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پارت۱۹

+منم دلم میخواد کنارم باشی امامیترسم از واکنش بابامامانم میترسم ازاینکه تهش
اینجوری که تومیگی نشه
دستمو همونجور که تودستش بود باال آورد و روقلبش گذاشت
تاوقتی که اینی که زیردستته میزنه بهت قول میده که تهش همون میشه کههردومون میخوایم اگه نشد بدون این دیگه نمیزنه
+نگو اینطوری
حس وحال خوبی که میتونم باکنارت بودن داشته باشمو ازم نگیر لعیا+همه چی خیلی یهویی شد من هنوز توشوکم نمیدونم چه تصمیمی باید بگیرم
اگه از ته قلبت دوستم داری پس همراه من شو قول میدم بهت که آخرش قشنگهلحنش...قولش...صداقتش که از کالمش پیدا بود عجیب به دلم مینشست
لبخندی به روش زدم
+بهتره بریم دیگه
متقابال لبخند زد
بریم عزیزمسوارماشین شدیم و سمت مرکز خرید رفتیم وبعد خرید کردن برگشتیم ویال مامان
اینا برگشته بودن به سمت مامانم که داخل آشپزخونه بود رفتم
+سالم مامانی
سالم عمه
عمه سیمین -سالم کجابودی لعیا
مامان+سالم قربونت برم
به روی مامان لبخند زدم وروبه عمه گفتم
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-با مهراد رفتیم خرید

وبه مهراد اشاره کردم که با چندکیسه خرید دستش سمت آشپزخونه میومد
+حاال چه لزومی داشت که توم بری
مامان اخم نامحسوسی کرد
این حرفا چیه سیمین مهراد مثل برادر لعیا میمونهازخودم و احساساتم و از مامان وتصورش خجالت کشیدم و احساس شرمندگی
کردم
مهراد خریدارو روی میز گذاشت و سالم کرد به عمه ومامان ونایلونی که فقط
خریدای من بود وپربود از کاکائو ولواشک و خوراکی بدستم داد
عمه ابرو باال انداخت
+مهراد جان پسرم بااین فرق گذاشتن بین لعیا بابچه ها اونارو به جون هم
میندازی
تودلم بهش دهن کجی کردم
عمه چه فرقی اینارو مهراد برای هممون گرفتمهراد+برای من همشون عزیزن وفرقی ندارن اینجوری نگین عمه
پشت چشمی نازک کرد
خداکنه اینجورباشه که میگیمامان باحرصی آشکار از تکیه وکنایه های عمه گفت
+سیمین اینابچن باهم کنار میان ولشون کن به حال خودشون
بین حرف اونا من ومهراد همراه هم رفتیم سمت پذیرایی پیش بچه ها که دورهم
نشسته بودن ناچارا خوراکیای نازنینمو وسط گذاشتم واوناهم کلی کیف کردن که
به فکرشون بودم
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عرفان هی زیر چشمی مارو میپاید و معنادار به من نگاه میکرد مهراد هیچ توجه
ای به من نمیکرد که کسی شک نکنه
مهرسا که کنارم نشسته بود باآرنج تو پهلوم زد وآروم گفت
+خوش گذشت
خرید ازسوپری خوشش چیه دیگهخندید وچیزی نگفت
پارت۲۰
دلم نمیخواست کسی از این ماجرا چیزی بفهمه بااینکه مهرسا ومهتا قبال یه شکی
به عالقه من به مهراد کرده بودند اما نباید اجازه میدادم متوجه چیزی بشن چون
بعدش مصادف میشد با فهمیدن بقیه و آبروریزی تنها کسی که از ته قلبم بهش
اعتماد داشتم و همچی رو بهش میگفتم نیال بود که االن بالبخند داشت نگام میکرد
با بچه ها یه مقدار شوخی کردیم وخندیدیم دورهم دوست داشتم زودتر برای نیال
همه چیو تعریف کنم صداش زدم وباهم رفتیم حیاط و کنار یه درخت نشستیم
+بگو دیگه مردم ازکنجکاوی کجا رفته بودین
نیلی دیشب گفت که میخوام یه چیزی بهت بگم اینجا نمیشه فردا بیا که بریمبیرون منم قبول کردم امروز که به بهانه خرید رفتیم منو برد دریا همونجا
اعتراف کرد به عشقش و گفت که منو میخواد ومنتظر بوده که بعددانشگاه رفتنم با
مامان بابام حرف بزنه اما دیگه طاقت نیاورده وتصمیم گرفته به خودم بگه
نیال از هیجان جیغ کوتاهی کشید
+ایول دختر باورم نمیشه پس اونم مثل تو بهت حس وعالقه داره
خودمم باورم نمیشد+خب تو چی گفتی بهش
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من که اصال تا شروع کرد به حرف زدن وا دادم و گفتم که منم دوست دارمنمیدونی که چقدر خوشحال شد وقتی فهمید این احساس دو طرفس
+کاش اونجا میبودم ومیدیدم که این مهراد مغرور چطور به عشقش بتو اعتراف
کرده
خندیدم
دیوونه یه چیز بگو که بهش بخوره مهراد کجاش مغروره+به چشم تونمیاد چون تو تنها کسی هستی که برات غرور نداره وگرنه که باهمه
سرسنگینه و مغرور
راست میگفت مهراد همیشه در عین مهربونیش باهمه یه غرور خاصی داشت که
اجازه صمیمیت بیش ازحد باهاشو به هرکسی نمیداد
نیلی خیلی ذوق دارم وخوشحالم+خیلی مواظب باش لعیا نباید کسی چیزی بفهمه حتی مهرسا و مهتا چون سریعا
میذارن کف دست عمه ات
حواسم هستسفر ده روزمون به شمال شد بهترین سفر زندگیم این ده روز که هرروزش با
مهراد میگذشت نگاهش توجه خاصش بهم وحرفای قشنگش و گاهی تنها بیرون
رفتن به بهانه خرید باهاش شد قشنگ ترین روزای زندگیم روز آخر بود و داشتیم
جمع میکردیم که برگردیم آخرین تیکه لباسمم تو چمدون انداختم و درشو بستم
دراتاق باز شد وکسی داخل اومد ودرو بست میدونستم که مامانه
+مامان من چمدونمم بستم همه چیو جمع کردم
خسته نباشی عروسک خوشگلمباشنیدن صدای مهراد ذوق مرگ شدم وپاشدم به سمتش رفتم
+تویی چه بی سروصدا اومدی تو
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من میمیرم واسه این ذوق کردنت براهمین هی دلم میخاد سوپرایزشی از دیدنموچشمکی بهم زد
+اوهو چه خودشو دست باال گرفته حاال کی گفته که من سوپرایز شدم دیدمت
اون چشمای درشت قشنگت که پراز ذوق شده+مهراد
هوماصالهم ازجواب دادانش خوشم نیومد
دوباره صداش زدم
بله لعیا جانباحرص نگاش کردم
+کوفت اصن نمیگم
خندید و دل من مثل همیشه ازخنده زیباش لرزید
جونم عزیزم دورت بگردم سفید برفی قشنگمنیشخندی زدم
+آهان حاال شد میگم که ازاینجا برگردیم دیگه باید باز منتظر باشیم هفته ایی
یکبار همدیگرو ببینیم تومهمونیا
باناراحتی نگاش کردم
+من اینجوری خیلی دلتنگت میشم هفته ایی یکبار اونم چند ساعت خیلی کمه
با ذوق نگام کردو موهای بهم ریختم که همیشه بخشیش توصورتم بودو بادستاش
کنار زد
دلت برام تنگ میشه؟اسکین98
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+دل تو مگه تنگ نمیشه؟
نووچ+بی مزه
به حالت قهر پشت کردم بهش

شوخی کردم دردت بجونم من جونم میره واست بعدم که قرارنیست هفته ایییکبار ببینمت که هرلحظه دلت تنگ شه  ,هر لحظه دلم تنگ شه شده دنیارم بهم
بریزم میام به دیدنت اصال توبگو هرروز تو بگو هر ساعت هر موقع که تو دلت
بخادمن کنارتم
+خیلی دوستت دارم
من عاشقتم عروسک مندستامو تو دستش گرفت و بوسید
باخجالت دستمو از دستش کشیدم
باز که لپات گلگلی شد خوشگل مندر اتاق پشبند این حرفش باز شد و مامان اومد داخل مهراد باشنیدن صدای در
اصال برنگشت که ببینه کیه و باکمال خونسردی گفت
+لعیا جان همیناس دیگه وسیله ایی نیست که ببرم
نه پسرعمو ممنونمامان اومد نزدیکمون
+لعیا ،مهرادتوم اینجایی؟
بله زن عمو اومدم چمدونارو ببرم توماشین+ممنون پسرم سهراب خودش میبرد چرازحمت افتادی
این چه حرفیه وقتی من هستم چرا عمو زحمت بیفتهاسکین98
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+زنده باشی مادر
مهراد از اتاق بیرون رفت
مامان با چشمای مهربونش نگام کرد

خب دختر خوشگل مامان اگه من هرروز نیام سراغت که موهاتو ببافم توبایدهمینجور پریشون بزاریش
+خب من که بلدنیستم ببافمش
بشین دورت بگردمشونه رو برداشت و موهامو آروم وباحوصله شونه زد وبافت ومثل همیشه
موهامو بوسید
عاشق مامانم بودم عزیزترین کس زندگیم بود خودمو توبغلش انداختم وعطر
خوش تنشو بو کردم بوی بهشت میداد اصال بهشت کجا بود که میگفتن ،بهشت من
همینجا بود بغل مامانم امن ترین جای دنیا
+چقدر خوبه که من بهترین مامان دنیارو دارم
منم بهترین دختر دنیارو دارم قربونت برم من زمان مجردیم تنها آرزوم این بودکه بعد ازدواج یه دختر داشته باشم که همدمم شه که خداروشکر خدا این نعمتو
بهم داد
+برعکس بابا
باباتم عاشقته دختر قشنگماین فقط یه حرف بود محض دلخوشی من.....
/زمان حال/
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هواسرد نبود اما من لرز به تنم نشسته بود اشک پیاپی ازچشمم میریخت و بغض
راه نفسمو بسته بودم دلتنگ بودم دلتنگ همه چی دلتنگ مادری که تمام زندگیم
بود آغوش پرمهرش دستای پر محبتش صدای دلنشینش آخ که چقدر زود ازدست
دادمش  ...و مهراد اولین وآخرین عشق زندگیم تنها کسی که بعد مادرم تکیه گاهم
بود اما حاال هیچکدومشون نداشتم اصال من چرازنده بودم چرا نفس میکشیدم به
چه شوقی....
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