و با گریه گفت:ولم کن.دست به من نزن
 .به خودم فشارش دادم وگفتم:مهسا منم مهرداد

 .زدنش یکم آروم شد.چشم های قشنگ و بارونیشو باز کرد و بهم نگاه کرد نفس نفس
 !صورتشو تو حصار دستام گرفتم وگفتم:آروم باش قشنگم

 آب دهنشو قورت داد واشکش بیشتر شروع به باریدن کرد!چشاشو بست و سرشو به سینم
 .تکیه داد

 تا شاید یکم آروم شه.بلیزمو تو مشتش گرفت و  *"
 .ز پسرا متنفرمبا اشک گفت:ا

 .باشه گلم باشه_
 .ازم فاصله گرفت با اشک نگام کرد.نگاهی که تو این مدت ازش ندیده بودم

 ..**..با مظلومیت گفت:اون 
 دستم که داشت به سمتش میرفت روی هوا خشک شد.حرفش وجودمو به آتیش کشید 

 کی جرئت کرده به مهسا دست بزنه؟کی؟ 
 لو پام زانو زد و دستاشو با صورتش پوشوند و شروع نا خواسته بدون توجه به مهسا که ج

 .به زجه زدن کرد.از اتاق خارج شدم
 !حتی برام مهم نبود چرا محمد پشت در بود

 همه تو سالن بودن.به سمت مامان رفتم وبرای اولین بار داد زدم:تو میدونستی؟ 
 با ترس نگام کرد وگفت:چیو پسرم؟ 
 وگفتم:کدوم پرورشگاه بود؟ دستمو مشت کردم و چشامو بستم 

 ....مامان با التماس گفت:مهردادم.بخدا مهسا گناهی نداره
 دستمو که تو دست مامان بود از تو دستش کشیدم بیرون و به سمت طبقه ی باال و اتاق 

 .مهسا رفتم
 .روی زمین کز کرده بود.با ورودم به اتاق سریع بلند شد.مامان و فضوال پشتم اومدن

 .کردم.یه مانتو در آوردم و گرفتم سمتش وگفتم:بپوشکمدشو باز 
 ..با ترس گفت:مهرداد من

 گفتم:هیش *"
 رو به بقیه داد زدم:چیه؟چیو نگاه میکنید؟ *"چونش لرزید.

 .برید بیرون
 ...مامان اومد جلو وگفت:مهردادم االن عصبی هستی نمیدونی چیکار میکنی

 .بیرون_
 ن ودرم بستن.از عصبانیت نفس نفس میزدم وقتی عصبانیتمو دیدن همشون رفتن بیرو

 مهرداد؟+
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 الهی بمیرم که تو این صدا درد داد میزد.برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم که از پهنا 
 .اشک میریخت

 !به سمتش قدم برداشتم که ترسید و چند قدم ازم دور شد
 قب نرفت ونفس عمیق کشیدم تا آروم شم.دوباره به سمتش رفتم.وقتی دید آروم ترم دیگه ع

 .با چشم های درشتش نگام کرد
 صورتشو بین دستام احاطه کردم و پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم وگفتم:اونی که به خودش 

 !جرئت داده به مهسای من دست بزنه رو میکشم
 .انگار بهش ُشک وارد کرده باشم.دستش باال اومد وروی ساعدم نشست و متعجب نگام کرد

 ...یه،میخواستم از تو کمک بگیرم و پیداش کنم ولی نهادامه دادم:نمیدونم ک
 فشاری به ساعدم آورد.که سکوت کردم.روی گونشو بوسیدم وگفتم:قسم به شرفم تا پیداش 

 !نکنم دیگه پامو تو این خونه نمیذارم
 ازش فاصله گرفتم به سمت در رفتم.با دو اومد جلوم وایساد و گفت:نه نه 

 !داد:اون خطرناکه یه بالیی سرت میارهموهاشو زد عقب وادامه 
 .بین اون همه عصبانیت لبخند نشست روی لبم.بخاطر نگرانیش

 دوباره صورتشو بین دستام گرفتم وگفتم:مهسا من چیزیم نمیشه
 .با اشک و ترس بیشتر و مظلومانه جوابمو داد:تو بعد از مامانم تو داخل دلم رسوخ کردی

 !!نمیخوام تو هم بری
 *" ناخواسته چشمم روی لبش نشست 

 متعجب نگام میکرد که گفتم:پیداش میکنم میارمش جلو پات و بعد باید به پات بیوفته که
 !ببخشیش

 ...نذاشتم چیزی بگه و از اتاق خارج شدم
 مهسا #

 بعد از رفتن مهرداد نسرین خانوم اومد داخل.اونم نگران بود.بغلم کرد و سعی کرد آرومم 
 !قبل آروم شده بودم کنه ولی من از

 .به جزء سارا و غزال و غزل(خواهر مهرداد) بقیه ی دخترا به چشم بد نگام میکردن
 )...جرئت نکردم همه چیو از اول به نسرین خانوم بگم.(میدونید که

 حدودا دو روز از نبود مهرداد میگذره.راستش تو این دو روز فقط چند بار به محمد زنگ
 .حرف نزده زده و با هیچچ کدوممون

 !دروغ چرا دلم براش تنگ شده.دوست دارم بیاد تا فقط نگاش کنم
 تو این دو روز اکثر فامیل هاشون رفتن و من متوجه شدم بقیشون تو این خونه زندگی میکنن

 
 تو اتاقم روی تختم بودم که صدای داد و بیداد شنیدم.در بین این صداها صدای مهرداد رو
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 .تشخیص دادم
 .پریدم پایین که در باز شد و غزال اومد داخلاز روی تخت 

 .غزال:مهسا داداش اومده
 ....بریم پایین_

 با تعجب به مهرداد و...نگاه کردم.دستاشو از پشت بسته بود و روی زمین زانو زده بود 
 .سرش پایین بود

 با دیدنش ضربان قلبم رفت باال.کارایی که میکرد و اشک هایی که ریخته بودم و خداهایی 
 که صدا زده بودم.همش اومد جلوی چشمم 

 صورتشو آورد باال و چشم های هیزش تو چشمم افتاد.ترس دوباره به دلم ریشه زد.چشامو
 .بستم و دست غزال که کنارم بود رو فشار دادم 

 مهرداد به سمتمون اومد و با خشم غرید:همتون برید داخل خونه 
 !غزال زیر گوشم گفت:نترس داداش مواظبته

 .دستمو ول کرد و به همراه بقیه رفت داخل.چشم هامو باز کردم وبه مهرداد نگاه کردمو 
 .جلوم وایساده بود ونگام میکرد

 دستشو به سمتم دراز کرد و بی وقفه خودمو تو بغلش پرت کردم.دستشو دورم حلقه کرد 
 و زمزمه کرد:خودشه؟

 ....سرمو با بغض به معنی آره تکون دادم.که
 ند شد.با ترس بهش نگاه کردم.زیر مشت ولگد های چند مرد غول پیکر صدای دادش بل

 .بود و داد میکشید
 با تعجب به مهرداد نگاه کردم که لبخند زد وگفت:هیچ کس حق نداره به مهسای من حتی 

 .نگاه کنه
 .نگاشو ازم گرفت وروبه اونا گفت:بسه ببرینش 

 نشستم(یعنی مهرداد گفت اونجا بعد دستشو پشت کمرم گذاشت و رفتیم داخل.کنار غزال 
 بشینم)رو به غزال گفت:هیچ کس باهاش حرف نزنه

 .با تعجب نگاش کردم که غزال گفت:باشه داداش
 مهرداد رو به نسرین خانوم:مامان میشه حرف بزنیم؟

 .نسرین خانوم:باشه پسرم
 .با هم رفتن تو یه اتاق.تو سکوت سرجام نشستم و نگاه سنگین بقیه رو تحمل کردم

 بعد از نیم ساعت اومدن بیرون
 از سرجام بلند شدم ونگاشون کردم که مهرداد گفت:مهسا و غزال برید وسایالتونو جمع کنید

 !میریم خونه ی من
 با تعجب گفتم:چرا؟ 
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 .غزال دستمو گرفت و کشید وگفت:چشم داداش
 .ف نزنبه زور غزال منو فرستاد تو اتاقم وگفت:وسایالتو جمع کن و روی حرف داداش حر

 تا خواستم جوابش بدم رفت بیرون.چمدونمو در آوردم و مشغول جمع کردن شدم.وقتی همشو
 جمع کردم لباس بیرونم رو پوشیدم 

 تق تق
 بفرمایید _

 مهرداد اومد داخل و پشت سرش درو بست.تکیه داد به در وذل زد بهم.روی تخت نشستم
 .و منم بهش ذل زدم
 وگفت:خوبی؟ لبخند بی جونی زد 

 .چشامو باز و بسته کردم وگفتم:خوبم
 به سمتم قدم برداشت و جلوم زانو زد ودستشو روی زانوم گذاشت وگفت:دیگه دلم نمیخواد

 .تو این جمع باشی.چون احساس میکنم اذیتت میکنن
 دستمو روی دستش گذاشتم و سرمو انداختم پایین وگفتم:ممنون

 شدم.لبخند شیرینی زد وگفت:من ممنونم که خدا و باباجون سرشو خم کرد و چشم تو چشمش 
 تو رو بهم دادن

.دستمو بین موهاش بردم و نوازش  *"لبمو دندون گرفتم که تو همون حالت سرشو بهم نزدیک کرد 
 .کردم

** 
 چشای خمارش تو چشمم نشست.زمزمه کرد:دو روزه اصال نخوابیدم.پاشو بریم خونمون تا 

 .یه دل سیر بخوابم
 .دیدم و دستی روی گونش کشیدم وگفتم:بریمخن

 بلند شد.چمدونو برداشت و از اتاق خارج شدیم در برابر خشم افراد حاظر(به جزء نسرین 
 .خانوم و محمد و سارا و غزل)از خونه خارج شدیم

 غزال رفت عقب نشست منم رفتم جلو و خالصه حرکت کردیم.هنوز چیزی نگذشته بود 
 .ش رسیدیدم بیدارم کنیدکه غزال گفت:همگی شب خو 

 کفششو در آورد و روی صندلی دراز کش شد.با چشم گرد نگاش کردم که مهرداد خندید 
 !و لپمو آروم کشید وگفت:تو هم بخواب یک ساعت تو راهیم

 سوالی گفتم:مگه خونت کجاست؟ 
 .دست سردمو تو دستش گرفت و روی پاش گذاشت و گفت:اون ور شهر

 ....لی تکیه دادم و چشامو بستمآهامی گفتم وسرمو به صند
 !تو یه برج درست اونور شهر خونش بود!اونم طبقه ی آخرش!یه واحد شیک و پیک و نقلی 

 .دو تا اتاق داشت
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 ....یکی مال خودش یکی مال مهمان.تا وارد خونه شدیم
 مهرداد دستشو دور گردنم و رو به غزال گفت:آبجی کوچیکه شما برو تو اتاق مهمون.مهسا 

 !خودم میخوابهپیش 
 غزال که خندید ولی من با چشم گرد به مهرداد نگاه کردم وگفتم:چرت نگو 

 .دماغشو به دماغم زد وگفت:همینه که هست
 چشم های گردمو که دید بلند خندید و ازم فاصله گرفت و گفت:مهسایی یه لیوان شیر برام

 بیار بی زحمت 
 .نگیر.من میرم درس بخونمبعدم رفت تو اتاقش.غزال گفت:بیخیال به دل 

 .غزالم رفت تو اتاقش.به سمت آشپزخونه رفتم و یه لیوان شیر داغ کردم و بردم تو اتاقش
 .روی تختش دراز کشیده بود

 به سمتش رفتم.چشاشو بسته بود ولی مطمئن بودم بیداِر.با پام زدم به پاش وگفت:مهرداد
 پاشو 

 گفت:هممممم یکی از چشم هاشو باز کرد ونگام کرد و 
 لیوانو به سمتش گرفتم که چشمشو بست.چشام گرد شد.بچه پرو.بلند نمیشه 

 پا نمیشی نه؟ _
 لبخند شیطونی زد وگفت:نچ 

 !لبمو دندون گرفتم وگفتم:خودت خواستی
 تا چشمشو باز کرد تا بفهمه منظورم چیه.شیر رو ریختم روش.(تخت و لباس و ...همه چی 

 )به گند کشیده شد
 .تم روی میز و دست به سینه گفتم:تقصیر خودت بودلیوانو گذاش

 ابروشو انداخت باال و یهو از جاش بلند شد که جیغ کشیدم و از اتاق خارج شدم.صدای 
 .خندش بلند شد

 .از اتاق داد زد:بچه فرار نکن.میرم حموم بیا خراب کاریت تمیز کن
 غزال از اتاق اومد بیرون و با تعجب گفت:چه خبره؟ 

 ....خنده گفتم:براش شیر بردم و  با هیجان و
 !تا حرفم تموم شد زد زیر خنده و بین خنده گفت:تو خیلی جرئت داری

 |:.سوالی نگاش کردم که درب اتاق مهرداد باز شد
 با تعجب بهش نگاه کردم.غزال خندشو خورد و سرشو انداخت پایین.یه شلوارک پاش بود 

 .و یه حوله روی سرش که داشت موهاشو خشک میکرد
 .غزال برو تو اتاقت+

 اوپس چه عصبی!با ترس نگاش کردم و سرمو انداختم پایین.با قدم هایی آهسته به سمتم
 اومد.جلوم وایساد 
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 لبمو دندون گرفتم.زمزمه کرد:منو اذیت میکنی؟
 .زیر چشمی نگاش کردم و مثل بچه ها گفتم:ُخ ُت بلند نمیشدی

 .لبخند مهربونی زد وگفت:دوستت دارم
 متعجب نگاش کردم وگفتم:چی؟ یهو 

 .انگار به خودش اومده باشه گفت:هان؟هیچی
 روشو کرد تا بره تو اتاقش که گفتم:مهرداد؟

 ...بدون اینکه برگرده سمتم گفت:بیخیال میرم بخوابم
 !به سمت اتاقش رفت و درم بست.متعجب وسط سالن وایساده بودم.مهرداد چی گفت االن؟

 ه مهرداد ازم فاصله میگیره وبرعکس من که دوست دارم بهشیک هفته از اون گفته میگذر
 !نزدیک شم

 با غزال رفته بودم برای کنکور اسم نویسی کنم.بعد از اینکه کاراشو کردم.رفتیم کافه نشستیم 
 .یکم حرف زدیم بعدش از کافه زدیم بیرون

 ...از خیابون داشتم رد میشدم که یهو یه ماشین با سرعت به سمتم واومد و
 راوی #

 مهسا روی زمین افتاده بود و غزال کنارش زانو زده بود و جیغ میزد.مردم دورشون جمع 
 شدن

 ساله بود از ترسش فرار کرد.اما اونقدر بچه بود که ماشین رو  21راننده که یه پسر شاید 
 گذاشت و خودش فرار کرد 

 عادی به رفیقش میگه در همون لحظه مهرداد که با رفیقش از اونجا رد میشدن به طور غیر 
 !بزنه کنار تا ببینه چه خبره

 اما امان از لحظه ای که جمعیتو کنار میزنه ومهسای غرق در خون رو جلوی غزال میبینه 
 با دیدن عشق کوچولوش دستاش یخ میبنده 

 و زیر لب زمزمه میکنه:مهسا؟ 
 شده و محو غزال صداشو میشنوه و نگاش میکنه و جیغ میزنه حرف میزنه ولی مهرداد کر  

 .مهسا شده
 به سمت مهسا میره و جلوش زانو میزنه و آروم تو بغلش میگیره و موهاشو میزنه کنار 

 ...یاد اولین دیدارشون میوفته
 خاطرات کم ولی پر از معنیشونو مرور میکنه و یهو بغض تو گلوش میترکه و داد میزنه

 .مهساشو میخواد
 کنه.همون موقع اورژانس میاد ومهرداد رو از مهساتو حال خودش نیست و نمیدونه چیکار 

 !جدا میکنن و مهرداد داد میزنه که میخواد پیشش باشه ولی کسی به حرفش گوش نمیده
 پشت در اتاق عمل وایساده.مامان.داداشش.خواهراش.رفیقاش و همه وهمه پیششن تا آروم 
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 کس متوجه نمیشه بشینه یه جا ولی همش راه میره و زیر لب چیزایی میگه که هیچ  
 دل بی قرارش همین طوری به سینش میزنه و باعث میشه تند تند نفس بکشه 

 .محمد بهش نزدیک میشه و میگه:داداش آروم باش
 با عصبانیت میگه:چطور آروم باشم نمیبینی داره تو اتاق عمل با مرگ دست و پنجه نرم 

 میکنه 
 میشه مادرش با مهربانی میگه:پسرم آروم باش.مهسا حالش خوب

 یه بغض عجیب تو گلوش میشینه ومیگه:اگه نشه چی؟
 حاال همه ی نگاها به مهردادی هست که جلوی اون همه آدم بخاطر غرورش تا به امروز 

 .حتی زمان مرگ باباجونش گریه نکرده.االن اشک تو چشم هاش حلقه زده
 مامانش:پسرم خوب میشه

 :باید خوب شه بایدمهرداد تردید تو حرف مادرشو میخونه و داد میزنه
 :همون لحظه دکتر از اتاق عمل بیرون میاد.مهرداد با وحشت به سمتش میره ومیپرسه

 حالش خوبه؟ 
 .دکتر با تعجب به مهرداد نگاه میکنه و میگه:آروم باش پسر جون

 مهرداد مغرور با التماس میگه:تو رو خدا بگید حالش خوبه؟ 
 ...وفق آمیز بود ولیدکتره سرشو میندازه پایین ومیگه:عملشون م

 با استرس به دکتر نگاه میکنه.دکتر نگاهی به چشم های نگرانش میکنه ومیگه:ممکنه 
 .حافظه اش رو از دست بده

 !مهرداد لبخند غمگینی میزنه ومیگه:همین که زندست برام کافیه
 مهسا #

 نسرین نگاه کردم با تعجب به آدمای اطرافم نگاه کردم یعنی اینا خانواده ی منن؟به مامان 
 .چه مهربون نگام میکنه

 .رو به بقیه میکنه و میگه:بهتره دخترمو تنها بذاریم تا استراحت کنه
 همشون از اتاق خارج میشن.آروم زیر پتو می خزم.هیچی از گذشتم یادم نمیاد.دیروز 

 .مرخص شدم و توی این ویالی بزرگ قدم گذاشتم
 بیارم ولی انگار نه انگار.فقط تصویر های مبهمی چشامو بستم و سعی کردم چیزی به یاد 

 .تو ذهنم نقش میبستن که هیچی معلوم نبود
 .در اتاقم باز شد.چشامو باز نکردم.شخصی به سمتم اومد.کنارم روی تخت نشست

 .یه عطر تلخ و آشنایی به مشامم خورد.نفس عمیقی کشیدم تا با تموم وجودم احساسش کنم
 .وازششون کرددستی روی موهام نشست و ن

 مهسا؟ +
 !با گفتن اسمم که باهاش غریبم توسط شخصی که نمیشناسم یه چیزایی یادم اومد
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 مهرداد گفت:مهسا؟ ..............................(
 خواستم سوار بشم که مهرداد گفت:مهسا؟ ....
 از این به بعد من و ...

 !خانوادم دورتوییم و دلمون با دلته
 مهسا تویی؟ ....
 !کنم بفهمم چرا برای آروم شدن میان زیر سایت؟فکر ..
 .مهسا منم مهرداد..
 !آروم باش قشنگم..
 اونی که به خودش ..

 !جرئت داده به مهسای من دست بزنه رو میکشم
 پاشو بریم خونمون تا...

 .یه دل سیر بخوابم
 دوستت دارم ...

)..... 
 نگاه کردم.چشم های تیرش داشت چشم هامو باز کردم و به شخصی که کنارم نشسته بود 

 .حرفایی که تو ذهنم نقش بسته بود رو پر رنگ میکرد
 لبخند پر رنگی زد وگفت:خوبی؟ 

 .سرمو تکون دادم که گفت:زبونتو مگه موش خورده
 .نگامو ازش گرفتم که گفت:باشه ببخشید نباشید شوخی میکردم.بذار خودمو معرفی کنم

 سمت مهرداده؟قبل از اینکه اون چیزی بگه گفتم:ا
 .لبخندش عمیق تر شد و گفت:اهوم

 بلند شدم نشستم کنارش وگفتم:تو شوهرمی؟
 .با این حرفم لبخندش غیب شد.سرشو انداخت پایین و سکوت کرد 

 .کنجکاو گفتم:چرا چیزی نمیگی.از بین همه فقط تو رو یادمه.خب یچی بگو
 *"سرشو آورد باال و نگام کرد.
 )عقب کشید (نه زیادمتعجب از کارش بودم که 

 .تو صورتم زمزمه کرد:شوهرت نیستم ولی اگه بگی بله میشم
 .متعجب نگاش میکردم 

 چی؟ _
 چشاشو بست و خودشو عقب کشید و دستی تو موهاش کشید و زمزمه کرد:مهسا دوستت 

 دارم.قبال بهت گفتم ولی یهویی از دهنم پرید بیرون.نمیخواستم بفهمی ولی 
 نگاه کرد وگفت:نمیتونم ازت دور باشم.میخوامت با التماس تو چشم هام 
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 .سرمو انداختم پایین .بعد از چند ثانیه گفتم:راستش من چیزی یادم نمیاد
 .صورتمو تو حصار دستاش گرفت و زمزمه کرد:یادت میاد.فقط َپَسم نزن

 .آب دهنمو قورت دادم و گفتم:میشه بذاری فکر کنم
 .لبخند تلخی زد وگفت:باشه

 سید وگفت:اتاق بغلیم فکرتو کردی بهم خبر بده پیشونیمو بو
 به معنی باشه سر تکون دادم و از روی تخت بلند و به سمت در رفت 

 ....لحظه ی آخر برگشت و لبخند تلخی زد و خارج شد
 مهرداد#

 اتاق رو دود غلیظ سیگار پر کرده بود.در بین افکارم گم شدم.برگشتم به چند ماه قبل 
 عد از کلی فکر اومد تو اتاقم و گفت:راستش من چیزی یادم نمیاد به اون شبی که مهسا ب 

 !و تا زمانی که چیزی یادم بیاد نمیخوام ببینمت
 ...چی؟ولی مهسا من_

 سرشو انداخت پایین و گفت:لطفا اصرار نکنیدوخدانگهدار 
 و بعد از اتاق خارج شد.با خروجش قلبم تیکه تیکه شد.با خروجش شکستم.مهسای من 

 !نمیخواست ببینتم؟
 همون شب از خونه خارج شدم.مامان همش گریه میکرد و اصرار میکرد َنَرم ولی وقتی 

 .مهسا میخواست برم باید میرفتم
 تو حیاط غزال صدام زد:داداش؟ 

 !وایسادم ولی برنگشتم که چشم تو چشمش بشم.که اشک حلقه خورده تو چشممو بببینه
 گفت:داداش میشه نری؟ پشتم قرار گرفت و 

 .با صدای گرفته جوابشو دادم:باید برم
 با اشک گفت:داداش من مطمئنم مهسا هم دوستت داره فقط بخاطر ضربه ای که به سرش 

 خورده یادش نمیاد
 چشامو از روی درد بستم و دستمو مشت کردم

 خودش ادامه داد:خودش ازت خواسته بری؟ 
 چشم های بغض دارمو دید وگریش شدت گرفت   آروم برگشتم سمتش و چشم های بارونیش

 آروم به سمت پنجره ی مهسا نگاه کردم 
 .از پشت پنجره نگام میکرد.چشم هاش باهام غریبه بود

 زمزمه کردم:یه روزی چشم هاش برام برق میزد.تو چشم هاش بدون اینکه بفهمه غرق 
 .میشدم.ولی االن از هر غریبه ای غریبه ترم براش

 .و به غزال که داشت گریه میکرد نگاه کردم وگفتم:گریه نکن آبجی نگامو ازش گرفتم
 خودشو پرت کرد تو بغلم و بلند بلند گریه کرد.دستم جون نداشت پشت کمرش بشینه و 
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 .نوازشش کنه
 آروم تر که شد ازم جدا شد.اشکای صورتمو با دست های کوچیکش پاک کرد و گفت:داداش 

 ار.لحظه به لحظه ی اتفاق هایی که میوفته رو بهت مواظب خودت باش.گوشیتم روشن نگه د
 .اس میدم

 لبخند غمگینی زدم وگفتم:باشه آبجی کوچیکه
 .اونم سعی کرد لبخند بزنه ولی نتونست.دوباره به پنجره اش نگاه کردم.هنوز اونجا بود

 ...زمزمه کردم:کاش زودتر یادش بیاد
 م روندم.وقتی وارد خونه شدم بعدم از خونه خارج شدم.به سرعت به سمت خونه ی خود

 ...یاد روزی افتادم که با هم وارد اینجا شده بودیم و
 هر روز غزال بهم اس میداد و از وضعیت مهسا برام میگفت.از اینکه برای کنکور میخونه

 تا اینکه کنکور هم داد و روزی که نتایج رو گفتن،دانشگاه همین جا قبول شده بود و چقدر 
 .خوشحال بود

 نکه بخاطر قبولیش جشن گرفته بودن.از اینکه روز اول دانشگاه چقدر استرش داشته از ای
 جوری که دو ساعت زودتر میره دانشگاه

 .ولی خیلی چیزا رونمی گفت.فکر میکرد نمیفهمم و ناراحت نمیشم
 ولی من با چشم خودم دیدم که با یکی از پسرای دانشگاشون رابطه برقرار کرده و هرجا 

 .میخواد بره با اون میره 
 حتی مامان هم میدونست.چندبار دیدم پسره به عنوان مهمون وارد خونمون شد.همیشه هم با

 .گل وارد خونه میشد
 بیشترین شکست وقتی بود که دیدم پسره خم شد و گونه ی مهسا رو بوسید.داغون شدم

 .آره مهرداد مغرور با دیدن این صحنه شکست
 حور داغون شدم ولی هیچ کس نفهمید چ

 هیچ کس نفهمید 
 .صدای گوشیم بلند شد.غزال بود

 سالم داداش خوبی؟ +
 .سیگارمو خاموش کردم و گفتم:خوبم

 چه خبر؟کجایی؟ +
 .لبخند تلخی روی لبم نشست.صداش پر از استرس بود.زمزمه کردم:امشب میام

 ا هم بریمبا ترس آشکاری که سعی میکرد مخفیش کنه گفت:به سالمتی.میگم میای امشب ب
 بیرون؟ 

 .لبخند تلخم عمیق تر شد و گفتم:میدونم
 با تعجب گفت:چیو؟ 
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 !لبمو گزیدم.دیگه اشکی برام نمونده بودم.بی حس شده بودم نسبت به همه چی
 .زمزمه کردم:امشب به عنوان برادر مهسا تو مجلس بله و برونش میشینم

 سکوت کرده بود که زبونش سکوت کرد.سکوتی که جیگرمو میسوزوند.نمیدونم چند دقیقه 
 ...باز شد:داداش تو

 .منتظرم باشید.خدافظ _
 گوشیو قطع کردم.به ساعت نگاه کردم.دو بعد از ظهر بود.از جام بلند شدم.به سمت پنجره 

 .رفتم و بازش کردم.یکم از دود اتاق به واسطه ی پنجره رفت بیرون
 ....ه سرفه افتادمنفس عمیقی کشیدم که به جای هوا دود وارد ریه ام شد و ب

 به سمت حموم رفتم.جلوی آینه تو حموم وایسادم.چشام سیاه سیاه و بی روح شده بود.زیر 
 .چشمام گود افتاده بود

 .موهام بلند شده بود و ریش در آورده بودم.یکم الغر شده بودم و انگار از جنگل اومدم
 !لبخند تلخی زدم.کی فکرشو میکرد به این روز بیوفتم؟

 !رو برداشتم و زمزمه کردم:مهسام دارم میام مراسمتتیغ  
....... 

 .دستمو روی زنگ گذاشتم و فشار دادم.آیفن برداشته شد
 کیه؟ +

 .نفس عمیقی کشیدم : مهردادم
 )مهرداد؟(با تعجب+

 !یهو جیغ زد:مهرداد اومده
 کنم.ولی جلوی خودمودر رو با تیک باز کرد.وارد حیاط شدم.دلم کشید به سمت اتاقش نگاه 

 .گرفتم.درب ساختمون باز شد
 ...اول چشم های پر مهر مامان رو دیدم.بعدش غزال و محمد و

 .به سمتشون قدم برداشتم که مامان با دو اومد سمتم و وسط حیاط متوقفم کرد
 !عطر مادرانشو استشمام کردم و به یاد آوردم که من مادر دارم

 نوبت رسید به محمد.مردونه همو بغل کردیم.ولی یه  صورتم رو بوسه بارون کرد.بعدش
 لحظه برق اشکو تو چشمش دیدم.که سریع از خونه زد بیرون.لبخند تلخی زدم 

 غزال با گریه پرید تو بغلم.راستی من کی با غزال اینقدر خوب شدم؟ما که همیشه با هم بد 
 !بودیم؟

 .داداشی دلم برات تنگ شده بود+
 تم:منم دلم برات تنگ شده بود خواهری به خودم فشارش دادم وگف

 .نگام به غزل خورد که یه گوشه وایساده بود و جلو نمیومد.بهش اشاره کردم
 !ترسید
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 .گفتم:بیا اینجا ببینم فنچ داداش
 ..با این حرفم تعجب کرد.به سمتم اومد و اونم در کنار غرال بغل کردم 

 به سارا نگاه کردم.+سالم داداش مهرداد 
 .داشسالم زن دا_

 به شکمش نگاه کردم.لبخند زدم.لبخندی برای اولین بار تو این مدت به شیرینی عسل 
 .دارم عمو میشم_

 خجالت کشید و سرشو انداخت پایین و لبشو گزید.لبم به خنده باز شد و گفتم:ای جان.خودم
 .بزرگش میکنم

 .همه خندیدن.مامان:پسرم بیا بریم داخل
 خونه رو نگاه کردم.هیچ چی تغییری نکرده بود ولی احساس وارد خونه شدم.دور تا دور 

 غریبی میکردم 
 صدای تق تق کفش اومد.مهسا با خانومی با لباس سفید رنگی که بر تن داشت از پله پایین

 .اومد
 ... همون طور که سرش پایین بود گفت:مامان کی

 ه فهمیده بودننگاش تو نگام نشست که سکوت کرد.غزال با استرس نگام میکرد.دیگه هم
 .من عاشق و دلباخته ی مهسام

 .لبخند تلخی زدم وگفتم:سالم
 .سرشو انداخت پایین و لبشو دندون گرفت وگفت:خوش اومدید

 .ممنون_
 .دوباره صدای زنگ اومد.اینبار خانواده ی داماد بودن.وقتی روبروی متین وایسادم

 .با تعجب بهم دست داد
 .چیه.چون هیچوقت منو ندیده بودمیدونم تعجبش بخاطر 

 .تو سالن نشستیم.روبروم مهسا و متین روی مبل دونفره نشسته بودن.غزال کنارم نشست 
 دستشو روی دستم گذاشت و گفت:داداش؟ 
 بهش نگاه کردم که ادامه داد:از کی میدونی؟ 

 !لبخند تلخم عمیق شد وگفتم:از اولش
 .میکردم یکی سر جام بیادبا تعجب نگام کرد.ادامه دادم:هیچوقت فکر ن 

 سکوت کرد و سرشو انداخت پایین.وسط حرف ها یهو متین زبون باز کرد:ببخشید اینو 
 میپرسم.ولی این آقا کیه؟

 .به من اشاره کرد.همه به من نگاه میکردن.حتی مهسا.نمیدونم چرا ولی احساس میکردم
 .میترسن که مراسم رو خراب کنم

 .م:مهرداد هستم.برادر مهسالبخند زدم و با غرور خودم گفت
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 چشم های مهسا پر از تعجب شد.متین دوباره پرسید:ولی مهسا چیزی درموردتون نگفته بود؟
 .گلومو صاف کردم و در عین آرامش گفتم:راستش من ومهسا رابطه ی خوبی با هم نداریم

 .بخاطر همین درباره ی من چیزی نمیگه
 .نگام میکرداینبار چشمم به محمد خورد که با درد 

 متین ادامه داد:پس این مدت کجا بودید؟ 
 به مهسا نگاه کردم.باید االن بگم بخاطر مهسا رفتم؟ 

 .... راستش رو بخواین رفته بودم_
 !مکثی کردم و چشم تو چشم مهسا ادامه دادم:عشقمو فراموش کنم

 و بحثو مهسا سرشو انداخت پایین.متین خواست دوباره فضولی کنه که محمد دخالت کرد 
 .پیچوند

 .نگام هنوز روی مهسا بود.صدای غزال رو شنیدم:داداش داری ضایعه بازی در میاری
 نگامو ازش گرفتم و از سرجام بلند شدم و ازخونه خارج شدم.رفتم تو حیاط.تیکه دادم به 

 .دیوار.یه نخ سیگار در آوردم و روشن کردم و گذاشتم گوشه ی لبم
 ....به ماه خیره شدم

 نمیدونستم سیگارم میکشی؟ +
 .بدون اینکه نگاش کنم.سیگارو از گوشه لبم برداشتم.دودشو تو هوا پخش کردم

 حاال فراموششم کردی؟+
 .مگه آدم عشقشو فراموش میکنه_
 .نمیدونم+

 .سکوت بینمون پخش شد.چند تا پک از سیگارم گرفتم
 چه ماهرانه میکشی +

 .لبخند تلخ زدم.جوابی ندادم
 اسم روبهم بزنی؟ نمیخوای مر+
 نه_
 چرا؟تو که عاشقشی؟ +

 به چشم های سوالیش نگاه کردم وگفتم:وقتی خندشو کنارش دیدم.وقتی شادیشو کنار اون 
 پسره دیدم.چرا باید مراسم رو بزنم بهم؟ 

 متعجب تر گفت:چی؟ 
 .محمد خوشحالِی اون برای من مالکه_

 مطمئنم مهسا عاشق تو بود ناباور گفت:مهردا چی میگی؟قبل از اون تصادف من 
 .........سیگارمو زیر پام خاموش کردم و تلخ گفتم:ولی االن عاشق متینِ 

 همه ی قرار مدارها رو گذاشتن.در تموم مدت مهسا سرش پایین بود وحرفی نمیزد.یه حلقه
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 .به اسم نشون کردن دستش
 بخورم.بخاطر همین  حتی اون موقع هم مهسا به متین نگاه نکرد.موقع شام دلم نمیرفت چیزی

 از جام بلند شدم وگفتم:نوش جان همه 
 !مامان:مهردادم تو که چیزی نخوردی

 .نمیخورم مامان میلم نمیکشه_
 .رفتم تو سالن نشستم.گوشیمو در آوردم و شروع کردم به نت گردی

 مهرداد؟ _
 خشک شدم.صداش روحمو نوازش میکرد.نگاش کردم یه سینی تو دستش بود.روی میز 

 .شستجلوم ن
 سینی رو هم گذاشت روی پاش و سربه زیر گفت:یکم هم شده به زور بخود تا ضعف نکنی 

 لبخندی روی لبم نشست وگفتم:تو هم میخوری؟
 .لبشو دندون گرفت وگفت:من خوردم

 اخم کردم وگفتم:اونوقت کی خوردی ک من ندیدم؟
 .نگام کرد و با اخم گفت:تو سر سفره حواست به من بوده یا غذات

 !خب معلومه به تو
 .یه لحظه نگام به غذات افتاد_

 سینی رو گذاشت تو بغلم وگفت:باید برم کمک مامان.تو هم یکم بخور.نبینم نخوردیااااا 
 بعدم بلند شد رفت تو آشپزخونه.نگام روی سینی توی بغلم خشک شد.هنوز نگرانِم!باید باور 

 منو نمیخواد؟ کنم چیزی یادش نمیاد؟یا باور کنم که یادش میاد ولی 
 بلند شدم با سینی رفتم تو آشپزخونه.همه داشتن به سمت سالن میرفتن.فقط مامان و مهسا تو 

 آشپزخونه بودن 
 .سینی روی اوپن گذاشتم وگفتم:دلم نمیکشه

 .مامان یه نگاه به سینی کرد یه نگاه به من ومهسا و ابروشو انداخت باال
 ه کمر گفت:یعنی چی دلم نمیکشه!؟میخوای مهسا اخم کرد و بدون توجه به مامان دست ب 

 ضعف کنی؟ 
 .آره میخوام ضعف کنم و بمیرم_

 .اخمش غلیظ شد.به سمتم اومد وگفت:غلط کردی
 یه قاشق پر از برنج کرد و بی توجه به من کرد تو دهنم.متعجب نگاش میکردم.اونم نگام 

 میکرد
 مچ دستشوگرفتم.با اخم:عِ برنجو قورت دادم خواست یه قاشق دیگه هم تو دهنم کنه که 

 .مهرداد ول کن
 .به مهردادی که گفت لبخند زدم وگفتم:نمیکنم 
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 .ابروشو انداخت باال و با همون لحن گفت:پس دهنتو باز کن
 لبخندم عمیق شد و دهنمو باز کردم.قاشق رو تو دهنم کرد.خواست دستشو بکشه عقب که 

 نذاشتم
 دم گفتم:یادت میاد مگه نه؟غذارو جویدم وهمون طور که تو نگاش غرق بو

 .لبشو دندون گرفت و اخم کرد وگفت:نه
 !لبخندم عمیق شد وگفتم:دروغگوی خوبی نیستی

 تا خواست حرفی بزنه لبمو روی لبش گذاشتم ویه بوسه ی کوتاه ازش گرفتم و بعدش زمزمه
 .کردم:دوستت دارم

 ....تا خواست چیزی بگه ازش فاصله گرفتم که
 شدم.مهسا که دید خشک شدم با ترس برگشت سمت مامان.هر دومونچشم تو چشم مامان 

 وجود مامان رو فراموش کرده بودیم 
 مامان فقط نگامون میکرد.مهسا خواست حرفی بزنه که مامان گفت:بعد حرف میزنیم بهتره

 .بریم پیش مهمونا
 ....بعد دست مهسا رو گرفت و باخودش برد.نفس عمیقی کشیدم و پشتشون رفتم

 ز رفتن مهمونا مامان هر دوتامون رو خواست.حاال روبروی مامان وایساده بودیمبعد ا
 .دست به سینه نگامون میکرد و توضیح میخواست

 من شروع کردم:مامان من اشتباه کردم.فکر کردم دل مهسا باهاِم.نباید این کارو میکردم 
 مهسا بیگناهِ 

 مامان:مهسا؟ 
 تصورم گفت:اون شب بعد از اینکه چشم های بارونیِ مهسا سرشو انداخت پایین و برخالف 

 مهرداد رو دیدم کلی فکر کردم.تا اینکه ی چیزایی یادم اومد اما مبهم بود.ولی بعد از یک 
 هفته همه چی یادم اومد.ولی همچنان گفتم یادم نمیاد

 که بگم یادملبشو دندون گرفت و ادامه داد:میخواستم از مهرداد دور بشم و تنها راهم این بود 
 ...نمیاد.بعدش با متین روبرو شدم وقتی دیدم منو میخواد

 مامان پرید وسط حرفش وگفت:تصمیم گرفتی باهاش ازدواج کنی تا مهرداد کامل پاک بشه
 !مهسا سرشو آورد باال و با اشک گفت:نمیخواستم نمک خونتون رو بخورم،نمکدونم بشکنم

 !م؟با بهت به مهسا نگاه میکردم.چی میشنید
 مامان نفس عمیقی کشید وگفت:فکر نمیکردی مهرداد درست یه همچین شبی بیاد؟ 

 .مهسا با اشک نگام کرد وگفت:نه
 مامان:چرا؟ 

 .مهسا:چون میدونستم مهرداد منتظره تا بگم یادم اومده و بیاد
 .مامان کالفه دستی به صورتش کشید وگفت:اشتباه کردی مهسا
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 .د نمک خوره نمکدون شکوندهمهسا :مامان بخدا نمیخواستم بگی
 مامان دستی روی شونش گذاشت وگفت:آخه دختر من به تو چی بگم؟دو تا قلب عاشق رو

 .زجر دادی
 مهسا سکوت کرد که مامان ادامه داد:با هم حرف بزنید.یه تصمیم بگیرید بعد بهم بگید که

 !ازدواجت رو با متین بهم بزنم یا نه
 گرفتم و روبه مامان گفتم:باشهمهسا خواست مخالفت کنه که مچشو 

 مامان سر تکون داد و از اتاق خارج شد.مهسا خواست مچشو از تو دستم در بیاره ولی 
 نذاشتم

 مهسا؟ _
 با چشم های اشک آلودش نگام کرد.پیشونیمو به پیشونیش چسبوندم وگفتم:فقط یه جواب

 .میخوام
 .آب دهنشو قورت داد و چشم هاشو بست

 ...م:فقط بهم بگولبمو خیس کردم و گفت 
 .دوستت دارم+

 لبخند روی لبم نشست و محکم بغلش کردم و زیرگوشش زمزمه کردم:منم دوستت دارم 
 !مهسایی.نمیذارم مال کسی جزء خودم بشی

 آدم عاشق اگه عشقش واقعی باشه.حسود میشه.مالک میشه.حس میکنه جزء خودش کسی
 .جالبیه.ولی با عشق آدم میسوزه و میسازهحق نداره به عشقش نگاه کنه.عاشقی حس  

.... 
 از اتاق خارج شدیم.به مهسا گفتم:برو تو اتاقت بخواب

 ...مهسا:ولی
 خودم با مامان حرف میزنم.برو _
 باشه.شب بخیر +
 شب بخیر _

 .رفتم تو سالن.مامان ومحمد وسارا نشسته بودن.کنار مامان نشستم 
 مامان:پس مهسا کجاست؟ 

 .اتاقشگفتم بره تو _
 مامان:مهرداد؟

 .نگاش کردم که سوالی گفت:تو چت شده پسرم؟پسر من خیلی عاقل تر از این بوده
 .محمد پرید وسط وگفت:مامان جان مگه نمیدونی آدم عاشق حواس نداره

 همه خندیدن.زمزمه کردم:مامان؟ 
 مامان:جان مامان؟ 
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 !لبمو دندون گرفتم وگفتم:مراسم رو بهم بزنید
 دستم نشست و مهربانانه گفت:از قبل بهم زدم  دست مامان روی

 متعجب نگاش کردم که ادامه داد:وقتی تو آشپزخونه رفتارتون رو دیدم.وقتی میخواستن برن
 دم گوش مادر متین گفتم این ازدواج هیچوقت شکل نمیگیره وبهم زدمش 

 راسم شمابماند که خیلی ناراحت شدن.ولی دلت قرص که مهسا مال خودته.حاال بگو ببینم م
 رو کی بذاریم؟ 

 اونقدر هول بودم که گفتم:همون تاریخی که گذاشتید !×
 همشون خندیدن و محمد گفت:آقای هول اینو بگیر 

 .یه جعبه پرت کرد طرفم.توش حلقه ی مادرجون بود.با تعجب نگاش کردم
 !سارا اینبار به حرف اومد:بهتره بری تو دستش کنی تا از دستت در نرفته

 د شدم که محمد با پرویی تمام گفت:امشب برات مرخصی گرفتیم.میتونی تنشو گرم از جام بلن
 .کنی

 مامان کوسنو پرت کرد طرفش و من با سرعت از پله ها باال رفتم.در اتاقشو باز کردم 
 وسط اتاقش وایساده بود.با تعجب نگام کرد.درو بستم و به سمتش رفتم وبی توجه به قیافش

 میخوامت مهسااااااگفتم:خیلی 
 و تو حصار دستام گرفتمش.شروع به چلوندنش کردم.بلد نبود!خخخخخ ولی سعی میکرد 

 .همراهیم کنه
 روی تخت خوابوندمش وهمون طورکه روش خیمه زده بودم.حلقه ای که متین تو دستش

 .کرده بود ور در آوردم و حلقه ی خودمو تو دستش کردم
 .زمزمه کرد:مرسی مهردادم

 .گوششو بوسیدم وگفتم:تو فقط بگو مهردادم من دنیا رو به پات میریزمزیر 
 خندید و دستشو الی موهام برد ونوازشش کرد.بین عطر موهاش غرق شدم.دوست داشتم

 .همین االن زنم بشه ولی حیف
 پتو رو کشیدم رومون و برای اولین بار مهسا رو تو آغوشم محکم گرفتم و چشم هامو بستم

 رام سخت بود ولی مهسا پیشم بود.تو بغلم.لبخند به لب چشم هامو بستم و بههنوز باورش ب 
 خواب رفتم

 .اوف مهسا زود باش دیگه_
 .اومدم اومدم+

 .بعد از چند مین از اتاق اومد بیرون.با دیدنم لبخند زد وگفت:بریم
 .بازومو جلوش گرفتم وگفتم:بزن بریم

 خندید وگفت:به به تازه عروس دوماد بازومو گرفت و رفتیم پایین.غزال با دیدنمون  
 چطورن؟ 
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 .مهسا لبشو دندون گرفت وسرشو انداخت پایین
 !به غزال اخم مصنوعی کردم وگفتم:زنمو خجالت نده

 غزال با شیطونی گفت:کی زنت شد؟ 
 .صدای خنده ی همه بلند شد

 ععع زنمو خجالت ندید.بیا بریم عشقم _
 شد.وقتی سوار ماشین شدیمبعدم از خونه زدیم بیرون.مهسا داشت آب می 

 گفتم:مهسا خانومی؟ 
 .سرشو بلند کرد ونگام کرد.دستشو بوسیدم وگفتم:قربون خجالتت بشم من

 .لبخند زد وگفت:خدانکنه
 .لبخندم عمیق تر شد و ماشینو روشن کردم و راه افتادم.جلوی مزون عروس وایسادم

 ): هیجان و شوق رو تو صورت مهسا میدیدم
 شدیم.با شوق به لباسا نگاه میکرد و از من نظر میگرفت تا اینکه رسیدیم بهوارد مزون 

 ...یه لباس که پف داشت و
 ...منتظر بودم از اتاق پرو در بیاد که
 اخم کردم وگفتم:پس کو لباست؟ 

 خندید و اومد جلوم و گفت:شب عروسی میبینی 
 دستمو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:عع 

 *"انداخت پایین.سرمو بردم  لبشو دندون گرفت و سرشو
 .و زمزمه کرد:زشته یکی میبینه

 !تو چشم هاش محو شدم و گفتم:برام مهم نیست
** 

 ساعت ها تو بازار چرخیدیم و کلی چیز میز خریدیم.با هر خندیدن مهسا من روی آسمونا 
 .پرواز میکردم

 بودن.سالمی کردیم و مهسا چون شب بود که رفتیم خونه.همه تو سالن نشسته  22ساعت  
 .خیلی خسته بود با ببخشید رفت تو اتاقش

 کنارمامان نشستم و سرمو گذاشتم روی پاش.موهامو نوازش کرد وگفت:چیه مهردادم؟ 
 .چشم هامو بستم و حرفی نزدم

 دوباره مامان به حرف اومد:وقتی بدنیا اومدی بابات خیلی خوش حال بود.روی پاش بند 
 پسرم بدنیا اومده.تاج سرم بدنیا اومده.طاقت دیدن یه قطره اشکتو نداشت  نبود.میگفت گل

 از اون طرفم شدی عزیز دل همه.قد کشیدی و بزرگ شدی.ما بین این ها باباجون برای 
 .اینکه یکم از وابستگی بابات کم کنه تو رو برداشت با خودش برد

 گی ایجاد کرده بودید.وقتی باباجونولی نفهمید که این شازده دلشو میبره.حاال یه مثلث وابست
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 ...فوت شد.احساس کردم تو هم رفتی باهاش.ولی
 .سکوت کرد.لبخند روی لبم نشست.با همون چشم های بسته گفتم:مرد بودم و غرور داشتم

 وقتی مهسا رو برای بار اول دیدم.همون بار اول مجبورم کرد غرورمو ببوسم واشک بریزم 
 !همچین وصیتی داشتهاونجا فهمیدم باباجون چرا 

 مامان ادامه داد:بعله دیگه.باباجونِت.خدامیدونه چطور این دختر سر راهمون قرار گرفت 
 بلند میشم و میشینم و به مامان میگم:مامان برام دعا کن.دعا کن حداقل مهسا ازم دورنشه 

 اتفاقی نمیوفتهلبخند میزنه و دستشو روی شونم میذاره ومیگه:دعا میکنم پسرم.ان شاءاهلل 
 لبخندم عمیق میشه.از اون ور سالن محمد داد میزنه:هوی مهرداد اگه خوش و بشت تموم شد 

 بیا اینجا 
 اخم میکنم و میگم:مگه تو بیابونی اینطوری حرف میزنی؟ 

 .میخنده ومیگه:داداش گلم اینقدر ناز نکن.خیلی وقته کشتی نگرفتیم 
 ....محمد میرم و منم میخندم و از جام بلند میشم و به سمت

 .یقه ی کتمو درست میکنم.محمد میاد کنارم ومگیه:جون داداش جذابم
 میخندم ومیگم:درد آدم باش 

 .سارا با اون شکم برآمدش میاد سمتمون ومیگه:محمد یه لحظه بیا
 محمد ازم فاصله میگیربه سارا نگاه میکنم.ماه آخرِش.امروز و فرداست که یه عضو جدید 

 بهمون اضافه بشه 
 .نفس عمیقی میکشم که به گوشیم اس میاد غزال بود.نوشته:داریم میایم

 .با استرس به در ساختمون نگاه میکنم.باالخره میادش
 .لباس سفید و توریش دورشو گرفته بود.سرش پایین بود و همراه غزال و غزل راه میومد

 پایین رو نگاه میکرد با یه جلوم قرار گرفت.دستمو بردم جلو و شنلشو زدم باال.چشایی که 
 .پلک زدن آورد باال و بهم نگاه کرد.وجودم آتیش گرفت

 چشم هاش بیشتر از همیشه جذبم میکرد.صورت بی آراییش امروز غرق آرایش و زیبایی 
 بود

 !دستشو توی دستم گرفتم.بوسه ای روش زدم و زمزمه کردم:امشب میخوای به کشتنم بدی؟ 
 داخت پایین لبشو دندون گرفت و سرشو ان

 ببخشید وسط حرفتون میام ولی باید بریم آتلیه+
 با کالفگی و حرص به غزال نگاه میکنم.با شیظنت میخنده و میگه:زود باشید دیگه 

 در ماشین رو براش باز میکنم.کمکش میگنم سوار بشه.بعد خودمم سوار میشم
 ون و مهسا هم میریم آتلیه.کلی عکس میگیرم.غزال و محمدم همش میپریدن وسط کارام

 .قرمز میشد
 وارد تاالر شدیم.همه ی آشناها بودن.بعد از سالم و...به سمت جایگاهمون رفتیم.شنل رو از 
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 روی سرش کنار زدم ولی از روی گذاشتم روی شونش بمونه 
  آخه سالن پر بود از پسر

 بهم نگاه کرد وگفت:مهرداد؟
 دستشو تو دستم گرفتم وگفتم:جانم؟ 

 !وگفت:دوستت دارملبخند زد 
 .خم شدم روش و گونشو بوسیدم وگفتم:منم دوستت دارم عزیزکم

 .نگاهشو با لبخند ازم گرفت.یهو قیافش متعجب شد
 .از سرجاش بلند شد و شروع کرد به دویدن.با تعجب دنبالش دویدم 

 مهمونا دور یه چی حمع شده بودن.مهمونا رو کنار زد و جیغ زد:سارا؟سارا؟ 
 ...لی نشسته بود و شکمشو گرفته بود.محمد هم اومد وسارا روی صند

  برادر زادم مثل عموش دلش شیطونی کردن میخواست
 .کوچولوی فضول داشت بدنیا میومد

 همه با هم رفتیم بیمارستان.االن ساعت هاست که پشت در اتاق عمل منتظریم تا کوچولو 
 .بدنیا بیاد

 لباس سفید وزیباش تو شب عروسیش تو به مهسا که کنارم نشسته نگاه میکنم.با اون 
 !بیمارستانِ 

 .لبخند تلخی میزنم
 .محمد میاد سمتمون و با شرمساری میگه:ببخشید عروسیتون رو خراب کردم

 سموت میکنم و میذارم مهسا جواب بده
 در کمال نا باوریم مهسا با شوق میگه: اتفاقا خوب شد.میتونم شب عروسیم بچه ی تازه بدنیا 

 !غل کنماومده رو ب
 .من و محمد با تعجب بهم نگاه کردیم که مهسا جیغ زد:آوردنش

 به سمت پرستار رفت و بچه رو ازش گرفت.و با ذوق شروع کرد با بچه حرف زدن.مامان 
 ...هم میره پیشش

 !محمد با بهت میگه: اگه سارا جاِی مهسا بود، خودشو جر میداد
 میگم:مهساست دیگهخندم میگیره.میزنم روی شونش و 

 !دستی به صورتش میکشه و میگه: فکر کنم دهنت صاف بشه
 متعجب میگم: چرا؟ 

 به مهسا اشاره میکنه.بهش نگاه میکنم.با شوق خاصی به بچه ب تو بغلش نگاه میکنه 
 .لبخند میزنم

 !محمد میگه:فکر کنم سالی دو جین بیارید
 .خنده و به سمت جمع میرهبا چشم های گرد نگاش میکنم.بلند میزنه زیر 
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 !زیر لب زمزمه میکنم:برای خندش هر کاری میکنم.دو جین که چیزی نیست
 .منم به سمتشون میرم

 مهسا بی توجه به محمد بچه رو به سمتم میگیره و میگه:مهرداد بیا بغلش کن.ببین چه 
 کوچولوءِ 

 به سمتشون میرم و جونور کوچولو رو بغل میکنم 
 تو دستم جا میشدچه ریزه بود.به زور 

 !به مهسا نگاه کردم وگفتم:چ ریزه
 خندید و ابرو باال انداخت وگفت:بعله دیگه

 .محمد بچه رو از تو بغلم کشید بیرون
 .با مهسا از بیمارستان اومدیم بیرون

 .لباس عروسش تو تنش خودنمایی میکرد
 خندم گرفت و گفتم:وضع ما رو ببین.شب عروسی اومدیم بیمارستان

 زد وگفت:ولی بجاش یه کوچولو بهمون اضافه شدلبخند  
 منم لبخند زدم وگفتم:روزی خودمون 

 سرخ شد و سرشو انداخت پایین ولبشو گزید 
 ....خندیدم و گفتم:قربون اون سرخ شدنت بشم من

 و اما پایان 
 پایان داستانی دیگر 

 امیدوارم لذت برده باشید
 ارتباط با من 

Insta: @blackstar_nji 
Tell : @blackstar_nji 

Phone : 09052104051 
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 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

http://www.romankade.com/
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