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 فصل اول:

 «مهان»

 دم و در جواب پیامک حسین نوشتم:با استرس به جمع نگاه کر

 «می ترسم مامانم ناراحت بشه حسین، بذار وقتی که تنها بودیم بگو»-

 به حسین نگاه کردم که کنار باباش نشسته بود و داشت به ظاهر به حرفای عمو مرتضی گوش می کرد.

ن، چیزی رو تایپ با رسیدن پیامکم بهش زیر چشمی به گوشیش نگاه کرد، از استرس دستام یخ کرده بود

 کرد و بعد دوباره به عمو خیره شد.

 کالفه انگشتم رو روی صفحه کشیدم که پیامکش رسید:

 «االن بهترین فرصته، بعدشم هیچ کس مخالف نیست و مامانت هم مطمئنم خوشحال میشه.»

 ارم؟!سال تنهایی منو بزرگ کرده که حاال من ازدواج کنم و باز تنهاش بذ61به مامان نگاه کردم، 

 دلمو به دریا زدم و براش سند زدم:

 «باشه»

با استرس به جمع نگاه کردم، اقا جون و عزیز جون باهم صحبت می کردن، مامان و خاله محنا و خاله مهری 

 باهم، حسین و پدرش باهم و عمو پرهام هم نبود.

 ساناز و یگانه و سینا هم باهم صحبت می کردن.

 شمام رو بستم و بعد به مامان نگاه کردم:با شنیدن صدای حسین لحظه ای چ

 همه حواسا یه لحظه این جا...-

تنها نگرانیم عکس العمل مامان بود ... همه حرکاتش روبا نگاهم می بلعیدم، همه با لبخند به حسین نگاه 

 کردند، حسین نفس عمیقی کشید و با ارامش گفت:

 می رو بگم.راستش حاال که همه جمع هستید می خواستم یه مطلب مه-

 ساناز کمی توی جاش جا به جا شد و گفت:
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 استخاره می کنی؟! خب بگو دیگه!-

 دلم توی هم می پیچید، پشیمون شده بودم! باید اول به مامان می گفتم.

 عجله نکن خواهر من... خب راستش می خواستم مهان رو از خاله مهراوه خاستگاری کنم.-

 نیست؟! خیلی بی مقدمه رفت اصل مطلب این طور

 سکوت ناگهانی، نگاه های سنگینی داشت روی منو حسین سنگینی می کرد.

 همه و همه باعث شد صورت قرمز شده از خجالتم رو بندازم پایین، حسین ادامه داد:

از بچگی باهم بزرگ شدیم و بهش عالقه مند شدم و حاال که هم سربازیم رو رفتم و همکار دارم می -

 نم.خواستم باهاش ازدواج ک

 هنوز همه توی بهت بودن، زیر چشمی به مامان نگاه کردم.

 صورتش قرمز یک دست شده بودو رگ های شقیقه اش کمی برجسته شده بودن.

 با نگرانی سرم رو بلند کردم، چشماش طوفانی شده بودن.

 به حسین نگاه کردم که دیدم اونم به مامان نگاه می کنه.

 سکته نکنه یک وقت؟!

 ی لب همه لبخند می شست که مامان دادش رفت هوا:کم کم داشت رو

من مخالفم؟! چطور جرات کردی بدون این که اول به خودم بگی جلوی جمع مطرحش کنی؟! مگه مهان -

 بزرگتر نداره که اول رفتی به خودش گفتی؟!

 همه از این برخورد تند و واکنش مامان شوکه شدن.

، حسین شوکه با تته پته سعی می کرد حرفی بزنه اما انگار بلند شده بود و با خشم و عصبانیت می غرید

 نمی تونست، مامان با عصبانیت ادامه داد:

یکبار دیگه ببینم به مهان اس ام اس میدی یا به دیدنش میای هرچی دیدی از چشم خودت دیدی، -

 مهـــــان؟!
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شید، اشک توی چشمام حلقه اب دهنم رو قورت دادم و با ترس بلند شدم، مچ دستم رو به شدت گرفت و ک

 زد، چرا حسین هیچی نمی گفت؟!

 اونقدر برخورد ناگهانی مامان شوکه امون کرده بود که هیچ کس جرات حرف زدن نداشت.

 مهراوه چرا اینقدر عصبانی هستی دخترم؟!-

اد مامان وایستاد با همون خشمی که می دونستم اگر تخلیه اش نکنه به خودش اسیب می زنه تقریبا فری

 کشید:

بابا شما می دونی من مهان رو بدون پدر بزرگ کردم، فکر می کردم اونقدر حرمت داشته باشم که به عنوان -

مادرش قبل از خودش خبر داشته باشم؟! هرچقدرم امتیازاتت باال باشه و کار داشته باشی بازم من مهان رو 

 به تو نمیدم.

 ک شده بود.طرف جمله دومش حسین بود که خیره به مامان خش

 با صدای کوبیده شدن در خونه خاله اشون به خودم اومدم، مامان منو از پله ها می کشوند باال .

 اشکام ریختن روی گونه ام، از شدت وحشت برخورد مامان به سکسکه افتاده بودم.

ین، چشمم به مامان درو با کلید باز کرد و پرتم کرد تو خونه، به سختی خودم رو کنترل کردم که نیوفتم زم

مامان افتاد که با خشم دکوری گردسوز شیشه ای قرمز با ارم شاهعباسی که خیلی هم دوستش داشت رو 

برداشت و با شدت کوبید روی زمین، از صدای بلندش و برخورد جنون وار مامان هینی کشیدم و یه قدم 

 عقب رفتم.

 لند کرد و کوبید توی ایینه.به سمت ایینه شمعدون شیشه ای رفت و با خشم مشت راستش رو ب

 صدای بلند شکستن شیشه و خونی که از دستش جاری شد باعث شد از ترس جیغ بکشم.

 مــــــــامـــان؟!-

رفتم سمتش و با گریه و زاری سعی کردم دستش رو بگیرم اما یکم به عقب هلم داد و با چشمای به خون 

 نشسته به در اشاره کرد:

 .. همین االن مهان.امشب برو خونه مادرجون.-

 با التماس گفتم:
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 غلط کردم مامان، ببخشید اصال نمی خوام ب...-

 با صدای دادش ساکت شدم:

 گفتم برووووووو.-

 با ترس قدمی به عقب برداشتم و با صدای داد دوباره اش به سمت در دوئیدم :

 مواظب پات باش...-

وقت دعوام نکرد، هیچ وقت... حتی االن با این که وایستادم و به مامان نگاه کردم،در اوج عصبانیتش هیچ 

 حق داشت منو بزنه باز هم میگه مواظب خودم باشم.

 با سرعت از خونه زدم بیرون که مادرجونشون رو روی پله ها دیدم با وحشت و گریه گفتم:

 مامان داره به خودش اسیب می زنه...-

 ن در خونه با کوبش بسته شد...اقا جون و مادرجون دوئیدن سمت خونه اما قبل رسیدنشو

 از ترس و وحشتی که داشت امونم رو می برید روی پله ها نشستم.

 خدایا غلط کردم... خدایا زمان رو به عقب برگردون... فقط نیم ساعت خواهش می کنم...!!!

 صدای شکستن بود که از خونه می اومدو یک لحظه هم قطع نمی شد.

 ر می کوبیدن و می خواستن درو باز کنه اما مامان اصال جوابی نمی داد.بابا جون و مادر جون مدام به د

 خاله مهری اومدو بغلم کرد و گفت:

 پاشو بریم خونه محناشون...اینجا نباشی بهتره خاله.-

 اما با گریه پسش زدم و با گریه گفتم:

 مامان گفت فقط امشب خونه مادرجونشون برم.-

 در جونشون .بعدم پاشدم و دوئیدم سمت خونه ما

 داشتم از ترس و وحشت دق می کردم، هیچ وقت نشده مامان رو تا این حد عصبی ببینم...
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هیچ وقت دعوام نکرد، اما همیشه وقتی دیدم با اسیب زدن به خودش یا تو خودش ریختن داره داغون میشه 

 سعی می کردم هیچ وقت ناراحتش نکنم یا کار اشتباهی نکنم اما با کار امشبم ...

 «مهراوه»

وقتی دیگه چیزی دم دستم نبود تا بشکنم به دیوار تکیه دادم و لیز خوردم روی زمین و نشستم، سرم رو به 

 دیوار پشت سرم  تکیه دادم و زدم زیر گریه...

 خدایا خواهش می کنم ... بگو که خوابه...بگو که این یه کابوسه...بگو که ...-

 تام و صدای هق هق گریه ام بلند شد.با دستای خونیم سرم رو گرفتم بین دس

هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم به این روز برسم...هیچ وقت فکرشم نمی کردم اون همه مراقبت کردم که 

 باز این دو تا بخوان همه چیز رو بهم بزنن.

دارن  با باز شدن ناگهانی در خونه سرم رو بلند کردم که دیدم بابا و مامان با کفش وارد خونه شدن، حق

 خونه پر از خورده شیشه اس.

 مامان کنارم زانو زد و مشغول وارسیم شد وقتی دید تنها عضو اسیب دیده ام دستامه بغلم کرد:

 این چه کاریه دخترم؟! این چه کاری کردی ؟!-

 اما من سرم رو گذاشتم روی سینه اش و زدم زیر گریه... چی می تونستم بگم؟!

 ه سالهای ساله روی قلبم داره سنگینی می کنه.چی می تونستم بگم از دردی ک

 سرم رو نوازش کرد و بابا استغفروا...گفت .

 بابا: خانم بلندش کن ببریم تو خونه امون .

 از بغل مامان اومدم بیرون و گفتم:

 شما برین! می خوام تنها، فقط مهان امشب اونجا باشه..-

 بابا اخم کرد و با تحکم گفت:

 شه اس...دستت هم خونریزی داره باید ببریمت بیمارستان.اینجا پر خورده شی-
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 بلند شدم و با بیقراری عقب رفتم و داد زدم:

 نمی خوام...تنهام بذارید..-

 مامان: مهراوه جان این چه کاری دخترم؟! مهاان داره دق می کنه ...

 با شنیدن این جمله از مهان نرم شدم اما گفتم :

 من خوبم... هیچیم نمیشه... -

 بابا استغفروا...گفت و در نهایت بعد چند ثانیه گفت:

 خانم بیا بریم... امشب تنها باشه بهتره.-

 مامان با نگرانی نگاهی به بابا کرد و گفت:

 چطوری توی این حال تنهاش بذارم!-

 بابا بازوی مامان رو گرفت و بردش بیرون و در بسته شد...

 میز رفتم، برداشتم و به عکس اشکان نگاه کردم: به سمت اتاقم رفتم و به سمت قاب عکس روی

میبینی چه بروزم اومده!؟ می بینی ؟! تو االن دیگه رازمو می دونی مگه نه؟ می دونی چرا اینقدر داغون -

 شدم... اشکان توی چند دقیقه پیر شدم.

 روی زمین نشستم و سرم رو گذاشتم لب تخت و صدای هق هقم به اوج رسید.

 « مهان»

 دن مادر جونشون با نگرانی گفتم:با اوم

 مامانم چیشد؟!-

 اقا جون با اخم گفت:

یه چیزی هست که ازارش میده و کسی ازش باخبر نیست، وگرنه بابت یه خاستگاری نباید اینقدر بهم -

 بریزه.

 با تعجب نگاهشون کردم، مثال چی؟!
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 سئوالمو بلند گفتم و بابا جون سری به ندونستن تکون داد و گفت:

رچی هست امشب بهتره تنها باشه تا با خودش کنار بیاد، توهم بهتره با حسین تماسی نداشته باشی که ه-

سال زحمتت رو کشیده اول 61حال مادرت بدتر نشه... کارتون اشتباه بود مهان... حرف درست رو مادرت زد، 

بخواید مطرح کنین که باید به اون می گفتید نه اینکه اصال ادم حسابش نکنین و توی جمع جلوی همه 

 اینطور اشوب به پا بشه.

اشکام دوباره ریختن روی گونه ام، بابا جون سری به تاسف تکون داد و به اتاقشون رفت، ممادرجون منو 

 نشوند روی مبل و برام یه لیوان اب پرتغال اورد و گفت:

 د.نگران نباش دخترم، مادرت قوی تر از اونیه که با این چیزا از پا در بیا-

اهی کشیدم و مادرجون شونه ام رو فشاری داد و به اتاقش پیش بابا جون رفت، به دیوار مشترک بین خونه 

 خودمون و مادرجونشون نگاه کردم، هیچ صدایی نمی اومد و من داشتم از نگرانی و دلشوره می مردم.

وی صندلی پالستیکی سفید توی به اتاقی رفتم که تراس داشت و معموال برای مهمان و ما نوه ها بود رفتم، ر

 تراس نشستم و به خونه هایی نگاه کردم که چراغ هاشون یکی در میون روشن بود.

 می دونستم فرداست که همسایه های اپارتمانیمون بیان و ابراز نگرانی کنن.

 اونقدر فکر و خیال کردم که همونجا خوابم برد.

 «مهراوه»

، کالفه بلند شدم و با چشمایی متورم و دستایی که خون روش تمام شب رو نتونستم چشم روی هم بذارم

خشکیده بود به سمت دستشویی رفتم و دستام رو شستم، از سوزشش اشک توی چشمام نشست، با گاز و 

بتادین و چسب زخماشو بستم و بعد بانداژ از دستشویی اومدم بیرون، دمپایی رو فرشی هام رو پوشیدم و 

 کردم. نگاهی به خورده شیشه ها

سطل اشغال رو برداشتم و رفتم و شیشه ها رو توش اروم و با احتیاط گذاشتم، داشتم شیشه های ایینه 

اشکان وصع شمعدونم رو جمع کردم که ذهنم برگشت به گذشته ها... همون موقع ها که از ترس این که 

نمود کردم که انگار مالیش نرسه همچین ایینه شمعدون شیشه ای بدریخت رو انتخاب کردم و طوری وا

 قشنگترینه.
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اشکام ریختن، به سمت شیشه های ریز گردسوز قرمز رفتم، باز هم یاد زمانی افتادم که هرچی به اشکان 

گفتم گردسوز های جفت قرمز و شاهعباسی رو بگیره و قبول نکرد، حاضر نشد پول بابت این چیزای تزیینی 

خودم رفتم جفتش رو خریدم. ناراحت شد اما هیچی بهم  بدرد نخورد بده، بعد چندروز که رفت ماموریت

 نگفت.

بعد از این که همه شیشه ها رو توی سطل گذاشتم در خونه ارو باز  کردم و گذاشتمشون توی راه پله، 

 شیشه های بزرگی که جا نمیشدن توی سطل رو کنارش به دیوار تکیه دادم و به داخل برگشتم.

 زدم و ...جاروبرقی رو برداشتمو به برق 

 اذان صبح بود که کارم تموم شد و بجز قسمتایی که از خون دستم ریخته بود همه جا تمیز شده بود.

 با بغض روی مبل نشستم و به تی وی خاموش نگاه کردم.

*** 

 «مهان»

با شنیدن صدای صحبت هایی چشم باز کردم، روی تخت یک نفره اتاق خونه مادرجونشون بودم، احتماال اقا 

 اورده بودتم.جون 

با یاد اوری مامان با ترس بلند شدم و از خونه رفتم بیرون که دیدم دوتا مرد غریبه فرشمون رو از خونه بردن 

 بیرون، با گیجی رفتم داخل خونه.

خبری از شیشه های شکسته نبود، مامان روی صندلی سفید اشبزخانه نشسته بود و سرش رو گذاشته بود 

 ش.روی دستای بانداژ شده ا

 مهان بیدار شدی؟!-

با شنیدن صدا مادرجون مامان هم سرش رو بلند کرد و با دیدنم لبخند خسته ای زد، چشمای به خون 

 نشسته و رنگ مانند گچش نشون از بیخوابی دیشب می داد و اونوقت من راحت گرفتم خوابیدم دیشب.

 با شرمنده گی سرم رو انداختم پایین که گفت:

 صبحانه خوردی؟!-
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 در میتونه مهربون و بخشنده باشه؟! چقدر می تونه دعوام نکنه وتوی خودش بریزه؟چق

 رفتم بغلش و زدم زیر گریه، دستاش رو دوی کمرم پیچید و نوازشم کرد.

 با گریه گفتم:

 مامان ببخشید.-

 بعد چند ثانیه صدای بغض دارش بلند شد:

 پاشو دخترم...پاشو صبحانه اتو بخور که ضعف نکنی.-

 از خودش جدا کرد و به سمت اتاقش رفت و درو بست.منو 

 با گریه به مامانی و بابا جون نگاه کردم که اهی کشیدن و مادرجون بلندم کردو گفت:

 پاشو بیا باید صبحانه اتو بخوری.-

اما بعد که فکر کردم مامان چقدر روی صبحانه خوردن من حساس بود باعث شد در حدی اصال میل نداشتم 

 .کم بخورم

بعد از صبحانه بغ کرده نشستم روی مبل و به نقطه نامعلومی خیره شدم، بعد چند دقیقه زنگ خونه ارو 

 زدن، مادرجون درو باز کرد که خاله محنا اومد تو.

 با دیدن خاله باز زدم زیر گریه، بغلم کرد و سعی کرد دلداریم بده:

صحبت می کرد...تو ناراحت نباش عزیزم، دعوات  با حسین دعوا کردم، حق با مهراوه بود اول باید با اون-

 کرد؟!

 با گریه و عذاب وجدانی که داشت خفه ام می کرد گفتم:

 نه... تازه می گفت صبحانه بخورم ..مواظب باشم..خاله دردم همینه حتی سرم داد هم نزد....-

ن افتاد رو تقصیر خودم می خاله محنا پوفی کشید و موهام رو نوازش کرد، اشوبی که به یکباره توی زندگیمو

 دونستم.

 یهو یاد چیزی افتادم با هیجان از خاله جدا شدم و گفتم:
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 امروز چندشنبه اس خاله؟!-

 خاله با تعجب به واکنش ناگهانیم اما بعد گفت:

 سه شنبه.-

 با هیجان دوئیدم روی تلفن خونه و شماره خاله تبسم رو گرفتم.

 بعد چند ثانیه جواب داد:

 بله؟!-

 الم خاله مهانم!س-

 ااا خوبی عزیزم؟!-

 نه خاله به کمکت نیاز داریم-

 نگرانی توی صداش موج میزد:

 چیشده مهان؟! برای مهراوه اتفاقی افتاده؟!-

 نه چیزی نشده فقط مامان خیلی اشفته اس... یعنی همه اش تقصیر منه..میشه بیاین؟!-

 باشه عزیزم من همین االن میام.-

 ن.باشه پس می بینمتو-

 تماس که قطع شد مادرجون گفت:

 تبسم می خواد بیاد اینجا چیکار کنه اخه؟!-

 با هیجان گفتم:

مامان از بچگی با خاله تبسم دوست بوده، اینا همه چیز هم دیگه ارو می دونن مادرجون، قطعا خاله تبسم -

 یادتون رفته؟!می تونه مامان رو اروم کنه، در ضمن اونا هر هفته سهشنبه ها باهم میرن بیرون 

 مادرجون و خاله سر تکون دادن و همه منتظر اومدن خاله شدیم.
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 تنها امیدم این بود که خاله بتونه ارومش کنه.

 بعد یک ربع خاله تبسم اومد، بانگرانی بغلم کرد و گفت :

 چی شده مهان؟-

 چشم غره رفت:خالصه ای از ماجرا رو براش تعریف کردم که خاله شوکه شد، کم کم اخم کرد و بهم 

 من جای مادرت بودم سیاه و کبودت می کردم.-

سرم رو انداختم پایین که با اخم پاشد و رفت سمت خونه امون و زنگو زد، بعد چند دقیقه که دید در باز 

 نمی شه دوباره زنگ زد و بعد گفت:

 مهراوه باز کن تبسمم.-

 له رفت تو.بعد چند ثانیه در مقابل چشمای بهت زده امون باز شد و خا

 هرسه با تعجب به هم نگاه کردیم.

 مادر جون: 

 حاال دیگه مطمئنم هرچی که هست این تبسم ذلیل شده هم ازش باخبره.-

 خاله محنا بلند شد و گفت:

 هرچی شد بهم خبر بدین، من فعال باید برم.-

 نگاه می کردم.سری تکون دادیم و خاله رفت، مادرجون هم پاشد نهار بذاره و منم نگران به ساعت 

 «مهراوه»

 سرم رو توی بغل تبسم گذاشته بودم و گریه می کردم، دوساعت می گذره اما داغ دل من سرد نمیشه.

تبسم: مهراوه اینطوری فقط خودتو داغون می کنی! نه میتونی به کسی بگی نه می تونی اینطور تو خودت 

 بریزی.

بودو اون هم موافق این وصلت بود من چه خاکی  می گی چیکار کنم تبسم؟ خوبه که اشکان نیست، اگر-

 باید توی سرم می ریختم.
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 اهی کشید و من قلبم می سوخت.

نمی دونم فقط اینطوری نباش فعال، نذار کسی شک کنه و با خبر بشه که خیلی وضع از اینی که هست -

 کرد. بدتر می شه. یه دوروز فرصت بده فکرامون رو روی هم بریزیم ببینیم چی کار میشه

 سری تکون دادم و تبسم بعد نیم ساعت نشستن رفت.

 «مهان»

 خاله تبسم که از خونه اومد بیرون پریدم جلوشو کشیدمش توی خونه مامانیشون:

 چی کار می کنی مهان؟!-

 با نگرانی گفتم:

داره  چیشده خاله؟! نگو نمی دونی که می دونم شما از همه با خبر تری...یه چیز دیگه است که مامان رو-

 ازار میده.

 پوفی کشید و با جدیت گفت:

درباره ازدواج با حسین چیزی نگین که امکان نداره موافقت کنه ومنم باهاش موافقم، یه مدت بگذره -

 خودش خوب میشه، من باید برم بیمارستان مریض دارم.

ا دار بهم انداختیم، وقبل این که ما بخوایم چیزی بگیم کفشاشو پوشید و رفت، منو مادرجون یه نگاه معن

 ینی چی هست که مامان رو تا این حد پریشون کرده؟!

مادرجون ماجرای امروز رو براش ظهر که شد بابا جون از فروشگاه اومد خونه)یه فروشگاه بزرگ مواد غذایی( 

 تعریف کرد و اونم رفت توی فکر.

گاری کرده و این که مامان چیزی بابا جون معتقد بود یه چیزی فراتر از این هست که حسین از من خاست

 نمی گه و توی خودش میریزه و خاله تبسم هم همینطور یعنی...

 چیزی به ذهنمون نمی رسه.
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یه سینی بزرگ برداشتم و بشقاب هاب پر برنج رو گذاشتم توش، به سمت خونه امون رفتم و زنگ رو زدم، 

سرم رو انداختم پایین که در باز شد و مامان با بعد چند دقیقه وقتی دیدم مامان درو باز نکرد با ناراحتی 

 چشمایی پف کرده و خمیازه نیمه کاره جلوی در ظاهر شد، با شرمنده گی گفتم:

 وای ببخشید خواب بودی؟!-

 نه بیا تو.-

رفتم تو و میز نهار رو چیدم، مامان هم بعد شستن دست و صورتش اومد و روبه روم نشست، مشغول خوردن 

 یم.خورشت قیمه شد

 مامان: ظرفارو ببر بده مامانی بعدم بیا دیگه همین ور.

 باشه.-

مامان رفت روی مبل سه نفره راحتی دراز کشید و تی وی رو روشن کرد، و با چشمایی خمار به تی وی 

 خیره شد.

 ظرفارو دادم به مادر جون و به خونه برگشتم و درو بستم.

 نشستمروی مبل که مامان گفت:

 ساعت پنج بیدارم کن بایدبرم اموزشگاهاگر خوابم برد -

 باشه.-

 بعد از نیم ساعت که دزدان دریایی کارائیپ رو نگاه کردیم مامان خوابش برد، 

به مامان نگاه کردم، هیچ کس باورش نمی شد منو مامان مادر و دختر باشیم، همیشه همه فکر می کنن 

 مامان خواهر بزرگتر منه.

 کرده و با این که از نظر زیبایی چیزی کم نداره اما هیچ وقت ازدواج نکرد.ساله مامان منو تنها بزرگ 61

یادمه یکبار براش یه خاستگار سمج پیدا شد، بعد از چند روز از کالنتری زنگ زدن که مامانو گرفتن، وقتی 

ماجرارو پرسیدیم فهمیدیم همین جناب خاستگار توی خیابون مزاحم مامان شده و مامان هم که هنرای 

 رزمیش بیسته زده دستای طرفو شکونده، خالصه مجبور شدیم دیه اشو بدیم تا رضایت بده.



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

15 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
سال مامان هم درس خوند هم کار کرد، چندغاز حقوقی که نیروی انتظامی برای بابا میده اونقدر 61تو این 

ورد و خوراک کم هست که اگر نصفش رو به مامانبزرگ و بابابزرگ)مامان و بابای اشکان(بدیم فقط هزینه خ

 پوشاک مصرفیمون دربیاد، خرج دانشگاه مامان و تحصیل تیزهوشان من که بماند .و 

مامان صبح ها که من میرفتم مدرسه میرفت دانشگاه، پروژه های بقیه ارو انجام میداد تا بتونه خرج 

 نجام بده.دانشگاهشو در بیاره، در کنارش کارایه انتشاراتی رو هم قبول کرده بود که غیر حضور ا

 پنج ساله که دانشگاهش تموم شده توی یه اموزشگاه رانندگی مربیه و ماهی دوتومن درمیاره.

 سال نگفت ندارم... نگفت اینو نمی تونم برات بخرم...61هیچ وقت توی ای 

د سالم بود، هشتصد تومن پولش بو62یادمه یه بار اسکوتر دیدم گیر دادم که من از اینا می خوام، اون موقع 

و اون ماه مامان پولی براش نمونده بود اما نگفت نمی خرم، یادمه روزی که برام اسکوتر خرید سه تا از 

 النگوهاش نبودن...

 من چطوری می تونم مامانمو ناراحت کنم؟!

 با دیدن ساعت پنج اشکامو پاک کردم و مامان رو صدا کردم:

 مامان...مامان؟!-

 سرش درد می کنه اما بی حرف رفت سمت دستشویی . از خواب بیدار شد، کامال مشخص بود

 وقتی حاضر شد رو به من گفت:

 کاری داشتی بهم زنگ بزن.-

 باشه.-

 «مهراوه»

 سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت اموزشگاه.

بعد از این که کاراموزم اومد و ساعت زد، راه افتادیم، رانندگیش افتضاح بود و چندبار کم مونده بود به 

مون بده، یعنی اگر ترمز و کالج زیر پام نبود مرگمون حتمی بود، چندباری دعواش کردم، جلسه کشتن

 ششمش بود و از جلسه اول هیچ تغیری نکرده بود.
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 بعد از این که دوساعتش تموم شد از اموزشگاه زدم بیرون، وقتی رسیدم خونه بوی غذا توی بینیم پیچید.

 و باز کردم فهمیدم از خونه ماست.با لذت بو کشیدم و وقتی در خونه ار

 با دیدن این که مهان داره حلیم بادمجون درست می کنه لبخند زدم.

 چه بوهای خوبی میاد... چه کرده این خانوم خانوما؟!-

 احساس می کردم مهان اونقدر ازم خجالت می کشه که روی نگاه کردن به چشمام و نداره:

 میز و بچین که حسابی گشنمه.-

 م رفتم و لباسام رو عوض کردم و روبه قاب عکس اشکان اروم گفتم:به اتاق

 تو کمکم کن بتونم خوب تظاهر کنم...خواهش می کنم.-

 از اتاق رفتم بیرون و سر میز نشستم و مشغول خوردن شدیم.

*** 

 «مهراوه»

 دادم:توی تایم استراحتم بودم که گوشیم زنگ زد، با دیدن شماره تبسم لبخند محوی زدم و جواب 

 سالم -

 سالم چطوری؟-

 ای بد نیستم، تو چطوری؟!-

 منم خوبم، یه پیشنهادی دارم مهراوه !-

 چه پیشنهادی؟!-

 کمی از چاییم رو مزه مزه کردم که گفت:

 باید حتما ببینمت اینطوری نمیشه.-

 بیا اموزشگاه63:03باشه ساعت -
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 باشه پس فعال.-

 فعال.-

سر تکون دادم، چاییم رو که تموم کردم یه چایی دیگه توی لیوان  و برای کاراموزم تماس رو قطع کردم

 استیل ریختم و به کاراموزم اشاره کردم بریم.

*** 

ماشین رو که پارک کرد، لبخند ساختگی بهش زدم و خسته نباشید گفتم، اون که رفت دستم رو روی 

 زانوهام گذاشتم.

 دال بگیرم که االن از درد زانو نفسم بند اومده.اونقدر پدالگیریش بد بود که مجبور بودم خودم هی پ

بعد چندثانیه از اموزشگاه زدم بیرون که ماشین تبسم رو پشتم دیدم که چراغ داد، جای خلوتی نگه داشتم و 

 تبسم هم اومد کنارم نگه داشت:

 سالم چطوری؟!-

 سالم مرسی، چه پیشنهادی داشتی؟!-

 اره کرد:نگاهی به خیابون کرد و بعد یکم جلوتر اش

 اونجا کافه است بریم اونجا صحبت کنیم.-

 سری تکون دادم و اون راه افتاد و منم دنبالش.

سر میزی که دورتر از بقیه بود نشستیم، بعد این که سفرش شیر موز دادیم به تبسم نگاه کردم اونم خم شد 

 سمتم و گفت:

روانشناسی صحبت می کنم که میشه زنعموی یادته بهت می گفتم بعضی وقتا از ارین کالفه می شم و با یه -

 خود ارین؟!

 سرم رو به معنای این که یادم میاد تکون دادم و اون گفت :
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زن عموش وقتی حرف می زنه انگار معجزه می کنه، بنظر من برو باهاش صحبت کن، از اول هرچی که -

داره به این قضیه نگاه می کنه و هست رو بهش بگو، هم خالی میشی هم این که اون باالخره از خارج از گود 

 بهتر میتونه راهنماییت کنه.

گارسون شیرموز هامون رو اورد و رفت ، نیش رو به دهن گذاشتم و کمی ازش رو خوردم، بد پیشنهادی هم 

 نبود اما مشکل این بود که من به هیچ عنوان نمی خواستم مهان و حسین ازدواج کنن.

 رو بده.نمی دونم واال، حاال شماره اش -

 سری تکون داد و گوشیش رو اوردو گفت:

 تو تلگرام واست می فرستم.-

 سری تکون دادم و غرق افکار خودم شیرموزم رو خوردم.

 ***دوروز بعد***

 « مهراوه»

امروز سر برجه، یعنی موقع گرفتن حقوق، خب بیشتر از کوپنم کارموز بردم و حقوقم این ماه شده دو 

 میلیون و دویست.

این که پیامک واریز پول بانک ملت برام اومد سوار ماشین شدم که برم یکم میوه بخرم که گوشیم  بعد از

 زنگ زد:

 بله؟!-

 مامان...-

مهان بود که اروم حرف میزد، انگار می خواست کسی صداش رو نشنوه، چشمامو ریز کردم و با کمی نگرانی 

 گفتم:

 چیشده مهان؟!-

 مامان بزرگ اینجاست.-

 یدم روی پیشونیم، زنیکه پول پرست.کالفه کوب
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 باشه یه چایی بذار تا بیام.-

 باشه توروخدا زود بیا-

 سال دست از سر من برنداشته و با همون پرویی سابق هنوزم میاد خونمون و پول می گیره.61بعد از 

 با حرص جلوی یه میوه فروشی نگه داشتم و بعد خریدن موزو سیب و انگور به سمت ماشین رفتم.

درخونه ارو با کلید باز کردم کردم که دیدم مهان توی اشبزخانه یه گوشه بدون دید به کابینت تکیه دادو 

 نشسته و زانووهاش رو بغل گرفته.

 اخمام رفت توی هم، مطمئنم یه چیزی شنیده.

 پالستیکارو روی میز نهارخوری گذاشتم و رفتم سمت مادر شوهرم.

 سالم مهراوه جان.-

ش، اما وقتی لبای نخ مانند و نازکشو که پوست پوست شده بودن و غنچه کرد، به سختی دست دادم باها

 تونستم خودم رو راضی کنم تا صورتم رو ببوسه.

 اونم سعی می کردم گوشم و ببوسه یا روهوا اما ول کن نبود که.

 همچن صدا هم میداد و مرطوب می شد که دل و روده ام موچاله می شد.

 کردم و به مبل اشاره کردم:خودم رو ازش جدا 

 بشینین.-

رفتم اشبزخانه و دیدم مهان هنوزم همونجا نشسته و تو خودشه، جلوش نشستم و دستی به شونه اش زدم 

که به خودش اومد، قطره اشکی که داشت از چشمش می چکید رو سریع پاک کرد و سرش رو انداخت 

 پایین.

 اروم گفتم:

 ی.پاشو برو تو اتاقت بگو درس دار-

 سری تکون داد و بلند شد منم دیس میوه ارو چیدم و رفتم بهش تعارف کردم، همون موقع هم مهان گفت:
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 ببخشید من درس دارم باید برم بخونم.-

 و سریع به اتاقش رفت، یه خوشه نسبتا بزرگ انگور برداشت و گذاشت توی ظرفش و گفت:

 مگه تابستون هم درس دارن؟-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 ه ام تیز هوشان میره مثال ها مامان.بچ-

سری تکون داد و بشقاب انگورش رو گذاشت جلوش و یه حبه کند گذاشت توی دهنش، صدای ملچ و 

 مولوچش که بلند شد حس کردم االنه محتویات معده ام بیاد تو گلوم.

 چندروزه احمد اقا میگه دلم برای مهان تنگ شده چرا نمیاد دیدنمون.-

 ن مونده بچه امو بفرستم خونه ات اش و الش تحویلم بدی.هادیگه ...همی

 اخمی کردم و گفتم:

 در این خونه همیشه به روتون بازه می تونن تشریف بیارن مهان رو ببینن.-

اخمی کرد، چهره الغر و بشدت سبزه ای داشت با کک و مک ها تیره تر روی گونه هاش، ددندون های 

 کدوم ارایشگاهی حاضره اصالحش کنه؟!مصنوعی، ابروهای کمونی دوردیفه، 

 دیشب خواب اشکان رو دیدم، ازم ناراضی بود، فکر کنم چون کم به دیدنتون میایم ناراحت بود.-

 یه لحظه چشمام گرد شد .

 خدابگم چیکارت نکنه اشکان... یعنی واقا رفتی به خوابش که بیاد منو بدبخت کنه؟!

 زیر لب گفتم:

 ی برامون دیده.خدا می دونه باز چه خواب-

 می دونستم گوش چپش کره برای همین شنیدن جمله ام محاله.

 کامران و کیمیا هروز میان دیدنمون اما مهان خیلی کم میاد، عروس دیگه می گه تو نمیذاری.-

 چه عجب یه حرف راست توی زندگیش زد.
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 کالفه گوشیم رو برداشتم و توهمون حال گفتم :

 وتا بیکار عالف نیست.مهان درس داره و مثل اون د-

 برای تبسم اس زدم:

 «همین االن بهم زنگ بزن کار فوری دارم، به خونه زنگ بزن»

 دلیورش که اومد لبخند زدم که مادر شوهرم گفت:

 فرشتون چرا نیست؟!-

 می خواستم بگم پیشی اومد بردش اما عوضش گفتم :

 کثیف شده بود دادیم شستن.-

 نشسته مشخصه...اوهوم، از خاکی که روی میزا -

 زنیکه ... خودش که وسواس داره فکر کرده همه مثل خودشن.

 فردا نوبت قسطه، اشوان هم می خواد یه وام دیگه بگیره که اونم خرجش سنگینه...-

 اخمام چنان رفت توی هم که حرفش رو کامل نگفت، تقریبا با عصبانیت گفتم :

بهتون پول دادم زیادیتونه، دیگه از پول خبری نیست، وام  فکر چتر شدن روی پوالی منو نکنین، تااالنم که-

 نگیرین که اینطور تو گل نمونین.

 بلند شدم که به سمت اشبزخانه برم که تلفن خونه زنگ زد، اونم همزمان گفت:

 یه عمر زحمت بکش اینطوری جوابتو بدن، بشکنه این دست که نمک نداره.-

 یداشتم گفتم :پوزخندی زدم و همونطور که تلفن رو برم

سال که دادی به من هیچ 61ساله مرده و شما بجز زحمت توی این 61واال تاجایی که ما خبر داریم اشکان -

 لطفی در حقمون نکردین.

 روبه طرف پشت خط گفتم :

 بله؟-
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 باز پاچه  کیو داری می گیری؟!-

 ااا تویی عزیزم خوب شد زنگ زدی، اره برای اون قضیه هماهنگ کن بریم.-

 دای مادرشوهرم که انگار داشت با خودش حرف میزد اومد :ص

 سال نخواسته ازدواج کنه.61معلوم نیست باچند نفره که توی این -

 یعنــــــــــــی اتیش گرفتم در حد تیم ملی.

 تلفن رو محکم کوبیدم و برگشتم سمتش که از ترس بلند شد و یه قدم به عقب رفت.

 ید وار گرفتم سمتشو گفتم :انگشت سبابه دست راستم رو تهد

 یه بار دیگه بگو چی گفتی؟-

 جرات گفتن حرفی رو نداشت، کیفش رو برداشتم و پرت کردم توی سینه اش:

 گمشو از خونه ام بیرون.-

 این خونه مال اشکانه.-

 یهو بلند زدم زیر خنده و بعد گفتم :

ضه اس وگرنه بابای من بود که این خواب دیدی خیره! اشکان گفت به اسم اونه که شماها نگین بی عر-

 خونه ارو خرید و اشکان هم این خونه ارو به اسم من کرد.

 بهت رو توی چشماش به خوبی می تونستم ببینم، با جدیت و خشم به در اشاره کردم:

 هری...دیگه نبینمت این طرفا-

 شد. اعصابم از سر خاستگاری حسین داغون بود و با حرفای این زنیکه هم داغون تر

 وقتی از خونه بیرون رفت یهو معده ام پیچید  توهم و دوئیدم توی دستشویی و عق زدم.

 زنیکه حال بهم زن با اون انگور خوردنش.

 مامان حالت خوبه؟!-
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 یکم که نفسم باال اومد گفتم :

 اره عزیزم، یه لیوان اب قند برام درست کن.-

 باشه.-

 ز مهان گرفتم و خوردم.سنگ رو شستم و اومدم بیرون، اب قند رو ا

 سال از زندگیمون حذف شد61باالخره شرش بعد 

 خداروشکر که رفت، ایشاهلل که دیگه نبینمش.-

 لبخند تلخی زدم و گفتم :

 اشتباه می کنی عزیزم... توی بخوای ازدواج کنی به اجازه پدر بزرگ برای ازدواج نیاز داری.-

 چشاش گرد شد.

 : کم کم اخماش توی هم رفت و گفت

 پس برای همینه می گفت چقدر منو کامران بهم میایم.-

 تو یه خیز بلند شدم که از ترس یه قدم عقب رفت:

 تو چی گفتی؟!-

 با تته پته و ترس گفت:

 هیچی مامان؟-

 با عصبانیت اشکاری گفتم:

 این زنیکه احمق این و گفت؟-

چشمام رو بستم ودوباره باز کردم و سرش رو انداخت پایین و من چند لحظه سرم رو به سمت سقف گرفتم، 

 رو بهش گفتم:

 دیگه نه درو روشون باز می کنی نه هم اینکه جواب تلفنشون رو می دی فهمیدی؟-
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 سر پایین انداخت  و گفت:

 چشم.-

 افرین دخترم.-

 این همه ماجرا پیش اومده و من گنجایش و استانه هضمشون رو نداشتم.

ز همونجا نشستم و به نقطه نامعلومی خیره شدم، بعد از  چند دقیقه زنگ مهان که به اتاقش رفت اما من هنو

 خونمون رو زدن...

 با اخم از جام بلند شدم و رفتم سمت درو بازش کردم که چشمم به تبسم افتاد.

 همچین پرید تو و وارسیم کرد و بعد تند بغلم کرد و فشار داد که شوکه شدم:

 چت شده؟-

 :با اخم ازم جدا شد و گفت

 احمق زنگ می زنی بعد یهو اونطوری داغ میکنی تفنو قطع می کنی... سکته کردم تا برسم اینجا.-

 خندیدم و دستشو کشیدم:

 بیا تو، بادمجون بم افت نداره عزیزم.-

 تو روحت یعنی مهراوه.-

 خندیدم و نشوندمش رو مبل، ظرف میوه اون زنه ارو برداشتم و به سمت اشبزخانه رفتم.

 بود که اینطوری روش داغ کردی؟ حاال کی-

با یاداوری حرفی که زد اخمام توی هم شد، با ظرف میوه و دیس میوه رفتم سمتش و نگاهی به در بسته 

 اتاق مهان کردم:

 زنیکه بیشعور به من می گه...-

 صدامو اروم کردم و گفتم:

 ردم.سال با کیا خوابیدم که با این برورو ازدواج نک61معلوم نیست توی این -
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 چشای تبسم گرد شد، خودمم حرصی از یاداوریش گفتم:

 بدجور داغ کردم تبسم.-

 اهی کشید و گفت:

 حق داری... کالفه پوفی کشیدم و به دیس میوه اشاره کردم:-

 بردار.-

 راستی بابت قضیه روانشناسه فکراتو کردی؟-

شکل حرف بزنم، بگو براش تایپ فکرامو کردم، هرچی فکر کردم دیدم نمی تونم رودر رو در باره این م-

 میکنم می فرستم.

 چشاش گرد شد:

 دیونه ای؟ این مقاله های انتشاراتت نیستا.-

 پوزخندی زدم و گفتم:

 می دونم اما نمی تونم حرف بزنم در باره اش، می نویسم و تو ایمیلشو بده براش ایمیل می کنم.-

 باشه هرجور راحتی... خب من دیگه برم .-

 که. تازه اومدی-

 کیف چرم قهوه ایشو به دست گرفت و بلند شد، منم بلند شدم که گفت:

 نه عزیزم، نگرانت شدم برای همین اومدم وگرنه داشتیم می رفتیم خونه مادرشوهرم اینا، مسعود پایینه.-

 باشه هرجور راحتی عزیزم، ممنون که اومدی.-

 رو عوض کنم. گونمو بوسید و رفت، درو بستم و به اتاقم رفتم تا لباسام

 ***فصل دوم***

 «مهان»
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هدفن گذاشتم توی گوشم و بی انگیزه به خط هایی نگاه می کردم که بهشون می گفتن خطوط درسی، 

 داشتن بهم دهن کجی می کردن.

 با روشن و خاموش شدن صفحه گوشیم بهش نگاه کردم، پیامک داشتم.

 انگشتم رو روی الگو کشیدم و باز شد:

 «استم این طوری بشه مهان ... فکر می کردم خاله اولین نفر موافقت می کنهبخدا نمی خو»حسین

 می دونین مشکل من چیه؟ من در مقابل حسین خلع صالحم.

اشکال نداره، دعوام نکرد، ولی خیلی داغون شده، امروزم مامان بزرگم اومد و یه چرت  پرتایی بهش گفت »

 «یرونکه اولین بار با عصبانیت از خونه اندااختش ب

 بعد چند ثانیه جواب داد:

 «پس معلومه خیلی عصبانیه، می خواستم یه روز برم تنهایی با خاله صحبت کنم»

این کارو نکنی ها... مامان خیلی از دستت شاکیه، البته من فکر می کنم یه موضوع دیگه ای هست که »من 

ت طرف مامانمه و با ازدواجمون هیچ کس ازش خبر نداره، البته فقط خاله تبسم می دونه چون اونم گف

 «مخالفه و بنظرش درست نیست

 «اخه چرا؟ هرجو فکر میکنم دلیلی براش پیدا نمی کنم، فردامیای همو ببینیم؟»حسین

 نگاهی به در اتاقم انداختم و مکث کردم، مامان گفته بود هرگونه تماسی با حسین قدغن...!

 «... نمی خوام اذیت بشه حسیننه...مامان گفته باهات تماسی نداشته باشم»من

می تونستم حاالت حسین رو پیش بینی کنم، کالفه است دست توی موهاش می کشه... سرش رو به سمت 

 اسمون می گیره و چشماش رو میبنده و نفسش رو فوت می کنه

ین اهی کشیدم، چقدر فکر و خیال کرده بودم، فکر می کردم مامان موافقت می کنه و بعد یه مدت منو حس

 محرم میشیم و ...

 اما مخالفت ناگهانی مامان همه معادالت ذهنمو بهم ریخت.

 «باشه عزیزم...اذیتت نمی کنم، فعال باید برم فردا بازم خبرتو می گیرم، شبت بخیر»
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 «شب توهم بخیر»من

م میاد همونطور که هدفن توی گوشم بود رفتم و جلوی پنجره وایستادم و به بیرون خیره شدم، از وقتی یاد

 فقط من بودم و مامان.

هیچ خاطره ای از بابا یادم نیست، بابا برام یه قاب عکس روی دیوار و یه سنگ سیاه با نوشته حکاکی شده 

 سفید توی قبرستونه.

از وقتی یادمه مامان تنها بود، همیشه سعی می کرد وقتی من از مدرسه میام و خونه ام کار نکنه تا پیش من 

از اموزشگاه یا انتشارات یا حتی منشی یه دکتر می اومد وخونه خسته بود منو می برد  باشه، بعضی وقتا

شهربازی و همه تالششو کرد که تنها دوست توی زندگیم اون باشه که هست... بجز دوسه نفر که برای درس 

 گاهی باهم در تماسیم اما بهترین دوستم مامانه.

نرو... یکبار با یکی از بچه های کالس رفتم کافی شاپ اما  اما هیچ وقت بهم نگفت با دوستات کافی شاپ

اونقدر ظاهرش جلف بود که داشتم خجالت می کشیدم و همون موقع مامان رو هم دیدم، یه نگاه معنی 

داربه اتوسا کرد اما هیچی بهم نگفت، منم دوستیم رو با اتوسا بهم زدم، مامان می خواست من دوستی داشته 

 خیابون مارو باهم میبینه من خجالت نکشم.... باشم که وقتی توی

از وقتی یادم میاد مامان اشکان هر ماه یک یا دوبار می اومده خونمون، پول می گرفته و خون به جیگر 

 مامان می کرد و می رفته.

اما مامان هیچ وقت بهش بی احترامی نکرد، اما امشب معلوم نیست چی به مامان گفت که اینطور اتیشیش 

 کرد.

با نشستن دستی روی شونه اماز ترس جیغ کشیدم و برگشتم که چشمم به مامان و چشمای گرد شده اش 

 افتاد.

 سریع هدفن رو برداشتم و گفتم:

 وای ببخشید تو فکر بودم ترسیدم-

 خنده قشنگی کرد و گفت :

 پاشو بیا شام بخوریم.-
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 باشه-

 «مهراوه»

 بعد شام گفتم:

 وی... یک هفته اس که نرفتیممهان اماده شو بریم پیاده ر-

 باشه-

خودمم رفتم اماده شدم، خسته بودم ااما انگار عادت کرده بودم هر شب باید پیاده روی بعد شام داشته 

 باشیم.

از اسانسور که پیاده شدیم چشمم به حسین افتاد که روی صندلی نیم کتی توی حیاط نشسته بود، با 

 کردم و وایستادم تا حسین بهمون برسه.دیدنمون بلند شد، نیم نگاهی به مهان 

 سالم خاله..-

 سالم-

 باهاش دست دادم که حسین رو کرد به مهان، می تونستم معنی نگاه پر از احساسشو بخونم.

 سالم-

 مهان سرش رو انداخت پایین و اروم سالم کرد.

 جایی میرین برسونمتون.-

 خیلی عادی گفتم:

 النه ممنون، به مامان سالم برسون، فع-

 دستای یخ کرده مهان رو گرفتم وبه سمت در رفتیم.

 مهان همچنان سرش پایین بود و تو فکرای خودش بود، اهی کشیدم وگفتم:

 از کی فهمیدی دوستش داری؟-

 سنگینی نگاهشو حس کردم اما من به جلوم نگاه می کردم:



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

29 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 نمی دونم... شا...شاید از همون بچگی.-

 کردم و گفتم :دستام رو توی جیب مانتوی ابیم 

 کی بهت گفت دوستت داره؟-

 مکثش طوالنی شد اما من همچنان نگاهش نمی کردم.

 چند ماهی میشه.-

 سری تکون دادم، فهمیده بودم کافی شاپ می رن باهم اما فکر نمی کردم در این حد بوده باشه.

بودن و بچه هاشون هومی گفتم و راهمو سمت پارک کج کردم، بودن خانواده هایی که توی پارک نشسته 

 بازی می کردن.

 «محوطه پارک رو دور زدیم و روی نیم کتی نشستیم مهان

 مامان تو بابا چطوری اشنا شدین؟-

 با یاد اوریش پوزخندی زدم و گفتم:

محرم بود و من هرسال می رفتم خونه مامان بزرگت و توی فاطمیه اش کمکشون می کردم، اما چون کارت -

ذاشتن کاری انجام بدم در صورتی که حتی کوچیک تر از منم اونجا کار می کردن و  تدارکاتی نداشتم نمی

منی که نوه صاحت فاطمیه بودم حقی توی حتی جفت کردن کفشای گریه کنا نداشتم... اما خودمو هی 

 قاطی میکردم.

 با یاد اوری اون روزا اشک نشست توی چشمام:

ود که از اونجا زدم بیرون و خودمو به خونه مامان بزرگ یه شب خیلی دلم ازشون شکست، وسطای مراسم ب-

 رسوندم، مهمون براش اومده بود، با دیدنشون سریع اشکام رو پاک کردم اما دیدن، اشکان و مادرش بودن.

مادرش باهام روبوسی کرد و اشکان با لبخند سالم کرد و جواب شنید، خودم رو به تک اتاق رسوندم و بعد 

فتم اشبزخانه. مامان بزرگ پیر تر از اونی بود که بخواد از کسی پذیرایی کنه، برای مرتب کردن خودم ر

همین چایی گذاشتم و همونجا توی اشبزخانه منتظر شدم تا جوش بیاد اما وقتی یاد فاطمیه و حرفایی که 

 بهم زدن می افتادم چشمام هی پر و خالی می شدن.
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 «مهراوه جان ببین میوه هست بیار دخترم»گفت چایی رو بردم و تعارف کردم که مامان بزرگم

 تنها چشمی گفتم، خیلی حالم گرفته بود و خوشبختانه چون محرم بود فکر می کردن بخاطر اونه.

 بعد پذیرایی مامان بزرگ منو کنار خودش نشوند، نمیفهمیدم منظورشون از این کارا چیه که...

ساله ای بود که داشت 61و تحصیالت و اینا رو پرسید، یه تو فکر و خیاالی خودم بودم که مامان اشکان سن 

دوران راهنماییشوسپری می کرد. اما اشکان انگار از من خوشش اومده بود و بعد از محرم بود که اومدن 

سالگی 61خاستگاری و بابا رو تونست با کلی خواهش و التماس راضی کنه، بابا نمی خواست دخترش تو 

 افقت کرد منم که همیشه احساس تنهایی می کردم قبول کردم تا از تنهایی در بیام.ازدواج کنه اما وقتی مو

 

اهی کشیدم و دیگه چیزی نگفتم، بعد چند ثانیه برگشتم سمت مهان که داشت با چشای اشکی نگاهم می 

 کرد، انگشت به بینیش زدم وگفتم:

 شبیه رمانایی که می خوندی نیست نه!-

 سینه ام: بغلم کرد و سرشو گذاشت روی

شما ازدواج کردی از تنهایی در بیای اما با رفتن بابا تنها تر شدی... چرا ازدواج نکردی مامان؟ چرا نخواستی -

 دوباره این تنها رو تموم کنی..؟

 گریه می کرد واین حرفا رو میزد.. پوزخندی زدم و گفتم:

 دنیا عوض نمی کنم مهان...برای این که دیگه تنها نبودم، تورو داشتم... من تورو با دنیا -

 صدای هق هق ارومش رو می شنیدم. اهی کشیدم و چیزی نگفتم.

 اگر مهان ازدواج می کرد چه بالیی سر من می اومد؟

 بی حرف به خونه برگشتیم، مهان رفت بخوابه، منم از خسته گی روی تخت دراز کشیده، نکشیده خوابم برد.

*** 

 «مهراوه»

Wordنتخاب فونت مناسب، سفر کردم به گذشته ها... رو باز کردم و بعد ا 
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*از اول شروع می کنم، توی یه خانواده چهار نفره به دنیا اومدمو شدم پنجمین عضو خانواده، دوتا خواهر 

 سال بود. مهری و بعد محنا.62و66بزرگتر از خودم داشتم که اختالف سنیم باهاشون 

پسرعمومون و بعد دوسال بچه دار شدن، یعنی من توی  وقتی شش سالم بود مهری ازدواج کرد، با پرهام

 هشت سالگی خاله شدمو سینا به دنیا اومد.

همون سال خواهر دیگه ام محنا با یه غریبه ازدواج کرد به اسم مرتضی سال بعدش هم بچه مهری بدنیا اومد 

 م، نه تو فامیل نه تو دوستام.وهم محنا)ساناز و یگانه( و من توی نه سالگی سه بار خاله شدم... همبازی نداشت

 به خاطر ساکت بودنم با این که معدلم حتی بیست بود معلممون مبصرم نمی کرد و ... عقد ه ای شده بودم.

 برای اوقات فراغتم و وقت گذرونی همه کالس می رفتم، رباتیک و کامپیوتر و اشبزی و حتی هنرای رزمی.

 ن دیگه از اونی که بودم تنها تر شدم. وقتی مامانم با مدرک محنا یه مهد کودک زد

تنها وقتی که مامانمو می دیدم شبها بود موقع شام، اما من میرفتم توی اتاقم و رمان می خوندم ترجیح می 

سالگیم بازنشسته بود و یه فروشگاه مواد غذایی زد و دیگه بعضی 63دادم به تنهاییم ادامه بدم... بابامم که تو 

 روزا اونم نمی دیدم.

سالم که شد حسین پسر محنا بدنیا اومد، عالقه خاصی به حسین داشتم، با بقیه خواهر زاده هام فرق می 66

 کرد، شیرین تر بود و با نمک تر... دوست داشتم اگر دختری به دنیا اوردم با حسین ازدواج کنه.

 با حسین بازی می کردم.به خاطر حسین هم که بود زیاد خونه خواهر می رفتم، شبها اونجا می خوابیدم و 

مرتضی رو مثل برادر بزرگ تر دوست داشتم چون حامیم بود، داشت کمبود بابا رو جبران می کرد برام، 

 میبردتم گردش و تفریح و .... *

 با صدای در سریع فایل رو بستم و برگشتم سمت مهان:

 ببخشید مامان در زدم متوجه نشدی-

 لبخند زدم و گفتم:

 یزم... چیزی می خوای؟اشکال نداره عز-

 نه حوصله ام سررفته بود.-
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 خنده ای کردم و گفتم:

 اتفاقا منم حوصله ام سررفته نظرت با یه شهربازی با یگانه و سینا و ساناز و حسین چیه؟-

دمغ بود از اول جمله اما فکر کنم اسم حسین رو که اخر جمله شنید چشاش برق زد، خیز برداشت و 

 قه کردو خندید:دستاشو دور گردنم حل

 عاشقتم مامان.-

 خندیدم:

 هماهنگیش باتو... برو تا من لباس بپوشم.-

خندید و گونمو بوسید و رفت، اهی کشیدم و می دونستم اگر بخوام محدودش کنم از دیدن حسین ممکنه 

 کاری کنن که جبرانش سخت باشه.

 پس باید اسه اسه جلو می رفتم.

 شتم و بعدم بلند شدم تا اماده بشم.ورد رو سیو کردم و براش رمز گذاا

مانتوی قهوه ای و شال و شلوار مشکی سرم کردم، کیفم رو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون.صدای صحبت 

 مهان می اومد:

 ای بابا سینا چرا اینقدر مضخرف شدی تو... میای یا نه.؟-

 باشه پس اماده شین زود و بیاین پارکینگ-

 رو به من گفت :تماسشو قطع کرد و با حرص 

 سینا خیلی حرصمو در میاره.-

 خندیدم و گفتم :

 خوبه برات چاق نمی شی-

 جیغی کشید و من خندیدم:

 زودباش دیگه زود اماده شو.-
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 صدای پیامک گوشیم بلند شد، ازتوی کیفم در اوردمش و نگاهش کردم:

 خدا خیرت بده بعد مدتها می تونیم با شوهرامون خلوت کنیم.-

 کشیدم توی هم... اما هیچی در جوابش ننوشتم.اخمام رو 

با اومدن مهان به پارکینگ رفتیم که ساناز و حسین رو دیدیم وی تاب دونفره نشسته بودن و حرف می زدن 

 با اومدن ما بلند شدن و اومدن سمتونم.

 باهاشون دست دادم .

 ساناز: خاله عاشق این تصمیمای یهوییتم.

 خندیدم و گفتم :

  چاکریم...-

همین موقع سینا و یگانه هم اومدن، سالم کردیم و منو مهان سوار ماشین سینا شدیم و یگانه و ساناز سوار 

 ماشین حسین.

 سینا: چه خبرا خاله جون؟

 خبری نیست، تو چه خبر؟-

 سالمتی، راستی خاله یکی از دوستام هست که داره میاد ایران، یه مقاله ای داره که به زبان فرانسه اس می-

 تونین ترجمه اش کنین؟

 اره حتما.-

 مرسیپس می گم فایلش رو براتون ایمیل کنه-

 باشه-

حرفی نزدیم که مهان یهو از بین دوتا صندلی خم شد جلو و ضبطو روشن کرد، اهنگ خارجی و تندی از 

 اون قرداراش پخش شد.

 مهان : عاشق این ضبط ماشینتم.
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 شهربازی .هر سه تامون خندیدیم تا اینکه رسیدیم به 

 بعد از این که ماشینا پارک شد  وپیاده شدیم گفتم:

 خب اول چی بریم؟!-

 سینا: ترن

حسین و مهان هم موافقت کردناما ساناز و یگانه نه، پس قرار شد ساناز و یگانه مارونگاه کنن تا ما بریم ترن 

 سوار شیم.

د هم مهان، چشمش که به من افتاد حسین رفت بلیط خرید و اومد و جوری وایستاد که هم کنار سینا بو

 پشت چشمی براش نازک کردم که سرش رو انداخت پایین.

 پسره پرو.

مهان به من نزدیک تر شد که لبخند نشست روی لبم، بعد یک ربع نوبتمون شد، اول منو مهان نشستیم و 

 پشت سرمون هم سینا و حسین.

 مهان از ترسش جیغ می زد اما من از لذت.شالمو محکم گرفتو راه افتاد، با خنده جیغ میزدم اما 

 وقتی ترن وایستاد موها و شالمو مرتب کردم و دست مها رو گرفتم، می لرزید اما هر دفعه سوار می شد.

 روی نیم کت نشستیم که حسین گفت:

 میرم اب میوه بگیرم.-

 سری تکون دادم و با خنده گفتم :

 مجبوری وقتی می ترسی سوار بشی؟-

 هیجانشو.دوست دارم -

 خندیدم و سرمو به تاسف تکون دادم.

حسین با ابمیوه اومد و به هممون داد، مهان بعد خوردنش حالش جا اومدو بلند شدیم و حال گیر داده بود 

 ینبار ساناز و یگانه هم سوار شدن.به سفینه ا
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حالم بد می بچه ها خواستن کشتی سوار بشن که انصراف دادم، چون با سرعت به عقب بر می گشت من 

 شد.

بچه ها هم چیزی نگفتن و سوار شدن، روی نیمکت نشستم و داشتم به بچه ها نگاه می کردم که صدای 

ساله افتاد که گریه می کرد و 0گریه دختر بچه ای نظرم رو جلب کرد، برگشتم که چشمم به یه دختر بچه 

 مامانش رو صدا می کرد، ناخواسته رفتم سمتش و جلوش زانو زدم:

 الم خانوم کوچولو!س-

 واقعا چهره نازی داشت، یه لبخند مهربون بهش زدم و گفتم:

 مامانتو گم کردی؟-

 اره... -

 و اشکاش عین مروارید از چشماش چکیدن، دستی توی موهاش کشیدم و گفتم:

 شماره مامانتو بلدی؟-

 اره-

 خب بگومن بهش زنگ بزنم بیاد-

 باشه-

 و شماره ای که گفت و گرفتم و گذاشتم کنار گوشم: لوپشو کشیدم و موبایلم رو دراوردم

 بله؟-

 صدای یه زن جوان و البته بغض دار بود، لبخند ارامش بخشی به دختر زدم و گفتم:

 سالم ببخشید شما دخترتون رو گم کردین؟-

 بله بله...شما میدونین کجاست؟-

 بله ما پیش کشتی وایستادیم بیاین اینجا-

 باشه ...االن میام-
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 س قطع شد و من روبه دختره گفتم :تما

 عزیزم اسمت چیه؟-

 یه دستمال از توی کیفم برداشتم و صورتش رو تمیز کردم و اونم گفت:

 عسل-

 خندیدم:

 عین عسل شیرین می مونی...حاال بخند بهت شکالت بدم-

وردم و نیمچه لبخندی زد و منم ابنبات چوبی که همیشه برای مهان همیشه توی کیفم میذارم رو در ا

 گرفتم سمتش

 بیا خانم کوچولو-

بات رو گرفت و روپوشش رو باز کرد، داشتم به ابنبات خوردن باحالش نگاه می کردم و تو دلم می با ذ.ق ابن

 خندیدم که صدای زنی اومد:

 عسل؟-

 به سمت زن برگشتم که با دو خودش رو به ما رسوند و عسل رو بغل کرد:

 دختر گلم کجا رفتی تو؟-

یک و پیکی داشت، دست به زانو گرفتم و بلند شدم و صاف ایستادم، دستی به مانتوم کشیدم که ظاهر ش

ساله بودبا نگرانی دستی به سر دخترک کشید و بعد 01چشمم به افراد همراهشون افتاد، یه مرد حدود 

 روکرد به من:

 ممنونم، نیم ساعتی میشه که دنبال عسل می گشتیم -

 د، بیشتر حواستون باشه به این خانم کوچولوخواهش می کنم وظیفه بو-

 زنه هم بلند شد و با چشمای قرمز و اشکیش گفت:

 ممنون خانم.-
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 خواهش میکنم-

لبخندی بهش زدم بعد خدافظی اونا رفتن منم برگشتم که برم سمت کشتی که دیدم بچه ها همشون به 

 ردیف وایستادن و دست به سینه منو نگاه می کنن.

 کردم و گفتم:چشمام رو گرد 

 مغزتون جابه جا شد؟-

 خندیدن و مهان پرید بغلم:

 قربون مامان خوشگلم برم.-

 خندیدم و از خودم جداش کردم:

 باز لوس شدی؟-

 همه خندیدیم و من گفتم :

 بچه ها بریم شام به حساب حسین و سینا-

 اخمای سینا رفت توی هم و گفت:

 ی پیش او...وااااااای نه... حسین جون داداش من یه کار-

 حسین مچ سینا رو گرفت کشید:

 حاال که اینطوری شد باید همه پول رو خودت بدی، وگرنه پتهات رو می ریزم روی اب.-

 و چمک زد که سینا با ترس ساختگی گفت:

ای وای...باشه من همه پولو میدم اما حسین جون داداش حواست باشه اتو ازت گیرم بیاد دوبرابرش رو ازت -

 می گیرم.

 به مسخره بازی های سینا خندیدیم و وارد فست فودی شدیم، همه پیتزا گوشت و قارچ سفارش دادیم.

 سینا که بعد سفارش اومد قیافه درمونده ای به خودش گرفت و گفت:

 ورشکست شدم.-
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 با خنده گفتم:

 روز دیگه سر برجه حقوق می گیری.23غصه نخور -

 و گفت : یه نگاه عاقل اندر سفیهه ای بهم انداخت

 خاله جون تا اون موقع کیه بستنی و کادو واسه  دوست دخترم بخره؟-

 و زیر چشمی به ساناز نگاه کردکه اخماش رفته بود توی.

 خندیدم و با مشتم کوبیدم به بازوش:

 خب حاال خودتو لوس نکن... هرکی ندونه من تورو میشناسم.-

 خندید و چیزی نگفت.

 رفی زده نشد وهمه در سکوت غذاهامون رو خوردیم.با اومدن پیتزا هامون دیگه ح

 «مهان»

مامان امروز از صبح تا شب اموزشگاه رانندگی بود و من توی خونه بشدت حوصله ام سررفته بود که حسین 

 پیام داد که همو ببینیم و منم قبول کردم.

 سین گفت:توی کافه همیشه گیمون نشسته بودیم و منتظر اومدن قهوه و کیکمون بودیم که ح

 خاله چطوره؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم :

نمی دونم... بعضی وقتا میره تو فکر و ناراحته اما در کل سعی میکنه نقش بازی کنه و نشون بده چیزی -

 تغییر نکرده.

 کالفه نفسی کشید و گفت :

 این مدت خیلی فکر کردم مهان، می گی چیکار کنم؟-

، توی چشماش نگاه کردم، میتونستم عشق رو از چشماش بخونم، لبخند عالقه حسین بهم ثابت شده بود

 زدم و گفتم :
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 درست میشه باالخره.-

لبخند مردونه و محوی زد و دستش رو اورد جلو وروی دستام گذاشت، گرمای دستش باعث شد صورتم از 

 خجالت سرخ شه:

 همه تالشمو می کنم، هیچ وقت ناامید نمیشم.-

 اب می کردن، لبخند زدم و بعد لبم پایینم رو گاز گرفتم . از خوشی قند تو دلم

 مهان؟-

 سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم، یکم نگرانی توی چشماش بود:

 قول میدی پام وایستی؟-

 همونطور که توی نگاه هم غرق بودیم گفتم :

 اره.-

 چشاش رنگی از ارامش گرفت:

 مرسی خانومی-

 حرفای مامان بزرگ افتادم، اخمام رفت توی هم که حسین گفت :سرم رو انداختم پایین که یاد 

 چیشد؟-

 با همون اخم سر بلند کردم و گفتم :

پریروز مامان بابام اومده بود خونه امون، به مامان توهین کرد طوری که مامان با عصبانیت از خونه -

 انداختش بیرون.

 اخمای حسین هم رفت توی هم :

 چی می گفت؟-

 رفایی که قبل از اومدن مامان بهم زد اشک تو چشمام جمع شد:با یاداوری ح

 به من می گه ... مامان با این برورو چطور این همه کار می کنه کسی کاری به کارش نداره.-
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 اخمای حسین به قدری توی هم رفته بود که ... چشماش کامال طوفانی شده بود.

ساله بعد از مرگ بابا ازدواج نکرده این همه 61له و حسین خیلی ناراحتم فقط بخاطر این که مامان خوشگ-

بهش بدبینن و تهمت می زنن بهش، خیلی چیزای دیگه هم شنیدم که حس می کنم اگر جای مامان بودم 

 با هم قطع رابطه می کردم.

 دستمو فشاری داد و گفت :

م، تا به االن نمیتونستم از این به بعد اگر کسی توهینی به خاله کرد بهم بگو خودم به حسابشون می رس-

 دخالت کنم اما از این به بعد حواسم هست خانومی.

 داشتیم با نگاه باهم حرف می زدیم که گوشیم زنگ زد.از حمایت حسین لبخند نشست روی لبم، 

 با اخم به صفحه گوشیم نگاه کردم، شماره عمو ارشیا بود.

 اخمام بدرقمه رفت توهم، حسین:

 کیه مهان؟-

 همی گفتم :با چهره در

 عمو ارشیاست...-

 نیم نگاهی به صورت مردونه حسین و اخمای غلیظ پیشونیش انداختم و برقراری تماس رو زدم:

 بله؟-

 سالم مهان جان خوبی عمو؟-

 در ظاهر ترش رو اما لحن صمیمی:

 ممنون عمو جان شماخوبی؟-

 خوبم عزیزم ... می خواستم ببینمت مهان جان.-

 و همونطور که به حسین نگاه می کردم گفتم: ابرویی باال انداختم

 اتفاقی افتاده عمو؟-
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 نه همینطوری می خواستم صحبت کنیم... البته بدون این که مامانت بفهمه!-

 پوزخندی زدم و گفتم :

 چرا مامان نباید بفهمه؟-

 مهان جان میفهمی عزیزم.-

 کالفه گفتم :

 باشه میتونین امروز بیاین، من االن بیرونم-

 ه حتما، کجایی؟ار-

 کافه انار ... خیابون تربیت.-

 اها فهمیدم باشه تا نیم ساعت دیگه اونجام-

 باشه میبینمتون...خدانگهدار

 تماس قطع شد و من روبه حسین گفتم :

 وایمیستی ببینم چی کار داره؟-

 اره... این همون عمو مجردته؟-

 اره-

 تقریبا حرفامون ته کشیده بود که حسین گفت:

 ت از دوهفته دیگه شروع میشه اره؟کالسا-

 از یاداوری مهر اهم بلند شد که خندید:

 اره ... از مهر متنفرم-

 باید تحمل کنی عزیزم.-

 خندیدم که نگاه حسین به پشتم افتاد، برگشتم و با دیدن عمو که وارد کافه شد از جا بلند شدم.
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ت چشماش گرد شد، صندلی کنار حسین با دیدنم به سمتمون اومد، چشمش که به حسین افتاد میشه گف

 نشستم و گفتم :

 سالم عمو.-

 مجبوری فقط دست دادم و نشستیم، حسین و عمو هم فقط دست دادن.

 عمو: معرفی نمی کنی ؟

 رو کردم سمت حسین و گفتم:

 پسرخاله ام حسین، ایشونم عمو ارشیام-

 سری برای هم تکون دادن و من روبه عمو گفتم :

 داشتین؟ خب عموجون کارم-

 عمو نگاهی معنا دار به حسین انداخت که حسین با اخم رو به من گفت :

 من میز کناری میشینم.-

 باشه.-

لبخندی بهش زدم که اونم با اخم پاشد و میز کناریمون نشست، عمو اروم طوری که صداشو فقط من بشنوم 

 گفت:

 مامانت چطوره؟-

 اخم کردم:

 خوبه...-

 بیرون کرده. شنیدم مامان رو از خونه-

 پوزخندی زدم و گفتم :

 توقع دارین با حرفایی که زده دور سرش بچرخه؟ منم بودم همین کارو می کردم شاید حتی بدتر.-

 سری به تاسف تکون داد و گفت :
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برای این حرفا نیومدم، تو بزرگ شدی مهان، تا چند وقت دیگه توهم ازدواج می کنی و مادرت باز تنها -

 میشه و...

 م وسط حرفش و عین ماده شیره اماده حمله توی چشماش خیره شدم و گفتم :پرید

 و چی؟-

 مکث طوالنی کرد و گفت :

 خب من این همه سال بخاطر عالقه ای که به مادرت داشتم ازدواج نکردم...-

با عصبانیت قهوه نخورده حسینو برداشتم و خالی کردم تو صورتش، همه ساکت شده بودن و مارو نگاه می 

کردن، حسین بلند شدو اومد سمتم، با عصبانیت بلند شدم که صندلی به عقب برگشت و با صدای بدی به 

 زمین خورد، انگشت اشاره ام رو تهدید وار جلوش تکون دادم:

 یکبار دیگه  اسم مادرمو بیاری یه تفم تو صورتت نمی اندازم اقای به ظاهر عمو.-

زدم بیرون، من حاضر مامان با یه ادم کور کچل ازدواج کنه اما با این  کیفم رو برداشتم و با عصبانیت از کافه

 ادمای طماع دوباره وصلت نکنه.

 با صدای داد و فریادی برگشتم عقب که چشمام گرد شد:

 حســـــین.-

 حسین داشت با عمو دعوا می کرد، یعنی حسین داشت می زدش رسما و مردم سعی داشتن جداشون کنن.

 و.... خیز برداشتم تو

 «مهراوه»

 بود که گوشیم زنگ زد، رو به کاراموزم گفتم :1:03ساعت 

 پارک سی سانت.-

 وقتی پارک کرد گوشیم رو جواب دادم:

 بله؟-
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 سالم خانم مهراوه شریفات؟-

 بله خودم هستم بفرمایید؟-

 شما با خانومی به اسم مهان چه نسبتی دارید؟-

 چشمام گرد شد:

 ا زنگ می زنید؟دخترمه.. چیشده؟شما از کج-

 60اروم باشین خانوم لطفا تشریف بیارین به کالنتری منطقه -

 سریع در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم، احساس می کردم اکسیژن بهم نمی رسه:

 چرا؟-

 قلبم توی دهنم می زد و از استرس داشتم می مردم:

 انگار دعوا کردن.یه اقایی به اسم حسین نعمتی همراهشون بودن که با یه نفر دیگه -

 دستی به پیشونیم کشیدم و با درد گفتم:

 االن میام.-

 بسیار خب مدرک شناسایی فراموش نشه.-

 تماس رو قطع کردم و رو به کاراوموزم کردم:

 باید برم، شمارو میرسونم اموزشگاه، یه روز دیگه ساعتت رو جبران میزنم. -

 باشه مهراوه جون.-

من نشستم پشت فرمون، سریع به اموزشگاه رسیدیم ، ساعت زدم و روندم  اون نشست روی صندلی شاگرد و

 سمت کالنتری.

 دلم عین سیرو سرکه می جوشید.

به محض پارک کردن ماشین دوئیدم تو که جلوم رو گرفتن و بعد این که مطمئن شدن گوشیمو گرفتن و 

 گذاشتن برم تو.
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 ببخشید اتاق اقای فرامرزی.-

 ته راهرو -

 ادم و با قدمای تند به اون سمت رفتم.سری تکون د

 با سرعت درو باز کردم که چشمام با دیدن ارشیا گرد شد...

 چه خبرتونه خانم این چه وضعه؟-

 مهان: مامانمه

 چشمای سروانه گرد شد و گفت :

 کارت شناسایی-

 سمت حسین: از توی کیفم کارت ملیم رو در اوردم و دادم به سروان و به جمع حاضر نگاه کردم و رفتم

 چیزیت که نشده؟-

 حسین با اخم سر به منفی تکون داد.

 سروان:

 خانم شما میتونی بری اما شمااقا باید وصیقه برات بذارن.-

 حسین اعصابش بدجور خورد بود می تونستم حس کنم، گیج گفتم :

 اخه چرا دعوا شده؟-

 همه ساکت بودن تا این که حسین به حرف اومد :

 هان خاستگاری می کرد مرتیکه عوضیداشت شمارو از م-

 مردک عوضــــــــــــــی.چشمام گرد شد و برگشتم سمت ارشیا که سرش رو انداخته بود پایین.

 بعد یه چشم غره توپ که بهش رفتم برگشتم سمت سروانه... 

 چقدر ادما پروئنا...
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 می تونم یه تلفن بزنم ؟-

 برای چی؟-

 پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم :

 مگه نمی گین برای این که حسین از بازداشت در بیاد باید وثیقه باشه؟! می خوام زنگ بزنم.-

 اها بفرما.-

 حسین: نمی خواد خاله یه شب اینجا باشم فردا ولم می کنن.

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :

 جواب محنارو من اونوقت چی بدم؟-

ماره اش رو گرفتم، بعد از پنج تا بوق داشتم ناامید می تلفن رو برداشتم و تاجایی که حضور ذهن داشتم ش

 شدم که صدای لرزونش پیچید توی گوشی:

 بله؟-

 سالم جناب سرهنگ، مهراوه شریفات هستم، همسر اشکان.-

 سالم دخترم خوبی؟ شرمنده نشناختم-

 نه خواهش می کنم، راستش یه زحمتی داشتم براتون؟-

 بگو دخترم هرچی بگی به دیده منت.-

هستیم، سر یه قضیه ناموسی خواهرزاده ام با یکی 60سالمت باشین، راستیش ما تو کالنتری منطقه -

 دعواش شده، می شه تشریف بیارین؟

 حتما اتفاقا نزدیکم دخترم تا پنج دقیقه دیگه اونجام.-

 ممنون -

 زش و گفتم :تماس رو که قطع کردم سروانه با چشمای گرد شده نگاهم کرد که با غیض کوبیدم روی می

 به چی نگاه می کنی؟-
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فوری سرش رو انداخت پایین، برگشتم که دیدم حسین با غضب به مرده نگاه می کنه، بین  حسین و مهان 

 نشستم و با غیض غریدم:

 حساب شمادوتا رو بعدا میرسم.-

ا دیدن جناب هردو سراشون رو انداختن پایین، پنج دقیقه ای که گذشت در اتاق تقه ای خورد و باز شد، ب

 سرهنگ بلند شدم و سالم کردم:

 سالم دخترم، چیشده نگران شدم؟-

 به عنوان یه پدر واقعا دوست داشتنی بود.

 لبخندی زدم و به حسین نگاه کردم:

 خواهرزاده امه، سر همون قضیه ای که گفتم به این اقا دعواش شده-

 مکثی روی چهر ه ارشیا کرد که گفتم :

 برادر اشکانه-

 کون داد و با گیجی گفت :سری ت

 االن تو طرف کدومی؟-

 با اخم گفتم :

معلومه خواهرزادهام،  ایشون با وقاحت تمام اومده منو از دخترم خاستگاری کرده اونوقت حسین حق نداره -

 ویترینش رو بیاره پایین؟

 اوپس چی گفتم....؟ ویترین؟

 خندید و گفت :

 ره، رو کرد به سمت سروانه و گفت :حاال چرا عصبانی می شی دخترم، خب حق دا-

 از هردوشون یه تعهد بگیر و ازادشون کن.-

 سروانه بی چک و چونه اطاعت گفت و برگه های تعهد رو داد به حسین و اشکان.
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 بعد یک ربع از کالنتری اومدیم بیرون روبه سرهنگ کردم و گفتم :

 دست شما درد نکنه، شرمنده مزاحمتون شدیم.-

کنم این حرفا چیه، من شرمنده تر از این حرفام که با این مسائل بخواد برطرف بشه هنوز نه خواهش می -

 که هنوزه عذاب وجدان ولم نکرده.

 سرم رو انداختم پایین و گفتم :

 سال ازش می گذره... با اجازه ما رفع زحمت می کنیم61ناراحت نباشین، اتفاق بود ... -

 سالمت باشین برین به امون خدا-

 د زدم و خدافظی کردم، رفتیم سمت ماشین رفتیم.لبخن

 من پشت فرمون و حسین کنارم و مهان عقب نشست.

 یکمکه رفتیم نتونستم طاقت بیارم و تقریبا جیغ کشیدم:

 با اجازه کی باهم قرار گذاشتـــــــــــــــــــــــــین؟-

خر بزرگ اب یخ هم خاموش نمی صدای نفس کشیدنشون هم نمی اومد، اونقدر اتیشی بودم که با یه است

 شدم.

اونقدر اعصابم خورد بود که کم موند تصادف کنیم، ماشین رو کناری زدم و برگشتم سمتشون، سراشون رو 

 انداخته بودن پایین.

 با عصبانیت ادامه دادم:

بشینین حاال یه بار به روتون خندیدم و گذاشتم باهم شهربازی برین و تنها سوار کشتی بشین که کنار هم -

 فکر نکنین خبریه ها... جواب من هنوزم منفیه.

 چشمای مهان که سریع پر از اشک شد، اما حسین با اعتراض سرش رو بلند کرد و گفت :

 خاله یه دلیل منطقی بگو.-

 انگشت اشاره ام رو تهدید وار تکون داد و شمره شمره گفتم :
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 سالگی ازدواج کنه.23خترم قبل دلیل منطقیم اینه خودم زود ازدواج کردم نمی خوام د-

 تاریکی ماشین باعث میشد خوب نبینمشون، چراغو روشن کردم و با تحکم بیشتر گفتم :

یکبار دیگه ببینم حتی به مهان نگاه کردی هرچی دیدی از چشم خودت دیدی، اصال از این شهر میریم یه -

دی به خاطر فکر و خیال یا تماس شهر دیگه...فهمیدی؟ مهان توهم اگر بفهمم امسال کنکور قبول نش

 گرفتین باهم بدجور تنبیه ات می کنم.

 هردو سر پایین انداختن اما حسین با لحن ارومی گفت :

 من مهان رو دوست د...-

 پریدم وسط حرفش، با جیغ گفتم :

 مهان خانوم، دیگه نشنوم-

شن کردم و به سمت خونه راه مطمئن بودم یکم دیگه ادامه میدادن تا مرز سکته می رفتم، ماشین رو رو

 افتادم:

 خاله نگه دار من هم...-

 نه... -

 ساکت شد دیگه حرف نزد، صدای باال کشیدن دماغ مهان روی اعصابم بود.

با شتاب ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم، به سمت خونه راه افتادیم، وقتی دکمه اسانسور زده شد دسته 

 ن:کیلدم رو در اوردم و دادم به مها

 برو خونه تا بیام.-

 اشکاش مدام روی گونه اش میریخت ... 

 اسانسور که توی طبقه شش وایستاد، مهان رفت ، دکمه پنج رو زدم و منتظر شدم.

 حسین بد حالش گرفته بود و اینو منی که شاید از مادرش بیشتر مراقبش بودم می فهمیدم.

ا خنده کنان درو باز کرد با دیدن قیافه عصبی منو زنگ خونه ارو زدم، بعد چند دقیقه در باز شد و محن

 ناراحت حسین خنده اش ماسید:
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 چیشده؟-

 بیا کارت دارم.-

 حسین بی حرف رفت تو و مرتضی اومد دم در:

 ااا تویی...؟ خب بیا تو...-

 چشم غره ای بهش رفتم و روبه محنا گفتم :

 میای یا نه؟-

 اره اره-

 روبه مرتضی:

 االن میام-

 از خونه اشون فاصله گرفتیم و من با عصبانیت تقریبا غریدم: چند قدمی

گوش کن محنا، من خیلی دوستت دارم و برام عزیزی اما مهان برام عزیز تره... من نمی خوام تا قبل -

سالگی ازدواج کنه و مادرشم و حق دارم این حرف رو بزنم، امروز این دوتا باهم قرار داشتن اگر یکبار 23

سین مهان رو شیر کرده همو ببینن مطمئن باش جوری از این شهر میرم که نه اسمی ازمون دیگه بفهمم ح

 نشنوین... وسالم

 و تند از پله ها رفتم باال.

بور بودم با اطرافیانم برخود ککنم متنفر بودم محنارو توی بهتش تنها گذاشتم، خودمم از این که اینطور مج

 اما برای نجات مهان مجبور بودم... 

 خونه ارو که باز کردم صدای گریه مهان از توی اتاقش می اومد. در

 اعصاب خودم داغون تر از اونی بود که بخوام به مهان دلداری بدم، به سمت اتاقش رفتم و درو باز کردم:

 گوشیتو بده؟-

از با بهت سر بلند کرد که دیدم گوشیش رو میز کامپیوترشه، رفتم و برش داشتم، مودم اینترنت رو هم 

 کامپیوتر جدا کردم و داشتم از اتاق می رفتم بیرون اما وایستادم بدون این که نگاهش کنم گفتم :
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 بهت اعتماد کردم مهان... اما از بین بردیش-

 صدای هق هقش بلند شد، سر به تاسف تکون دادم و از اتاق رفتم بیرون.

 به اتاق خودم رفتم و گذاشتمشون توی کمد.

 ***فصل سوم***

 ه بودم و نیاز داشتم با یکی حرف بزنم اما دلم نمی خواست اون ادم تبسم باشه..کالف

تبسم زیادی سنگ صبورم شده بود، خودش هم مشکالت داشت و اما همیشه این من بودم که درد و دل 

 کردم.

 رفتم سراغ لب تاب و روی تخت نشستم، به تاجش تکیه دادم و پاهام رو دراز کردم.

 هام گذاشتم و رو به عکس اشکان کردم و گفتم :لب تاب رو روی پا

 خسته ام اشکان، نیاز دارم با کسی حرف بزنم، تو منو ببخش.-

 دکمه پاور رو زدم و منتظر باال اومدن ویندوز شدم.

 بعد چند دقیقه وارد گوگل شدم و چت روم سرچ زدم.

عضو شده باشم اما هیچی  تبا اسم خاطرا شاید دودقیقه هم طول نکشید این که من توی یه چت رومی

 نگفته باشم.

 پنجره های خصوصی هی فرت وفرت باز می شدن و من میبستمشون.

 کالفه اومدم خارج بشم که اسمم روی یکی از اکانت ها موند:

 «اقای روانشناس»

خصوصیم نیومده بود اما داشت توی عمومی با بقیه چت می کرد، جمالتی که می گفت کلیدی و مفهمومی 

 اما کسایی که باهاش چت می کردن سطحی جوابشو می دادن.بودن 

 چشمامو ریز کردم و با تردید روی خصوصیش کلیک کردم.

 بعد که زدم تازه کوبیدم توی سرم و زمزمه کردم:
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 حاال چی می خوای بهش بگی؟-

 کالفه دنبال راهی گشتم که بتونم برای اون این پنجره خصوصی رو ببندم اما نمی شد.

 ت توی موهام کشیدم که پیام اومد:کالفه دس

 سالم جناب-

 اب دهنم رو قورت دادم و به عکس اشکان نگاه کردم و گفتم :

 اشکان، ناراحت نباش ازم، خسته ام ...-

به مانیتور نگاه کردم که دیدم داره با عمومی هم چت می کنه، اول فکر کردم اشتباه یکی دیگه است اما نه 

 خودش بود.

 سالم .-

 ناب یعنی منو با یه مرد اشتباه گرفته؟نوشت ج

 «اصل میدی؟»اقای روانشناس

 گیج جند لحظه به مانیتور نگاه کردم، مردد بودم برای نوشتن چیزی، اصل چیه؟

 سئوالمو با تردید براش نوشتم و فرستادم:

 «اصل چیه؟»من

 زود جوابش اومد:

 «اسم و سن و محل زندگی»اقای روانشناس

انگار مجذوب مانیتور بودم و می خواستم به چت کردن باهاش ادامه بدم اما برای نوشتن زیر لب اهانی گفتم، 

 اسم اصلیم یکم مکث کردم، نکنه اشنا باشه؟!

 دل به دریا زدم و انگشت هام رو روی کیبورد حرکت دادم:

 «از مشهد02مهراوه، »من

 «از ویوربن 00خوشبختم، منم رامین»اقای روانشناس
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 بستم و سعی کردم یادم بیاد ویوربن اسم کجاست! ویوربن؟ چشمام رو

 با یاد اوری سریع تایپ کردم:

 «منظورت ویوربن فرانسه است؟»من

 هیجان زده بودم ببینم حدسم درسته یا نه که جوابش اومد:

 «افرین، معلومه اطالعاتت دقیقه»رامین

 لبخند محوی زدم و نوشتم:

 «خانومت ناراحت نمیشه چت می کنی ؟»

وابای عمومی رو می داد، حاال که دقت می کنم داشت به سئواالی ریز و درشت بقیه جوابای کوتاه و داشت ج

 بلند می داد

 «مجردم»رامین

 چه کوتاه!پوفی کشیدم و نوشتم:

 «نیاز به یه مشاور داشتم، ببخشید نمی خواستم مزاحمت بشم-

 می فرستادن که یهو تو عمومی نوشت:سند زدم و به سر هزار سوداش نگاه کردم، همه فرت و فرت سئوال 

دوستان برای امشب کافیه، بقیه سئواال رو توی خصوصیم بفرستین تا دوروز اینده بهتون جواب می » رامین

 «دم

 تو خصوصیم هم نوشت:

 «در خدمتم» رامین

 نفس عمیقی کشیدم و نوشتم:

 «دخترم می خواد ازدواج کنه و من موافق نیستم»

 اب اومد:بعد یه مدت طوالنی جو

 «گفتی سیو دوسالته!»رامین



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

54 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 پوزخندی زدم و تایپ کردم:

 «سالم بود ازدواج کردم61»-

 «اوه... حاال چرا موافق نیستی؟» رامین

یه اتفاقی توی گذشته ام افتاده که دوست ندارم اون بال سر دخترم بیاد، حوصله داری یه فایل پی دی اف -

 «که مربوط به خاطراتمه بفرستم بخونی؟

 «اره حتما»مینرا

فایل وردی رو که نصفه نیمه تایپ کرده بودم و به پی دی اف تبدیل کردم و براش سند زدم، وقتی لود شد 

 براش نوشت:

 «خب پس من برم بخونم فردا شب هستی ؟»

 «اره»

 «خوبه پس فردا شب حرف می زنیم، من برم بخونمش، فعال سرکار الیه»رامین

 «شب بخیر»

 د و اف شد.سند که زدم تیک خور

 نفس عمیقی کشیدم، حس عذاب وجدان داشتم، انگار که بعد این همه سال به اشکا خیانت کرده بودم.

 لب تاب رو بستم و به تابلوی چهار قل نگاه کردم.

اشکان خیلی بی معرفتی! درسته تو دلم کلی ازت شاکی بودم، کلی ازت دل خور بودم اما دلم نمی خواست 

 تنهام بذاری.

 ان افتادم، تنها کسی که شاید با دیدنش یادم می افتاد قبال اشکانی توی زندگیم بوده.یاد مه

از جام بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم، روی صندلی چرخدار میزش نشسته بود و همونطور که سرش رو 

 دستاش روی میز بود خوابش برده بود.

ی گفتم و یه دست زیر زانو و یه دستم رو دور به رد اشک روی صورتش نگاه کردم، اهی کشیدم و بسم اهلل ا

 کتفش محکم کردم و با یه یاعلی بلندش کردم.
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 گذاشتمش روی تختش که حس کردم کمرم تیر کشید.

 نشستم روی زمین و دستم رو روی کمرم گذاشتم...

بچه پیر شدی رفت مهراوه خانوم... فکر کردی همیشه جوون می مونی یا این که فکر کردی مهان همیشه 

 می مونه؟!

 شال و مانتوش رو در اوردم و به جالباسی اویزون کردم.

حس کردم پلکاش لرزید اما اهمیتی ندادم، مشغول جمع کردن اتاقش شدم که سنگینی نگاهش رو حس 

 کردم، به خودم نگرفتم و کارم که تموم شد رفتم سمت در اتاقش.

ه چشماش بسته بود اما فقط من می دونستم که دستمو روی کلید برق گذاشتم و نگاهی به مهان کردم ک

 مهان بیداره، چراغو خاموش کردم و بدون این که در اتاقش رو ببندم بیرون رفتم.

 روی صندلی اشبزخانه نشستم و به شیشه براق میز نگاه کردم.

 چقدر دلم می خواست یه  روز بی این که ترسی از گذشته داشته باشم سر روی بالشت بذارم.

 رسه؟کی می

*** 

 «مهان»

وقتی از خواب بیدار شدم، دست و صورتم رو شستم و به ساعت نگاه کردم، مامان همیشه ساعت هشت صبح 

 بود.63:03بیدارم می کرد که صبحانه بخورم اما االن ساعت 

از اتاق رفتم بیرون که چشمم به قابلمه روی گاز افتاد، رفتم اشبزخانه و بازش کردم، بوی ابگوشت پیجید 

 توی دماغم.

 به ...به....-

 به سمت یخچال برگشتم که یه کاغذ روش خودنمایی کرد:

 رفتم اموزشگاه، برای نهار میام اما دیر، تو نهارتو بخور.-
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یه لیوان شیر از توی یخچال در اوردم و برای خودم توی لیوان ریختم، هنوز به لبام نرسیده بود که زنگ 

 خونه ارو زدم.

 ادر جون رو دیدم که با اخمای توی هم اومد تودرو باز کردم که م

 اتفاقی برای یکیمون بیوفته کل ساختمونمون متوجه می شن.

 سالم چطوری عزیزم؟-

 لبخند محوی زدم و گفتم :

 خوبم مامانی-

 سری تکون داد و با اخم پرسید:

 قضیه دیشب چیه مهان؟ -

 مادرجون گفت: سرم رو انداختم پایین و داشت اشک تو چشمام جمع می شد که

 راسته ارشیا از مهراوه خاستگاری کرده؟-

همونطور که سرم پایین بود یهو چشمام گرد شد، فکر کردم قضیه قرار منو حسینو می گه... تازه دوهزاریم 

 افتاد، به حالت عادی برگشتم و با قیافه کمی تا حدودی عصبی گفتم :

 اره...-

 داره چیه برای همین اسمی از حسین نبردم.  نمی دونستم جزئیاتی که مادر جون ازش خبر

 باید یادم می بود که مادرم هیچ وقت دعواهای بینمون هرچند بزرگ رو به کسی نمی گه.

از این فکر شرمنده تر شدم، مخصوصا که دیشب منو از روی صندلی بلند کرد و گذاشت روی تختم و اتاقمو 

 مرتب کرد.

 مادرجون عصبی گفت:

 سابشون برسهمیگم مهران به ح-

 *مهران همون اقا جونه
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 سری تکون دادم و هیچی نگفتم، مادر جون هم عصبی تر غرید:

پونزده ساله پسرشون مرده نگفتن خرت به چند من؟ حاال که پولشون قطع شده دوباره مثل اون پسر دیگه -

 اشون طمع کردن.

رسیدن به خاطر مادرجون و اقا جونه اما درسته از بابام شناخت زیادی نداشتم، درسته می دونستم به این جا 

 دلیل نمیشه این توهین مادرجون به پدرم که حتی چهره اش رو از روی قاب عکس می شناسم ندید بگیرم.

 اخم کردم و اومدم چیزی بگم که مادر جون رفت.

 پوفی کشیدم  و درو بستم.

 ه می شد...تمرکز نداشتم اصال.بعد خوردن مختصر نهاری به اتاقم رفتم تا بتونم درس بخونم اما مگ

*** 

 «مهراوه»

 بله؟-

 سالم خاله سینام.-

 سالم سینا جان خوبی؟-

 مرسی شما خوبی؟-

 فدات عزیزم-

 خاله جون این دوستم فایلشو برات ایمیل کرد، دیگه زحمت اون با شما-

 باشه عزیزم نگران نباش-

 ممنون خاله جون سالم به مهان برسون کاری ندارین؟-

 یزم توهم به مامان و باابا و خواهر و ...سالم برسوننه عز-

 خندید: حتما فعال
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تماس رو قطع کردم و ماشین رو جلوی انتشارات نگه داشتم، مقاالت اماده شده ارو که توی کیف دانشجویی 

 مشکیم بود برداشتم و وارد ساختمان شدم.

 نیم ساعتی کارم طول کشیدتا مقاالت جدید رو بگیرم.

 نه راه افتادم.به سمت خو

* 

 وارد خونه شدم، مهان اومد جلو و سالم کرد، جوابش رو سرد دادم و وارد اشبزخانه شدم.

 دست بردم سمت قابلمه و برای خودم کمی کشیدم .

 نهار خوردی؟-

 با صدای ضعیفی جواب داد :

 اره-

 بی حرف نشستم روی صندلی و مشغول خوردن شدم.

 م :بعد نهار رو کردم به مهان و گفت

 تا ساعت هشت درساتو می خوندی ساعت هشت می پرسم چیارو خوندی.-

و به سمت اتاقم رفتم، می تونستم بغض توی گلوی مهان رو حس کنم اما سعی کردم بی اهمیت باشم... 

 خودش خواست اینطوری بشه.

 بعد عوض کردن لباسام نشستم پای لب تاب و وارد ایمیل هام شدم.

 )چهار تا ایمیل داشتم :

 فایل ورد مقاله دوست حسین رو باز کردم و مشغول ترجمه شدم.

 نزدیک شش بعداظهر بود که خسته روی تخت افتادم.

*** 

 «مهان»
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 بکش مهان خانوم...بکش....

این همه سال ماامان یه باال چشمت ابروئه نگفت، این همه سال یه امر و نهی بهت نکرد، حاال بهت می گه 

 می کنی مخفی رابطه اتو حفظ کنی... دست از حسین بکش تو سعی

 حقته اینطوری تنبیه ات کنه... حقته.

ساعت ششه و من هیچی نخوندم، می دونستم این دوساعت چیزی تو مخم نمی ره بیخیال خوندن شدم و 

 روی تخت دراز کشیدم و به سقف خیره شدم.

 مامان توش باشه.سعی کردم خاطراتم رو مرور کنم، خاطراتی که شاید دلیل این نه قاطع 

 شاید نیم ساعت فقط فکر کردم که با یاد اوری چیزی با خیز نشستم روی تخت 

سالم بود که رفتم خونه حسینشون بازی کنم، فقط حسین و عمو مرتضی خونه بودن اما خاله و ساناز 0*

 رفته بودن مدرسه ساناز.

که تلفن خونشون زنگ زد، عمومرتضی  یادمه قشنگ تو اتاق با حسین داشتیم دزد و پلیس بازی می کردیم

 برداشت و بعد چند دقیقه منو صدا زد:

 مهان بیا مامانته.-

 دوئیدم و تلفن رو برداشتم:

 سالم مامانی-

 سالم دختر نازم... خوش می گذره؟-

 اره ... -

 چی بازی می کنین؟-

 منو حسین دزدو پلیس بازی می کنیم.-

 یعنی ساناز رو بازی ندادین؟-

 خاله محنا نیستن... ساناز و-
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 یهو صدای مامان پر شد از استرس و نگرانی! 

 تقریبا با داد گفت :

 یعنی چی نیستن مهان؟-

ترسیدم و تلفن رو کمی از خودم دور کردم، حس می کردم کار بدی کردم که مامان تلفن رو قطع کرد، 

 شاید به دقیقه نکشید که در خونه ارو گرومپ گرومپ کوبیدن.

شت حسین قایم شدم اونم همش می گفت من مواظبتم که عمو مرتضی با اخم رفت و درو باز ترسیدم و پ

 کرد.

مامان با چشمای گرد شده از وحشت، مانتیو مشکی ای رو تنش کرده بود که دکمه هاش رو نبسته بود و یه 

 شال ابی رو هم چپه سرش کرده بود.

 بشنوی گفت :باصدایی که وحشت و ترس رو می تونستی به راحتی توش 

 مهان بیا.-

با ترس به مامان نگاه کردم و نرفتم، مامان در و که عمو مرتضی نگه داشته بود رو به شدت هل داد، طوری 

 که عمو دوقدم عقب رفت و به دیوار خورد.

 دوئید سمتم و دستمو گرفت و کشید:

 مگه بهت نگفته بودم وقتی خاله و ساناز نیستن حق نداری بیای این جا ؟-

 گفته بود اما من یادم رفته بود ... ترسیدم و زدم زیر گریه که مرتضی گفت :

 چی کار داری بچه ارو.-

 مامان چنان با خشم به عمو مرتضی نگاه کرد که من جای عمو کم مونده بود خودمو خیس کنم :

 فکر کنم خودت خوبی می دونی...-

 بردو من فقط گریه می کردم. نگاهی به منو حسین کرد و منوکشون کشون به سمت پله ها

مامان اون شب کلی باهام صحبت کرد که وقتی خاله و ساناز نیستن نه خونه حسینشون برم نه خونه 

 سیناشون*
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هر چی فکر کردم چیز بیشتری یادم نیومد، باید با حسین حرف می زدم، شاید موضوعی هست که به این 

 حالت عصبی مامان مربوط باشه!

 نستم بگیرم فقط کالفه تر و سردر گم تر شدم.هیچ نتیجه ای نتو

 مهان کتابای تستو بیار-

 با شنیدن صدای مامان کم مونده بود از وحشت قلبم وایسته.

 حاال چه خاکی تو سرم بریزم؟ 

 به ساعت نگاه کردم، ساعت نه شب بود.

رو بین دستاش گرفته با چشمایی که از ترس دو دو میزدن رفتم بیرون، مامان روی مبل نشسته بود و سرش 

بود با شنیدن صدای پام سرش رو بلند کرد، چشماش عین خوناشاما قرمز شده بودن. حتی ابی چشماش هم 

 تیره شده بود.

 کتابات کو؟-

 سرم رو انداختم پایین: 

 ببخشید نتونستم بخونم .-

 یعنی چی نتونستی بخونی ؟-

 لند کنم:اب دهنم رو به سختی قورت دادم، نمی تونستم سرم رو ب

 فکرم مشغول بود...ببخشید.-

 سکوت مامان یکم زیادی طوالنی شد، سرم رو بلند کردم که دیدم با اخم نگاهم می کنه.

 دوباره سرم رو انداختم پایین که گفت :

 فعال برو تو اتاقت در هم نیا...-

 بی حرف به اتاقم رفتم، این که مامان سرم داد نمی زد خیلی حالمو گرفته بود.

*** 
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 «مهراوه»

 وقتی مهان رفت کالفه به اتاقم پناه بردم و لب تاب رو روشن کردم و وارد چت روم شدم، پیام داده بود

 «سالم خوبی؟ نصفه بود بقیه اشم می گی؟ تا این جاشو خوندم»رامین

 «ممون االن می نویسم براتسالم -»

ک می ریختم و خاطراتی رو تعریف می انگشت هام به اراده خودم نبودن، اشک می ریختم و می نوشتم، اش

 کردم شاید دونفر بیشتر ازشون خبر نداشتن... داشتم داغون می شدم.

 تا ساعت سه شب من نوشتم و نوشتم و نوشتم،، اونم فقط خوند و خوندو خوند.

 اخرش نوشت:

 .«بنظر من با ازدواجشون موافقت کن -»

 چشمام گرد شد با بهت نوشتم:

 ...«ه وقت به مهان چطور بذارم؟ اگر ی»

 ادامه ندادم حتی تصورش هم وحشتناک بود که نوشت:

حسین و مهان تب تندی دارن، بزودی اگر با این ازدواج موافقت نکنی می گردن دنبال چراش، وای به »

 «روزی که بفهمن چرا مخالفت کردی... فکرشو بکن ... ! 

که دوباره  کردم که داره این حرفا رو می زنه ، انگار رامین رو جلوم تصور میترس توی دلم نشسته بود

 نوشت:

حسین پسر باهوشیه مهراوه جان ...با چیزایی که تعریف کردی حسین محاله عقب بکشه پس باید یه » 

 «کاری بکنی که سعی نکنه دنبال چرای مخالفتت بگرده

تو چرا مخالفی، پس باید  مهان هم مثل حسین، اون بیشتر دنبال این می گرده و خاطراتش که ببینه» رامین

از این به بعدش روهم نقش بازی کنی، اونا بچه نیستن دیگه،  هرچقدرم مهان و حسین رو محدود کنی بازم 

این عشق طوریه که راه رسیدن به هم دیگه ارو پیدا می کنن، اما اگر بنظرت اونا راه اشتباه رو انتخاب کنن و 

 «بخوان فرار کنن چی؟
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دست اتهامشون به سمت  ید سوتی زیاد داده باشم و اگر حسین  و مهان متوجه اش بشنحق با اون بود، شا

 من گرفته  میشه.

 «درسته، می گی چی کار کنم؟»

با حسین صحبت کن، یه جوری وانمود کن انگار داشتی اونو مهان رو ازمایش می کردی، یه جوری وانمود »

تو صحبت نکرده... اما فعال به مهان چیزی نگو، اگر با کن که عصبانیت شب اولت بخاطر این بود که اول با 

شتاب عمل کنی باز هم شک می کنن، پس اسه اسه... فردا یه زنگ به حسین بزن و برای روز بعدش قرار 

 «بزار، یکم روابط رو با مهان هم بهتر کن، نذار دنبال علت رفتارت بگرده

 «باشه..-»

 و بعد از چت روم خارج شدم. اهی کشیدم و یکم دیگه با رامین چت کردم

 بدجور سرم درد می کرد، کورمال کورمال خودم رو به اشبزخانه رسوندم و دنبال قرص مسکن گشتم.

 بعد پیدا کردنش با دستایی که کمی لرزش داشتن دوتا از بسته خارج کردم و خوردم.

 افتاد.برگشتم و به کابینت تکیه دادم که چشمم به قابلمه غذای ظهر مون روی گاز 

یاد مهان افتادم که امشب شام نخورد، با وحشت دوئیدم سمت اتاقش، در باز بود و مهان روی تختش توی 

 خودش موچاله شده بود.

 اروم نزدیکش شدم و دستم رو گذاشتم کنار سرش که متوجه نم بالشت شدم.

 با چشمای گرد شده به رد اشک روی گونه مهان نگاه کردم.

 سرم تیر کشید.

 ن کابوس تموم می شه؟کی ای

 نشستم روی زمین و به تختش تکیه دادم، سرم رو گذاشتم روی زانوم و زیر لب نالیدم:

 خدایا بسه...-

کالفه بلند شدم و از اتاق خارج شدم، مهان داشت نابود می شد، باید هرچه زودتر کاری که رامین گفت رو 

 انجام بدم.
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*** 

بیدار شدم، وحشتناک چشمام در می کرد، به سختی اماده شدم و با ساعت ده صبح بود که با صدای موبایلم 

برداشتن کیفم از اتاقم رفتم بیرون که چشمم به اشبزخانه دست نخورده افتاد، نوچی کردم و در اتاق مهان 

 رو اروم باز کردم که دیدم نشستم روی صندلی و سرش روی کتابه اما مشخص بود غرق افکار خودشه.

 ا از خونه اومدم بیرون و زنگ خونه مامانشون رو زدم.بی حرف و بی صد

 بعد از چند دقیقه در باز شد.

 سالم مامان-

 سالم عزیزم.-

 بی زحمت صبحونه مهان رو بدید من باید برم کالس، دیشب شام هم نخورده.-

 اخماش رفت توی هم:

 چرا خودت نمیدی؟-

 ، گفتم :اهی کشیدم و دکمه اسانسور رو زدم و منتظر شدم تا بیاد

 دیشب تنبیه شده، فعال باهاش سرسنگینم، زحمت شما، بی زحمت نذار تنها بمونه فکر و خیال بکنه.-

 مامان سری به تاسف تکون داد، دست دور گردنش انداختم و گونشو بوسیدم:

 الهی قربونت برم، بعدا می بینمت.-

 رو زدم. Gسوار آسانسور شدم و دکمه 

 ت ماشینم رفتم و موبایلم رو هم در آوردم.وارد پارکینگ که شدم به سم

 پشت فرمون که نشستم ، روی اسم حسین هم لمس کردم و گوشیو کنار گوشم گذاشتم.

 بعد دوسه تا بوق صداش پیچید توی گوشم:

 سالم خاله جان-

 سالم، خوبی؟-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

65 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 ممنون بد نیستم.-

 سکوت کمی طوالنی شد که نفس کالفه ای کشیدم و گفتم :

 نمت، تنها بدون این که کسی متوجه بشه.می خوام ببی-

 باشه هر موقع می گید.-

 امروز که نمی تونم، فردا کی از سر کار میای؟-

 0ساعت -

 خوبه بعد از کارت بیا کافی شاپی که همیشه با مهان می رفتین، منتظرم-

 صدای قورت دادن اب دهنشو شنیدم بعدم صدای خودش:

 اتفاقی افتاده؟-

ره جلوی خودش رو می گیره که حالی از مهان نپرسه، خوش به حال مهان که همچین می دونستم خیلی دا

 عاشق سینه چاکی داره! ماکه از این شانسا نداشتیم باز خوبه دخترمون تو این یه مورد شانس اورد.

 فردا می فهمی، تاکید می کنم حسین وای به حالت کسی بویی ببره فردا با من قرار داری-

 له.خیالت راحت خا-

 پوزخندی زدم و به کنایه گفتم :

 خیالم راحت نیست که میگم . فعال.-

 تماس رو قطع کردم و نفس عمیقی کشیدم، فکر این که بشم مادر زن حسین یکم غیر قابل باور بود برام.

 با عجله ماشین رو روشن کردم و راه افتادم

*** 

 «مهان»

 مامان که رفت بعد چند دقیقه زنگ خونه ارو زدن.
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 ست و پام از شدت ضعف می لرزید اما حاضر نبودم چیزی بخورم. داشتم خودم رو تنبیه می کردم.د

 به سختی خودم رو به در رسوندم و بازش کردم، با دیدن مادرجون سالم کردم که با اخم گفت :

 من که سر از کار شما مادر و دختر در نیاوردم، بیا بشین صبحونه اتو بخور رنگ به رو نداری.-

بی حرف روی صندلی نشستم و مادر جون همونطور که غرغر می کرد روی میز رو از انواع خامه و پنیر و کره 

 و عسل و مربا و... پر کرد.

 باید تا تهشو بخوری.-

لبخند محوی زدم و با عجله نون تازه ای که مادرجون با خودش اورده بود و برداشتم و حمله کردم به 

 خوردنی ها.

 لی از عزا در اوردم گفتم :بعد این که د

 مامان گفت بیاین بهم صبحانه بدین ؟-

 انگار دوباره سر دلش باز شد:

 بعله، کلی هم سفارشتو کرده، من موندم شماها که جونتو برای هم در میره چرا این کارا رو باهم می کنین-

 سرم رو با خجالت انداختم پایین و مادر جون سری به تاسف تکون داد :

اگر وسایلی داری بردار بیا اونور، تا شب که مامانت بیاد کمکم کن یکم ساالد بار بذاریم، دوهفته دیگه پاشو -

 پاییزه

وااااای نه، باز پاییز نزدیک شد و ساالد درست کردنای مادرجون شروع شد، حاال خوبه ساالد گل کلم درست 

و ماامان جفتمون کارمون به بیمارستان می می کنه، امان از روزی که بخواد ترشی بادمجون بذاره، یعنی من

 کشه از بس بوش تند و ازار دهنده اس.)قسمت جوشوندن بادمجونا مظورشه(

 با عجله گفتم :

 نه مادرجون من درس دارم-

 اخم ریزی کرد و گفت :
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که  خوبه خوبه توهم... مامانت گفته امروز تا شب حق تنها موندن و فکر و خیال کردن نداری، دوست نداری-

 دوباره ناراحت بشه پس زود اومدی ها.

 بعدم رفت، وای مامان تنبیه از این بهتر نبود اخه؟!

ناچار بعد پنج دقیقه رفتم خونه مادر جون که مجبوری دستکش دستم کردم و مغشول ریز کردن گل کلم 

 ها شدم. 

 «مهراوه»

 د :خسته و کوفته رسیدم خونه و زنگ مامانو زدم که بعد چند دقیقه اوم

 سالم خوبی؟-

 سالم مادر بیا شام بخور اماده اس-

بی حرف کفشامو در اوردم و وارد خونه شدم که چشمم به مهان افتاده که دستشو گذاشته زیر سرش و توی 

 حال خوابش برده، مامان:

 اونقدر امروز ازش کار کشیدم که بچه یک ساعت پیش بیهوش شد.-

 چشمام گرد شد :

 مامان؟ از بچه ام کار کشیدی-

 خندید :

 اره چار تا گل کلم دادم ریز کنه، یکم کار یاد این بچه  بده داشت اشکش در می اومد.-

 سری به تاسف تکون دادم و کیفم رو گذاشتم روی صندلی اشبزخانه و به سمت اتاق رفتم.

 یه بالشت و مالفه اوردم و کنار مهان نشستم.

 کشیدم روش. اروم سرش رو روی بالشت گذاشتم و مالفه ارو

 برگشتم سمت مامان و گفتم :

 شب همینجا بخوابه.-
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مامان سری تکون داد و نشستم پشت میز، بعد چند دقیقه برام شام که اش رشته بود کشید و من مشغول 

 خوردن بودم و مامان هم کنارم نشسته بود.

 تصمیمت چیه ؟-

 گفتم : می دونستم منظورش حسین و مهانه، با سر قاشقم اشو بهم زدم و

 یه فکرایی تو سرمه،  به زودی می گم بهتون.-

 سری تکون داد و گفت:

 می ترسم این دوتا کار خطایی بکنن-

 با سر پایین نیم نگاهی به مامان انداختم و گفتم :

 به اونجا نمی کشه.-

 شونه ای باال انداخت و گفت :

ایی کردی که شاید اگر هرکس دیگه ای سال دیدم چه کار61اونقدر عاقل هستی که نگران نباشم، تو این -

 بود از پسشون نمی اومد، فقط خواستم هشدار بدم.

 لبخند محوی زدم و بعد خوردن شام تشکر کردم و به خونه خودم برگشتم.

 چقدر سخته بازی کردن نقشی که از درون داغونت می کنه.

 دراز کشیدم و فوری خوابیدم.اونقدر خسته و خوابالود بودم که لباس عوض نکرده روی مبل سه نفره 

*** 

 به ساعت نگاه کردم، سه و پنج دقیقه بود.

 دستی برای گارسون تکون دادم، نزدیکم که شد گفتم :

 یه قهوه شیرین-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

69 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
سری تکون داد و رفت، همونطوری داشتم به زوجای عاشقی نگاه می کردم که نشسته بودن و حرف میزدن 

، به اون سمت نگاه کردم که حسین رو تو کت و شلوار طوسی رنگ و که صدای منگوله باالی در ورودی اومد

 پیراهن سفید دیدم، با دیدنم نزدیکم شد.

 نیم خیز شدم و باهاش دست دادم و دوباره نشستم

 سال خاله-

 سالم بشین-

 گارسون سفارش منو که اورد رو کرد به حسین:

 چی میل دارین؟-

 :حسین نگاهی به فنجون قهوه من کرد و گفت 

 قهوه فرانسوی-

 گارسون رفت و حسین با عجله گفت :

 خاله اتفاقی افتاده ؟-

 چشمشا از نگرانی بی داد می کرد، همینطور رگه های قرمز توی چشماش خبر از بی خوابی می داد.

 نفس عمیقی کشیدم و پا رو پا انداختم و با خونسردی ظاهری گفتم:

 عجله نکن، حرف برای گفتن و شنیدن زیاده-

 ا استرس سری تکون داد، با دقت نگاهش می کردم، خیلی چهره معصومانه ای داشت.ب

 مشخص بود حاضره همه عمرش روبده بفهمه من چی می خوام بگم.

 یه جورایی داشت از زجر کشیدنش خوشم می اومد که نتونست تحمل کنه و گفت:

 خاله نمی خوای بگی؟ -

 م.خنده ریزی کردم و کمی از قهوه ام رو نوشید

 اگر بگم با ازدواجتون موافقت می کنم چی کار می کنی؟-
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یهو خشکش زد، یعنی به معنای واقعی هنگ کرد، با ارامش قهوه ام رو گذاشتم روی میز و با جدیت تو 

 چشماش نگاه کردم:

 قلبا با ازدواجتون موافق نیستم، هیچ وقت هم از ته دل راضی نمی شم. اما ...-

 اش جابه جا شد، قشنگ داشت قلبش می اومد تو حلقش.ساکت شدم. بی قرار تو ج

 اما چی خاله؟-

 چقدر مهان رو دوست داری؟-

 بالفاصله جواب داد:

 من جونمم برای مهان می دم... حاضر نیستم یه خار به پاش بره.-

 خم شدم روی میز و به ارنج هام تکیه دادم، با اخم ریزی توی چشماش خیره شدم:

 عضی چیزا بگذری؟ به خاطرش حاضری از ب-

 می دونستم بد جور سر در گم شده اما الزم بود، سری تکون داد:

 معلومه.-

 می دونستم حقیقت رو میگه، خودم بزرگش کردم.

به پشتی صندلیم تکیه دادم که قهوه حسین رو اوردن، باقی مونده قهوه ام رو خوردم و فنجون رو گذاشتم 

 ه بودم گفتم :روی نبلعکیش، همونطور که به فنجون خیر

 موافقت می کنم اما شرط داره-

 با هیجان گفت:

 واقعا؟-

 بی روح نگاهی بهش انداختم سر تکون دادم:

 باید با من زندگی کنین، فکر خونه مستقل رو از سرتون بیرون کنین.6-

 اول یکم گنگ نگاهم کرد اما بعد گفت:
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 من مشکلی ندارم، قبوله.-

 ه ام رو روی لبه فنجونم کشیدم و گفتم :داشت ذوق مرگ می شد، انگشت اشار

دوست ندارم مهان حسرت چیزی روی دلش بمونه، هیچی... اگر حتی گرون ترین طالی دنیا رو هم -

درصد جهیزیه اشو میدم اما بقیه اشو خودت باید تهیه کنی...تنها 13خواست می خوام اونو داشته باشه، تا 

 بدون حمایت مامان و بابات.

 فت :لبخند زد و گ

 قبوله .-

داشتم حرف از چیزایی می زدم که برای خودم حسرت بودن، می دونستم با هوش تر از اونیه که بفهمه چرا 

 اینارو می گم.

نمی خوام حسرت یه زندگی عاشقانه روی دلش بمونه اما بدون اگر یه روز بفهمم ناراحتش کردی یا حتی -

می گیرم حسین... هم تو واسم عزیزی هم مهان اما  چیزی شده که مسببش تو بودی همون روز طالقش رو

 مهان دخترمه.

 می فهمم خاله مطمئن باشین نمی ذارم کوچیک ترین اسیبی ببینه.-

 دیگه چی بگم؟

 حرفام ته کشیده بود اما مصرانه می خواستم عرصه ارو برای حسین تنگ کنم.

خواست باید ادامه بده...بفهمم یه دوست ندارم محدودش کنی به خونه، کار و تحصیلش رو اگر خودش -

روزی به بهانه این که بچه می خوای یا هرچیز دیگه ای بخوای خونه نشینش کنی هرچی دید از چشم 

 خودت دیدی ها... 

 دستشو روی چشمش گذاشت:

 به روی چشمم.-

 دیگه واقعا حرفی برای گفتن نداشتم پس با یه جمله تمومش کردم.
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به محنا هم بگو زنگ بزنه و موافقت منو خودت بهش میگی... نه چیز بیشتر. امشب به مهان زنگ می زنی -

 برای خاستگاری.

 با خوشحالی خندید:

 وای خاله عاشقتم... -

 لبخند تلخی زدم و بلند شدم:

 پس قهوه مهمون تو...فعال-

ر درس می اونروز رو کال مرخصی گرفتم از اموزشگاه و به خونه برگشتم، مهان توی اتاقش داشت به ظاه

 خوند، سری به تاسف تکون دادم و رفتم سمت اتاقم، موبایلش رو برداشتم و به سمت اتاقش رفتم.

 «مهان»

وقتی مادرجون گفت دیشب مامان اومده و بالشت گذاشته زیر سرم و مالفه روم انداخته بشتر از پیش 

 شرمنده شدم.

در اتاقم خورد، بعد از چند ثانیه باز شد و مامان داشتم توی اتاق با بیحوصله گی تست می زدم که تقه ای به 

 توی درگاه ظاهر شد

 بلندشدم و سالم کردم، جوابم رو داد

 چه خبر؟-

 سرم رو انداختم پایین و گفتم:

 هیچی-

 سری تکون داد و اومد روی تختم نشست و گفت :

 تو به درس خوندنت برس.-

 و به دست بیارم.چشمام یه لحظه گرد شد اما سعی کردم زود خونسردیم ر

 روی صندلی نشستم و سعی کردم روی خطوط تمرکز کنم اما مگه می شد؟
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 بلند تر بخون صداتو بشنوم.-

 مامان رفته بود تو فاز رو مخ رفتن، این فاز مامان رو می شناختم، بد بعضی وقتا امپر می چسبوند.

 ان ایراد می گرفت.از رو می خوندم ها اما هی حواسم پرت می شد و غلط می خوندم و مام

دقایق عین ساعت برام می گذشتن، تو دلم کلی به خودم فحش می دادم، دلم نمی اومد به مامان فحش 

 بدم.

 با کالفه گی ساکت شدم چند دقیقه که صدای زنگ موبایلم بلندشد.

 با تعجب چرخیدم سمت مامان که دیدم موبایلم رو گرفت سمتم:

 گوشیت زنگ می زنه.-

 رس به مامان نگاه کردم، هدفش چی بود.با تردید و ت

 بگیر دیگه االن قطع می شه.-

 چشماش عجیب مرموز شده بودن.

 دست بردم و موبایل رو برداشتم به صفحه اش نگاه کردم، حسین بود.

 با ترس گفتم:

 حسینه!-

 جواب بده.-

 م:اب دهنم رو قورت دادم و با دست لرزون تماس رو برقرار کردم و گذاشتم کنار گوش

 بله؟-

 مهــــــــان خاله با ازدواجمون مووافقت کــــــــــرد.-

 چشمام گرد شد، به مامان نگاه کردم که با نیش بازش مواجه شدم.

 امروز خاله گفت، گفت خودم بهت بگم، وای مهان باورم نمی شه.-
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 یهو اخمای مامان توی هم رفت و بلند طوری که حسین بشنوه گفت :

 فه نگی.قرار شد چیز اضا-

 حسین گفت :

 وای خاله اونجاست...من رفتم تا پشیمون نشده.-

 تماس قطع شد، اصال نتونستم چیزی بگم که مامان گفت :

 خوشال نشدی؟-

 با شک گفتم :

 خوابم ؟-

 خندید:

 نه بیداری ...-

 واقعا بیدار بودم؟ یعنی مامان موافقت کرد؟

 با بهت گفتم :

 واقعا موافقت کردی؟-

 حس می کنم خنده اش غمگینه... چرا؟خندید، چرا 

 از روی شادی جیغ کشیدم و خودم رو پرت کردم بغلش، از شدت هیجان قلبم رفته بود روی هزااااااااااااار

 وااااااااااااای مامان عاشقتـــــــــم-

 اینبار واقعی خندید و بغلم کرد:

 مگه من می تونم تو چیزی بخوای نه بگم؟-

بوس کردنش که به زور منو از خودش جدا کرد، می دونستم مامان از این که کسی  تند تند شروع کردم به

 بوسش کنه بشدت بدش میاد.
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 مهان بس کن.-

 خندیدم و با هیجان خندیدم :

 خیلی دوستت دارم.-

 لبخندی زد و گفت:

 مهان باید یه چیزی رو بدونی؟-

 با خنده گفتم:

 چی؟-

 حس کردم یکم نگرانی توی نگاهشه:

با راضی نیستم... اما چون تو دوستش داری و اونم دوستت داره قبول کردم اما باید با من زندگی من قل-

 کنین، این که خونه مستقل داشته باشین رو فراموش کنین.

 با بهت نگاهش کردم، زندگی با مامان؟

 نفس عمیقی کشید و گفت:

افقی منم اجازه ازدواج بهت می دم من به حسین گفتم و اون با همه شرطام موافقت کرد، توهم اگر مو-

 وگرنه...

 ساکت شد که با عجله و تندگفتم :

 موافقم-

 خندید:

 چقدر هولی تو.-

 با خجالت سرم رو انداختم پایین که خم شد و پیشونیم رو بوسید و به سمت در رفت:

 زود بخواب.-

 «مهراوه»
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 اه کردم:روی تختم دراز کشیدم و به پهلو چرخیدم و به قاب عکس اشکان نگ

 دلمو زدم به دریا اشکان... چطور می تونم جلوی خوشحالی مهان رو بخاطر گذشته خودم بگیرم؟-

 چشمام رو بستم  و یاد گذشته افتادم

سالم بود و یه روز مثل بقیه روزا شبو خونشون موندم و 60*مرتضی جای پدرم رو داشت برام پر می کرد، 

امپیوترشون برنامه کودک نگاه می کردم که مرتضی اومد پیشم و خواهرم روزش رفت ارایشگاه، منم توی ک

 گفت :

 مهراوه بیا یه چیزی نشونت بدم... خوشت میاد-

 باشه ای گفتم و دنبالش به اتاق خوابشون رفتم که ای کاش نمی رفتم.

 وقتی وارد شدم یهو درو قفل کرد، با بهت نگاهش کردم و با تعجب گفتم :

 چرا درو قفل کردی؟-

 ت برد سمت شلوارش و اروم دادش پایین:دس

 اینجام خیلی درد میکنه، یکم فشارش بدی دردش اروم میشه درو باز می کنم.-

با تعجب به گوشت اضافه اویزونی نگاه می کردم که خیلی هم بد قیافه بود)بچه بود و نفهم شما به دل 

 نگیرین(

 حالت تهوع گرفته بودم، روم رو با چندش گرفتم و گفتم :

 درو باز کن، محنا میاد به خودش بگو.-

 تا فشارش ندی درو باز نمی کنم، یه دقیقه فقط-

روی تخت نشست، نمی دونستم اون گوشت اضافه چیه! فکر می کردم یه تیکه گوشت اضافه اس که باید 

 عمل کنه و برش داره، تازه فکر می کردم محنا چطور همچین چیز بدریختی رو تحمل می کنه

 شرمندگی اقایون، ولی رمان براساس واقعیته :) ()با عرض 

 با چندش یه برگ دستمال کاغذی کندم و گذاشتم روش و با دستم گرفتم و فشارش دادم.
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 داغ بود که سریع دستم رو پس کشیدم و اشک تو چشمام جمع شد:

 نمی خوام...درو باز کن می خوام برم بیرون.-

 توی دستشویی و بارها و بارها دستمو شستم و هق زدم.با اکراه درو باز کرد ومن سریع دوئیدم 

اونقدر دستم رو با مایع شستم که پوست پوست شده بود دستم اما حس کثیفی میکردم، داغیش رو هنوزم 

 حس می کردم.

همونجا توی دستشویی موندم تا این که صدای ایفن بلند شدم، صورتمو شستم و اومدم بیرون، اونقدر درک 

نم اگر محنا بفهمه قیامت میشه پس ساکت شدم، اما سریع اماده شدم و خدافظی کردم وبه داشتم که بدو

 خونه خودمون برگشتم.

 تا دوروز توی خودم بودم و تصویر اون زائده گوشتی از جلوی چشمام محو نمی شد.

رو نشونم بده  از اون به بعد متوجه شدم  که مرتضی از هر فرصتی داره استفاده می کنه تا اون زائده گوشتی

 و مجبورم کنه اونو فشارش بدم.

 این که به طور ناگهانی دیگه خونه خواهرام نرفتم باعث تعجبشون شده بود اما دیگه نرفتم .

تا این که یه شب مامانم اینا رفتن عروسی و من دعوت نبودم، مهری هم با خانواده اش رفته بود شمال و 

 مجبور شدم برم خونه محناشون.

 ط حالشون چادر زد تا من اینور چادر راححت بخوابم اما راستش اروم نبودم.محنا وس

بعد از یک ساعت غلط زدن خوابم برد، نصفه شب بود که با حس سنگینی ای روی شکمم از خواب پریدم با 

دیدن پای مرتضی که از زیرچادر اومده بود روی شکم من، با وحشت هینی کشیدم و پاشو با تمام توانم پرت 

 ردم اونور و با خیز و دست و پا نشسته خودم رو پشت مبل رسوندم و توی خودم جمع شدم.ک

 وحشتی که کرده بودم داشت قلبم رو از کار می نداخت.

 بی صدا گریه کردم تا این که خوابم برد.

 صبح که محنا منو پشت مبل دید با تعجب گفت :

 چی شده مهراوه؟-
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 ترسناک دیدم. به سختی تونستم دروغ  بگم که خواب

 نمی دونست که کابوس من، خواب ترسناک من همون شوهر به ظاهر متدین خودشه.

نبود مامان و بابا بد افسرده ام کرده بود، یه روز بعداظهر که می خواستم برم باشگاه محناشون برای نهار 

 خونمون اومده بودن، مامان خواب بود و بابا نبود.

منو ببره باشگاه، هرچی گفت مرتضی منو ببره قبول نکردم و وقتی از خونه  مامانو از خواب بیدار کردم که

 زدیم بیرون کلی دعوا کرد و گفت :

فکر کردی فامیل چرا اینقدر تحویلت می گیرن؟ به خاطر احترامیه که به منو پدرت میذارنه اونوقت تو با -

 این رفتارات باعث خجالتمونی.

 ر می کنین؟بگم به معنای واقعی داغون شدم باو

 بگم حتی یه بار می خواستم خودکشی کنم باور می کنین؟

مگه ادم باید به چه حدی برسه که دست به خودکشی بزنه؟ من رسیده بودم به ته خط و اگر خدا اشکان رو 

 سر راهم قرار نمی داد مطمئنن خودکشی کرده بودم.

مان اونقدر شدید بود که وقتی خواستم برای طبق هر سال محرم رفته بودم خونه مادر بزرگم اما اثر حرف ما

 کمک برم و گفتن نه ازشون دور شدم و زدم زیر گریه.

 بد دلم شکسته بود...از همه...

 وارد خونه شدم که متوجه اشکان و مادرش شدم، سریع اشکام رو پاک کردم و سالم دادم.

کنم ومنم که بخاطر همیشه تنها ترجیح می دادم هنوزم گریه کنم اما مادر بزرگ گفت ازشون پذیرایی 

 بودنم کارخونه ارو خوب بلد بودم.

 سالم شده بود .61پذیرایی کردم خواستم برم که مادربزرگ نذاشت، سرم درد گرفته بود، اون موقع تازه 

 اونقدر فکرم در گیر بود که متوجه منظور مادرش از سئواالش مبنی بر سن و سالم نفهمم. 

 ل کنم و عذر خواهی کردم و به اتاق رفتم و زدم زیر گریه و بی صدا گریه کردم.اخرش دیگه نتونستم تحم
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وقتی بعد نیم ساعت مادر بزرگ صدام کرد که برم برای خدافظی، باچشمایی قرمز و متورم رفتم و یه 

 خدافظی سرد و کوتاه کردم، بعد رفتنشون مادر بزرگ منو کناری کشید و علت ناراحتیم رو پرسید و اینقدر

 پیله کرد تا گفتم خواهرش چطور سکه یه پولم کرد جلوی اون همه زن روستایی.

با خواهرش صحبت کرد و اون حتی اومد ازم عذر خواهی کرد اما من دیگه پا تو اون فاطمیه نذاشتم، روز 

 بعدش زنگ زدم عموم اومد دنبالم و رفتم خونه اونا اما دیگه پا تو فاطمیه اونا نذاشتم.*

 شدیدی به اشبزخانه رفتم و دوتا مسکن خوردم و خودم رو به مبل سه نفره رسوندم و دراز کشیدم.با سردرد 

 ی این کابوس ها تموم  میشه...؟ک

 مامان؟-

 با چشمای به خون نشسته ام به مهان نگاه کردم که با نگرانی باالی سرم وایستاده بود.

 لبخند تلخی زدم و گفتم :

 چیشده؟-

 و گفت: کنارم پای مبل نشست

 چی شده؟ خوب نیستی!-

 مهان می خواست با حسین ازدواج کنه! با مردی که باباش کابوس شبهامه...

 اگر بخواد به مهان هم...

 چشمام پر اشک شد که دستمو گرفت توی دستاشو با نگرانی گفت :

 چی شده مامان ؟ چرا اینطوری شدی یهو ؟ دستت چرا اینقدر داغه!؟-

 زدم و گفتم :لبخندتلخ و پر بغضی 

 دلم برای خانوم کوچوم تنگ می شه.-

حس کردم چشمای اونم از اشک خیس شد، چشمام رو بستم و سعی کردم با کشیدن نفس های عمیق 

 خودم رو کنترل کنم اما هرلحظه سردردم بیشتر می شد:
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 دکتر.مامانی ...قربونت برم چرا اینقدر به خودت فشار میاری؟ تب داری! پاشو حاضر شو بریم -

 سری به نفی تکون دادم و توی همون حالت با چشمای بسته گفتم :

 مهان... می ترسم. ییتب تنهاییه ... می ترسم از تنها-

 بغلم کرد و حس کردم صدای اونم پر از بغضه:

 هیچ وقت تنهات نمی ذارم... هیچ وقت.-

 کم کم حس خوابالودگی می کردم، مهان:

 مامان!-

 جوابش رو ندم... اونقدر بی حال بودم که

 کم کم خواب چشمام رو گرم کرد وچیزی نفهمیدم.

*** 

 «مهان»

 به خودم اومدم که مامان جوابمونمیداد، با وحشت تکوش دادم اما انگار نه انگار.

با ترس بلند شدم و دوئیدم که پام به میز جلوی مبل گیر کرد و افتادم زمین، اما سریع بلند شدم و خودم 

 جون رسوندم و زنگ و یه سره گرفتم که بابا جون سراسیمه درو باز کرد:روبه خونه مادر

 چی شده مهان-

 با وحشت زدم زیر گریه و به خونه امون اشاره کردم:

 مامان...-

بابا جون دوئید تو خونمون، به سمت مامان رفت و تکونش داد و صداش کرد، تا اون موقع مادر جون هم 

 ن حاضر شدن و هر چهار نفر به بیمارستان رفتیم.اومد وقتی حال بد مامان رو دید

 گریه می کردم و نمی دونستم چه خاکی توی سرم بریزم.
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مادرجون و اقا جون جلو نشسته بودن و من عقب و سر مامان رو توی بغلم گرفته بودم که بابا جون نگه 

 داشت و اومد در سمتمون رو باز کرد.

 بالش.مامان رو بغل کرد و دوئید تو ما هم دن

 بعد معاینه و اینا، دکتر تشخیص داد فشار عصبیه و دستور بستری رو داد.

 خدایا مامانم چیزیش نشه.

 «مهراوه»

*محرم که تموم شد من واقعا وضعیت خیلی وخیم شده بود، همه اینو حس می کردن اما مادر و پدر خودم 

 انگار نه انگار، می گفتن خیلی هم وضعیتش عادیه.

مد خاستگاریم، تا یک ماه خبر نداشتم اما کم کم سماجتش بابا رو نرم کرد و همون روز بدون وقتی اشکان او

 هیچ فکری قبول کردم.

به این فکر نکردم که از بوس مادرش حالت تهوع می گیرم یا خودم هیچ حسی بهش ندارم، با خودم می 

 ی در بیام.گفتم عالقه و عشق تو این دنیا وجود نداره من فقط می خوام از تنهای

سریع اومدن خاستگاری و بله ارو گرفتن و قرار عقد هم گذاشته شد، هیچ هیجانی نداشتم، هیچ خوشحالی 

 ای نداشتم.

 عین رباتی بودم که برنامه ریزیش کرده بودن که اینجا لبخند بزن، اینجا خجالت بکش.

 خجالتی نداشتم.وقتی عقد کردیم سخت ترین کار ممکن خجالت کشیدن بود در حالی که هیچ 

 وقتی خونه برگشتیم و قرار شد اشکان خونه ما بمونه شب خیلی عذاب کشیدم.

 شاید بیشتر از هزار بار به غلط کردن افتادم اما چ فایده...؟

 ساله چی می فهمیدم؟61وقتی بغلم کرد از گرمای بدنش بدم اومد، دوست نداشتم... منه 

 باشه منو ببره گردش و تفریح و باهام حرف بزنه. من فقط می خواستم از تنها در بیام، یکی

 این که بخواد بغلم کنه و توقع رابطه ج ن س ی داشتهه باشه چیزی نبود که می خواستم .

 تا صبح ساکن تو بغلش بودم اما از ترس می لرزیدم و به زور جلوی اشک هام رو گرفته بودم. 
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ه صبح بود که با حس لمس دستی روی ران پام از دم دمای صبح بود که از خستگی بی هوش شدم، ساعت ن

خواب بیدار شدم، اما یاد مرتضی افتادم و از وحشت تو یه حرکت با خیز خودم رو به گوشه ای از اتاق 

 رسوندم و با وحشت به اشکان نگاه کردم.

 شوکه شد اما وقتی ترسمو دید خودشم شرمنده شد:

 ببخشید عزیزم... فکر نمی کردم بترسی.-

ی دیدم اشکانه  فهمیدم دیگه راه فراری ندارم، تنها کاری که تونستم بکنم تا فکرش منحرف نشه این وقت

 بود:

 تو خواب بهم دست نزن.... می ترسم.-

 قیافه مهربونی به خودش گرفت:

 باشه ... هرچی تو بگی... حاال میای بغلم؟-

 دستاشو باز کرد، مگه می تونستم نرم؟ 

بغلم کرد، سرم که روی سینه اش افتاد و صدای قلبش پیچید توی گوشم یه حس با اکراه رفتم سمتش و 

 ارامش کردم... اما با نشستن دستش روی باسنم این ارامش دود شد و رفت هوا.

 سرم درد می کرد، خسته بودم... ترجیح می دادم همون تنها باشم اما اینطور توی عذاب جهنمی نباشم.

 ی اولین بار احساس کردم خیلی دوستش دارم.با صدای مامانم شاید بگم برا

 صدامون می کرد برای صبحانه! 

 با عجله از بغلش اومدم بیرون، موهای بلند و بازم رو با گیره بستم و بدون توجه به اشکان از اتاق زدم بیرون.

 اشکان باهوش بود و فهمید ازش می ترسم.

 بعد چند دقیقه اشکان هم اومد اما توی فکر بود.

که هیچ وقت صبحانه نمی خوردم، االن اونقدر این صبحانه خوردن رو طوالنی کرده بودم که داشتم می  منی

 ترکیدم اما حاضر نبودم با اشکان تنها بشم.

 ماامان: تو که هیچ وقت صبحانه نمی خوردی، ترکیدی بچه.
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 بچه...؟ واقعا بچه بودم!

خورم، اشکان از مامان اجازه گرفت نهار رو بیرون دیگه روم نشد جلوی اشکان با این حرف مامانم چیزی ب

 بخوریم.

 حاضر شدیم و رفتیم، توی ماشین بی حرف نشسته بودیم و توی خیابون ها دور می زدیم که گفت:

 مهراوه جان یه سئوال می پرسم دوست دارم واقعیتش رو بگی!-

 وحشت به دلم چنگ انداخت، نکنه فهمیده؟ اصال من باکره بودم؟ 

دونست پرده بکارت چطور از بین میره، فکر می کرد همین که به مردانگی مرتضی دست زده پرده )نمی 

 بکارتش از بین رفته(

 چرا جواب مثبت دادی؟ مجبورت کردن؟-

 سرم رو انداختم پایین، چی می گفتم بهش؟

 ترجیح دادمواقعیت رو بهش  بگم تا شاید خدا خواست کمتر دست مالیم کرد.

  تنها بودم...-

ماشین رو کناری پارک کرد و با ارامش نگاهم کرد اما من بغض کردم، من بچه بودم... سطح فکریم کوتاه 

 بود... 

 یعنی چی ؟-

 روم رو ازش گرفتم و اشکام ریختن، باید می گفتم قضیه مرتضی رو؟

 بیام.. مامانم اینا...همه اش بیرون بودن... من خیلی تنهابودم... فقط می خواستم از تنهایی در-

 با دستام صورتم رو پوشوندم و زدم زیر گریه.

 روز اول عقد من متفاوت تر از اون چیزی بود که توی رمان ها به قلم کشیده بودن... 

 تو رمان ها این مسائل باز نشده ومن و هیچ فکری درباره اشون نداشتم.

 من بچه بودم...  
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 رده .یه بچه که توی تنهایی ذهنش قد تنهایی خودش رشد ک

بغلم کرد، شاید از دیشب تا به االن اولین بغلی بود که توش حس خوبی داشتمو با خیال راحت گریه می 

 کردم.

 وقتی اروم شدم بهش ببخشید گفتم اما اون غمگین بود... می تونستم غم رو توی نگاهش بخونم.

 شاید اون حرفم باعث شد دیگه کمتر بغلم کنه...

بره، وقتی سه ماه گذشت مادرم اینا گفتن کی میرین خونتون و من مدام می گفتم کمتر بخواد با اندامم ور 

 حتما باید یکسال بشه...

دنبال یه راهی بودم که این زندگی شروع نشده تموم بشه چون به این نتیجه رسیده بودم عجوالنه تصمیم 

 گرفته بودم و باید یه کاری می کردم تموم بشه.

 اما چی کار می کردم؟

رفی اشکان همه تالشش رو داشت می کرد من از تنهایی در بیام، منو می برد بیرون و می گشتیم، از ط

تفریح های مفرح و... واقعا بهم خوش می گذشت اما از همون اول که فهمیده بودم وضعیت مالی انچنان 

 خوبی ندارن حسرت خیلی چیزا به دلم موند که نمی تونستم داشته باشم.

م بریم برای این که یه وقت خجالت نکشه که نمی تونه چیزیو بخره می گفتم چیزی الزم بازار می خواستی

 ندارم.

 کم کم سعی می کرد سالیقم رو عوض کنه.

 مثال رمان چیزی نیست که به درد زندگیم بخوره و بهتره نخونمش... 

حرف شوهرش گوش این بهتره نخونیش کم کم شد یه دستور که نخونش و خدا زنی رو دوست داره که به 

 کنه.

 یادمه یک روز کامل باهاش قهر کردم  و حرف نزدم باها ش اما اون  سرسختانه سر حرفش موند.

 و من فقط توی خودم ریختم این هارو...
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خونه مادرش می رفتیم دل و روده ام می پیچید توی هم از بوس هاش، اشکان فهمیده بود از بوس بدم میاد 

رد و لب هام رو بجز یکبار بیشتر بوس نکرد. یعنی وقتی دید حالت تهوع می فقط پیشونیم رو بوس می ک

 گیرم دیگه خودش هم پیش قدم نشد.

 )بچه بود دیگه... نمی فهمید (

وقتی می دیدم مادرش دماغش رو با روسری هاش تمیز می کنه دلم می خواستم خودم رو بکشم... وقتی 

هروز می شوره و ماشین لباسشویشون روزی پنج بار روشن میدیدم اونقدر وسواسیه که حیاط خونشون رو 

 میشه و تهشم از قبض اب می ناله بدم می اومد ازش.

بعد از برگشتن وقتی می دیدم غذا می خواد درست کنه دستشو به برنج موقع ابکشی می زنه یا هرچیز دیگه 

 از خونشون میرفتم حموم و بی صدا عق می زدم.

 ی دست و پا میزدم که هیچ راهی برای رهایی نداشتم.تو دوران نامزدی تو جهنم

 ساعت خونه بود.21ساعت سر کار بود)سروان نیروی انتظامی بود( و 21اشکان 

ساعتی که سر کار بود شاد بودم، خوشحال بودم اما همین که می اومد عزاداری می کردم برای 21اون 

 خودم.

 رو بگیرم و بهش گفتم :وقتی مردانگی اشکان رو دیدم نتونستم جلوی خودم 

 چراا عمل نمی کنی؟-

 چشاش گرد شد:

 چیو عمل کنم؟-

 به همون مردانگیش اشاره کردم و گفتم :

 چرا این زائده گوشتی و نمیری عمل کنی بر داری؟-

 چشاش گرد تر از این نمی شد اما یهو زد زیر خنده.

 می خندید. محکم بغلم کرد و می خندید، و من چقدر بدم می اومد این که بهم
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وقتی بهم توضیح داد اون چیه و چرا هست و چیکار می شه باهاش کرد، رفتم زیر پتو و محکم خودم رو 

 زیرش نگه داشتم و گریه کردم، شاید گریه ام از خوشحالی بود که می فهمیدم هنوزم دخترم... 

 اشکان سعی می کرد ارومم کنه، اما نمی تونست.

 خیلی صبور... *دم مرد صبوریه ... فهمیده بو

*** 

 «مهان»

به مامان نگاه کردم، یاد حرفش افتادم که برای ازدواج به اجازه پدر بزرگ نیاز دارم، کالفه از دیدار دوباره 

 اشون سرم رو گرفتم بین دستام.

 مامان چطور اوایل ازدواج اونها رو تحمل کرده؟

 با صدای خاله محنا سر بلند کردم.

 مهان جان؟-

 با دیدن خاله زدم زیر گریه، بغلم کرد و من ترجیح می دادم توی اون لحظه حسین بغلم کنه. سر بلند کردم

 حسین: چی شده ؟

 با بغض گفتم :

بعداز تلفن حالش خوب بود اما بعد یکی دوساعت حالش بد شد، گرفته بود و بعدشم که تب کرد و یهو از -

 ... حال رفت.... خیلی نگرانشم... همش می گفت تب تنهاییه 

 خاله با چشمای اشکی به مامان نگاه کرد و گفت :

 خواهرم طفلی از همون بچه گی تنها بود ... -

 نمی فهمیدم منظورشون رو، کالفه گفتم :

 منظورت چیه خاله؟-

 می خوای بدونی؟-
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 سر تکون دادم، شاید می تونستم حال االن مامان رو بفهمم.

 خاله : پس بریم توی محوطه بیمارستان.

 ه با تردیدی به مامان کردم:نگا

 زود میام...-

در اتاقش رو بستم و با خاله و حسین به محوطه رفتیم، یه جای خلوت روی صندلی نشستیم که خاله بعد از 

 چند ثانیه گفت :

سال... تو فامیل هم دختری نداشتیم که همسن و سال 62ساله، با مهری هم 66اختالف سنی منو مادرت -

 ا همش سر کار بود و مامان با مهد کودک سرگرم. مهراوه باشه، باب

منو مهری هم اونقدر درگیر مشکالت و زندگی خودمون بودیم که گاهی فراموش می کردیم یه خواهر 

کوچیک تر از خودمون داریم، تنها بزرگ شد ... بعضی وقتا تنها که بود غذا نمی خورد، جایی می رسید که 

سالش 63ن... وقتی به خودم اومدم که حسین به دنیا باومد... مهراوه ضعف می کرد و می بردنش بیمارستا

بود و به حسین عالقه عجیبی داشت، وقتی دیدم با دیدن حسین شاده و باهاش بازی می کنه منم بیشتر 

 تحویلش گرفتم، شبها می گفتم بیاد خونه ما تا باحسین بازی کنه.

ن رمان بود، البه تو تنهایی چاره ای هم نداشت اما بابا کار اون موقع ها مهراوه رمان می خوند، معتاد خوند

بیهوده ای می دونستش و موبایل مهراوه ارو گرفت، تا شش ماه موبایلش رو نداد و مهراوه تو این شش ماه 

الغر شد... دیگه هیچ سرگرمی ای نداشت، وقتی بابا موبایلش رو داد می فهمیدم که شبا وقتی همه می 

ت رمان رو می خوند تا صبح. بعد میرفت مدرسه و بعداظهر که اونا نبودن می خوابید و باز خوابیدن می شس

رمان می خوند که اونا نفهمن ... اما نمی دونم یهو چی شد که دیگه خونه امون نیومد، یعنی می اومد ها شبا 

 اما دیگه شبا اونجا نمی خوابید.

ما نه دیگه خونه ما امد شبا بخوانه نه خونه مهریشون، اما همچان با حسین بازی می کردو دوستش داشت، ا

بعد از یک سال هم با اومدن اشکان فوری جواب مثبت داد، دوسال از زندگیشون که گذشت یه شب خیلی 

 گرفته بود و به حرف کشیدمش تا باهام درد و دل کرد.

سال 23دختر دار شدم تا قبل  خواهر بیچاره ام از تنهایی زیاد جواب مثبت داد، همش باخودش می گفت اگر

شوهرش نمی دم تا مثل من از زندگی فراری نشه... و ... برای همین وقتی گفت با ازدواجتون مخالفه گفتم 

شاید به خاطر اینه که خودش سختی زیاد کشیده. االنم که بیمارستان حتما ترسیده... ترسیده که دوباره 
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اتفاق زندگیش بود... و البته بهترینش... می تونستیم برق  تنها بشه . اومدن تو مهان شاید شیرین ترین

 نگاهش رو بعد سالها بببینیم..

 

ماتم برده بود، هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم مامان تااین حد از زندگی بیزار باشه... هیچ وقت فکرشم 

 نمی کردم...

 خاله محنا:

 من میرم پیش مهراوه-

شت، فکر می کردم مامان عاشق بابا بوده، می دیدم بعضی وقتا با بابا و منو حسین رو توی بهتمون تنها گذا

صحبت می کنه اما حاال می فهمم مامان هیچ همزبونی نداشت با وجود من بازم بعضی چیز هارو نمی 

 تونست به من بگه و با قاب بابا مجبوری حرف می زد.

 اشکام ریختن روی گونه ام... 

 سطحسین: یه چیزی درست نیست این و

 سئوالی به حسین نگاه کردم که کالفه به اشکام اشاره کرد:

 پاکشون کن...دوست ندارم گریه کنی.-

 بی حرف پاکشون کردم اما می دونستم تنها بشم گریه می کنم.

 حسین وقتی دید اشکام رو پاک کردم دست روی سرش کشید و گفت :

 ره تو ذهنم این ور اونور میره مهان... چرا خاله یهویی دیگه شبها خونمون نموند؟ خیلی سئوال دا-

 یاد خاطره ای که یادم امده بود افتادم، با جدیت نم اشک رو از پلکم گرفتم و گفتم :

 راستی من یه خاطره ای یادم اومده... فکر کنم مربوط بشه به این قضایا..-

 رفت توی فکر.سری تکون داد ومنتظرنگاهم کرد، منم بعد این که تعریفش کردم حسین به وضوح 

 اهی کشیدم و گفتم :
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 هیج وقت تنهاش نمی ذارم... مامان از هیچی شانس نیاورد-

حسین: حاال می فهمم چرا خاله گفت باید با من زندگی کنین، فکر می کردم خاله می خواد عرصه ارو به 

 من تنگ کنه که پا پس بکشم اما االن فهمیدم اون از تنهایی بدش میاد.

 ین قدر از عالقه اش به بابا می گفت؟ چرا می گفت بابا رو دوست داشته ؟پس چرا مامان ا

 اهی کشیدم و با حسین به داخل برگشتیم.

*** 

 «مهراوه»

از بیمارستان که مرخص شدم و به خونه برگشتیم فهمیدم محنا یه چیزایی از تنهایی های من برای مهان و 

 حسین تعریف کرده. 

 اون گفت پشیمون نیست. البته کلی سرش غرغر کردم اما

صورت غرق در فکر حسین منو نگران  کرده بود اما مهان عین پروانه دورم می چرخید و طلب نکرده همه 

 چیز رو برام می اورد.

وقتی مرتضی اومد باال عیادتم مثال می شه گفت با نفرت نگاهش کردم، اما اون با پرویی تمام نشست روی 

 چشم چرخوندم و نگاه متفکر حسین رو دیدم دلواپسی به دلم چنگ انداخت...مبل و پا رو پا انداخت، وقتی 

 حتی اگر یهذره هم شک کنه کارم تمومه.

 وقتی همه رفتن با نگرانی گفتم :

 مهان اون لب تاب منو بیار-

 لب تابمو اورد و گونمو بوسید:

 برو درستو بخون مهان من حالم خوبه.-

 پس اگر چیزی خواستی صدام کن.-

 ندی بهش زدم و اون رفت منم سریع لب تاب رو روشن کردم ووارد چت روم شدم.لبخ
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 فوری ماجرا رو براش تایپ کردم و فرستادم.

 اما انگار انالین نبود، با کالفه گی سرم رو به پشتی مبل تکیه دادم و سفر کردم به گذشته ها دوباره

 رو با اشکان می گذروندم. *خودم رو بافتن شال های تزئینی سر گرم کردم و وقت کمتری

 اما وقتی نزدیک عید نوروز شدیم سردرگم بودم، می شه گفت واقعا توی جهنم بودم.

قرار شد بریم خونه اشکانشون، اونجا مادرش در حال جاروبرقی کشیدن بود و من کالفه از صدای ناهنجار 

 سال پیششون.03جاروبرقی 

زدن بود، پدر شوهرم هم که تو حال و هوای خودش بود،  اشکان مدام مووبایلش زنگ می زد و مشغول حرف

موقع زدن ریشاش زیر گردنش رو زخم کرده بود و دستمال خونی ای رو روش نگه داشته بود، برادرشوهرمم 

 که خونه پدر زنش بود، اون یکی برادر شوهرمم که مهندس کامپیوتر بود داشت با سیستم کار می کرد.

یلی خونسرد و عادی مادرشوهرم اومد بوسیدم و رفت دوباره سراغ جارو برقیش، وقتی عید رو اعالم کردن خ

 پدرشوهرمم همینطوری، اشک توی چشمام جمع شد.

حداقل هرسال مامان و بابا محبت بیشتری برام به خرج می دادن و بهم عیدی می دادن و لباس نو ... اما اینا 

 ان هم فقط یه مانتو برام خریده بود.عیدی ندادن که هیچ سرد و بی روح هم بودن... اشک

 وقتی رفتیم توی اتاق اشکام رو بزور کنترل کردم، چی کار می تونستم بکنم ؟ 

اشکان که از رمان خوندن منعم کرده بود و منم چون زن بودم و اون شوهر باید گوش می کردم که یه وقت 

 خدا قهرش نیادو...

لش زنگ زد و خواست جواب بده با عصبانیت برداشتمش و پرتش اونقدر بهم فشار اومده بود که وقتی موبای

 کردم توی دیوار.

 با اخم نگاهم کرد:

 چی کار می کنی؟ رئیسم بود.-

 اشکام ریختن روی گونه ام، کیفم رو برداشتم و دوئیدم از خونشون بیرون.
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ش به گوشی بودو هرچی صدام کرد توجهی نکردم، اشکان بهم توجه می کرد همیشه اما امروز که همش سر

 توجهی بهم نداشت خیلی برام گرون تموم شده بود.

با بغض و حرص فقط می دوئیدم توی خیابونایی که نمی شناختمشون و کم کم صدای اشکان هم محو و 

 محو تر شدتا این که دیگه صداشو نشنیدم.

 ساعت دو بعداظهر همه خونشونن، هیچ کس تو خیابون نیست که.

 کردم و نشستم و گریه کردم.یه گوشه کنج پیدا 

 به چه امیدی زنده بودم ؟ واقعا هیچ امیدی برای زندگی نداشتم.

)دوستان معذرت می خوام بابت این که رمان فازش غمگین شده اما اینا واقعیتی هستن که شاید بعضی از 

وه بچه گانه تر دوستان متاهل بتونن درک کنن. ازدواج چیزی نیست که بهش فکر می کنیم. شاید تفکر مهرا

از اونی بود که شاید بگین وجود نداشته و تخیلیه اما واقعیته... هستن کسایی که تو تنهایی بزرگ شدن و به 

 قولی افتاب و مهتاب ندیده ان... ازدواج می کنن که از تنهای در بیان اما بدتر تنها میشن... (

 ستم به یه بزرگراه ختم می شه.تو یه تصمیم انی بلند  شدم و دوئیدم سمت جایی که می دون

 دیگه گریه نمی کردم، ذهنم قفل کرده بود رو یه چیزی که خیلی وقته می خواستمش اما جراتشو نداشتم.

نزدیک بزرگراه که شدم یه لحظه هم مکث نکردم، دقیقه نود دوئیدم جلوی ماشینی که با سرعت داشت 

 حرکت می کرد و ....

 یچید، شاید در داشتم اما لبخند زدم که تموم شد... وقتی درد وحشتناکی توی بدنم پ

 فکر می کردم اینطوری ارامش می گیرم... می میرم.

فکر می کردم با این خودکشی میرم بهشت و مامان و بابایی برای خودم از بین فرشته ها انتخاب می کنم که 

 بهم توجه می کنن و... 

 زدم زیر گریه... اما وقتی چشم باز کردم و دیدم تو بیمارستانم 

سرم خیلی درد می کرد اما وقتی میدیدم اونطور زنده بودم انگار جنون بهم دست داد و همش سر مامان و 

 بابا و اشکان و بقیه جیغ می زدم چرا نجاتم دادن.
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 داغون شدن همه ارو به چشم دیدم... اما برام مهم نبود... اب از سرم گذشته بود چه یک وجب چه صد وجب.

وزا که بیمارستان بودم یه سرهنگی که انگار رئیس اشکان بود هی می اومد دیدنم و ازم حاللیت می اونر

خواست... می گفت اگر می دونسته اشکان خانوم حساسی داره کمتر بهش زنگ  می زده و یک نفر دیگه ارو 

تم و هر دفعه اشکان برای کارا پیدا می کرده و عذاب وجدان داشت و من فقط با نفرت روم رو ازش می گرف

 شرمنده تر و پشیمون تر می شد .

تصادفم روی مامان و بابام تاثیر داشت، وقتی فهمیدن برای چی خواستم خودکشی کنم وقت بیشتری رو 

 بهم اختصاص دادن اما چه فایده... واقعا دیگه توجهشون رو نمی خواستم.

 حس می کردم دارن بهم ترحم می کنن. 

م اینا اومده بودن مالقاتم مامانشون هم اومدن و مامان خواست بوسم کنه که با اخم روم یه بار که مادرشوهر

 رو برگردوندم و گفتم :

 از اینکه بوسم کنن بدم میاد... اح.... دیگه هیچ کس بوسم نکنه بدم میاد-

 اما مادرشوهرم پرو تر از این حرفا بود شایدم نشنید.... زنیکه کــــر

 مرخص شدم بعد از یه مدت سرهنگه منو اشکان رو برای شام دعوت کرد خونشون.وقتی از بیمارستان 

 با ترش رویی باهاش برخورد می کردم اما زنش خیلی ادم خونگرمی بود.

اما من ادمی که تنها بودم وضعیت اجتماعیم هم صفر بود و خیلی معذب شده بودم و مدام با ارنجم به 

 پهلوی اشکان می زدم که زودتر بریم.

 بعد شام بالفاصله بلند شدیم و رفتیم اما من خیلی خسته بودم... 

 روز تولدم که شد اشکان فقط برام یه شیشه عطر گرفت با یه شاخه گل ... 

شاید به ظاهر خودم رو خوشحال نشون دادم اما دوست داشتم اولین تولدم رو یکم فضا رو رومانتیک کنه و 

 ... 

 نود یادش اومده و سر راهش رفته یه عطر و گل خریده.اونم فهمیدم یادش نبود دقیقه 

 سالم بود...!61من فقط



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

93 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
برای تالفی منم براش فقط یه پیراهن خریدم در حالی که خیلی دوست داشتم خونه ارو تزئین کنم و کیک 

 بخرم و... اما به تالفی فقط پیراهن خریدم..

 اومد.می دونستم نصف حقوقش رو میده مادرش اینا و حرصم در می 

 یک سال که شد پدرم توی یه اپاتمان دوطبقه اخرش رو خرید و خواهرام دوطبقه پایینش رو.

 اونم برای این که بعضی شبها که اشکان سرکاره من خونه تنها نمونم. 

 جهیزیه ارو هم مادرم اینا خریدن، اشکان توی ذهنم یه ادمی که فقط به فکر خوردن و خوابیدنه.

 میلیون رو داد پدرم یکم خیالم راحت شد.03میلیونی برداشته و همه 03وام  اما وقتی فهمیدم یه

 خونه به اسم من شد اما اشکان گفت برای این که مادرش خیلی حساسه بگیم خونه به اسم اشکانه.

بهترین زمان خریدن جهیزیه بود شاید اولین بار بود توی عمرم هرچیزی که بدون این که به قیمتش توجه 

 ی داشتم.کنم بر م

 اما شب اول وقتی دیدم مادرشوهرم اومد و خونمون خوابید حتی نذاشتم اشکان بغلم کنه.

 یکم پخته تر شده بودم نصبت به قبل اما بازم سنگین بود برام .

 وقتی صبح روز بعد پارچه خواست با عصبانیت تقریبا غریدم:

 وقتی ما کارمون رو می کنیم که مزاحمی تو خونمون نباشه.-

نوزم یادمه چقدر اشکان ازم ناراحت شد اما من بعد خودکشی راحت شده بودم انگار... بروز می دادم ه

 عصبانیت ام رو...

مادرش کلی سر اشکان غرغر کرد و حتی گریه کرد و وقتی رفت اشکان با دلخوری نگاهم کرد و هیچی 

 ـــــر.نگفت...خودمم شرمنده شده بودم اما از اون زن متنفر بودم ...متنفـ

یک هفته ای باهم سرسنگین بودیم تا این که خودم نتونستم تحمل کنم و سعی کردم با اشکان اشتی کنم 

 واونم قبول کرد.

هیچ وقت یادم نمیره شب اول چقدر درد کشیدم... چقدر گریه کردم و چقدر نفرت پیدا کردم از رابطه ای 

 که همه ازش خوششون می اومد .
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 دل درد داشتم و ما حتی دکتر نرفتیم چون همه می گفتن طبیعیه.تا سه روز خونریزی و 

بعد از اون اشکان که رابطه می خواست با اکراه قبول می کردم، خیلی در داشتم هر دفعه ...اصال دوست 

 نداشتم رابطه ارو...

 اه کشیدن از روی درد در حالی که اشکان فکر می کرد از لذته برام عذاب اور بود.

 عد هی شونه خالی می کردم وتنبلی برای حموم رو بهانه می کردم.دفعه های ب

 اما وقتی بعد یک ماه فهمیدم بار دارم شاید اولین بار بود که خوشحال شدم توی زندگی... 

 حس حیات و زندگی می کردم.

 انگار چشمه اب حیات داشت توی شکمم می جوشید... 

 ود اما می ارزید.درس خوندن در حالی که باردار بودم خیلی سخت ب

 خداروشکر دکتر بخاطر سن کمم رحمم رو حساس دونست و رابطه ارو قدغن و من خوشحال...

مهان که بدنیا اومد مادرش می گفت اسمش رو رقیه بذاریم...درسته اسم معصوم و زیباییه اما بخاطر لجبازی 

 تا اسمش رو بذاریم مهان...بااونم که شد با کلی قهر و دعوا و داد و بیداد اشکان رو راضی کردم 

 مه اولش از اسم من مهراوه و ان اخرش هم از اسم اشکان.

 مهان کوچولوی من.

 وقتی کسی، مخصوصا مادرشوهرم مهان رو می بوسید خیلی اعصابم خورد می شد.

شد تا دوماه بعد بدنیا اومدن مهان از رابطه خبری نبود و من واقعا خوشحال بودم اما وقتی دوباره شروع 

 عذابای منم شروع شد. نه این که اشکان خشن باشه تو رابطه ... نه...

 اتفاقا خیلی هم رمانتیک بود اما  من عالقه ای نداشتم به رابطه چون درد داشتم همیشه.*

 

 به مانتیور نگاه کردم که دیدم جواب داده:
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ره پسش میزنه...هرچه زودتر حسین حساس شده مهراوه... شاید تا االن این فکر به ذهنش رسیده اما دا-

 بهتره این دوتا سرشون با هم گرم بشه که فکر این اتفاقات از سرشون خارج بشه.

 باشه...-

 ***فصل چهارم***

 «مهراوه»

صبح بود که زنگ زدم به محنا که شب بیان برای خاستگاری خودمم رفتم بازار و میوه و خورد و خوراک 

 خریدم و برگشتم خونه.

 ه از خواب بیدار شده بود با تعجب به من و خریدام نگاه کرد:که تازمهان 

 مهمون داریم؟-

 خندیدم و نصف پالستیک هارو دادم دستش:

 اره... قراره حسین امشب با خانواده اش بیان برای خاستگاری.-

 :با بهت نگاهم، یهو کیسه های خرید از دستش ول شد با اخم به میوه های افتاده روی زمین نگاه کردم

 مهان له شدن که میوه ها.-

 با هل نشست روی زمین خواست جمعشون کنه که با دست ازادم بازوش رو گرفتم:

 الزم نیست کمک کنی...پاشو برو برای من کار در نیاری.-

 با صورتی بسی قرمز به سمت اتاقش دوئید و من با لبخند رفتنش رو نگاه کردم.

م احساس مهان رو درک کنم چون هیچ وقت عاشق نشدم، هیچ سری به تاسف براش تکون دادم، نمی تونست

 وقت طعم عشقو نچشیدم، اما انگار شیرین تر از اونیه که من بتونم تصورش کنم.

 لباسام رو عوض کردم و مشغول شستن میوه ها شدم.

 بعد از یک ربع مهان با همون صورت لبو شده اومد اشبزخانه:

 مامان؟-
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 م:بدون این که نگاهش کنم گفت

 جونم؟-

 یکمی من من کرد و گفت:

 واقعا حسینشون امشب میان خاستگاری؟-

 اره عزیزم.-

 حس می کردم توی دلش کارخانه اب کردن قند راه انداختن.

 لبخند محوی زدم و بعدم مشغول درست کردن هندوانه شدم.

 .یهو یاد مامانم اینا افتادم، کارم که تموم شد روش سلفون کشیدم و گذاشتم یخچال

 رفتم خونه مامانم که همیشه درشون بازه:

 سالم مامان-

 مامان چشم از تی وی گرفت و منو نگاه کرد:

 سالم دخترم.-

 نشستم روی مبل روبه روش  و گفتم:

 امشب به محنا گفتم بیان برای خاستگاری.-

 با چشمای گرد شده نگاهم کرد و گفت:

 چه عجله ایه؟-

 اهی کشیدم و گفتم:

 ن مامان که نمی خوام بهت دروغ بگم. به مهری هم بگو بیادلطفا سئوال نک-

 مامان مکثی کرد و با تردید پرسید:

 مادرشوهرت اینا چی؟-
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 اخمام رفت توی هم...

 نه مامان.. اون مرد فقط قراره زیر اسمش توی سند ازدواجشون رو امضا کنه.-

 مامان سعی کرد مجابم کنه:

 مضای سند ازدواج اذیتت می کنن.اما اگر نباشن امشب مطمئن باش سر ا-

 با چندش گفتم:

 من حالم از اونا بهم می خوره... حاال بگم امشب بیان که ابرومو جلوی مهری و محناشون ببرن؟ -

 مامان با لحن جدی گفت:

 چهار سال مادرشوهرت بود و رفت و امد داشتیم ، اونا اخالق اونو می دونن پس نگران چی هستی؟-

 مشب که شیرین ترین شب برای مهاناست تبدیل به جهنم نشه.نگران این که ا-

 سری به تاسف تکون داد و گفت:

 خودت هرجور صالح می دونی... از ما گفتن بود.-

 پوفی کشیدم و بلند شدم:

 به مهری هم بگو امشب بیاین... فعال من برم به کارام برسم.-

 سری تکون داد و منم خونه ام برگشتم.

توی فکر، حق با مامان بود اگر اونا امشب نباشن مطمئنن سر امضای سند ازدواج دبه در بدجور رفته بودم 

 میارن.

 کالفه مهان رو صدا زدم.

 بله مامان.-

 به مبل اشاره کردم:

 بشین -
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 خودمم نشستم و بعد یه مکث طوالنی گفتم:

 امشب باید مادر بزرگ و پدر بزرگ هست باشن.-

 وی هم:چشماش گرد شد، یهو اخماش رفت ت

 اخه چرا؟ ادم قحطه؟-

 اگر اونا امشب نباشن مطمئن باش اون پدر بزرگت نمیاد سند ازدواجتو امضا کنه...-

 اهی کشید و گفت:

 اگر امشب حرفی بزنن چی؟-

 لبخند ارامشبخش بهش زدم، در حالی درونم از اشوب هیاهو بود:

ساناز، که من حواسم بهشون باشه حرفی نزنن  نگران نباش عزیزم، فقط امشب پذیرایی میشه با تو و یگانه و-

 اوکی؟

 باشه-

افرین دخترم... حاال امشب اینا اومدن شما هیچ حرفی نزن، سینی چایی روهم اگر دلت نمی خواد الزم -

 نیست تو بیاری، فقط در اخر سینی شیرینی رو بچرخون.

 دوباره لبو شد.

 ا یاد اوری اون زن و مرد منحوس خنده ام تموم شد.بلند زدم زیر خنده که پاشد دوئید توی اتاقش منم ب

 موبایلم رو برداشتم و خواستم شماره مادرشوهرم رو بگیرم که بعد پشیمون شدم.

 اشوان منطقی ترین عضو اون خانواده بود، پوفی کشیدم و کالفه روی اسمش ضربه زدم.

 بعد از پنج تا بوق صدای الهه زنش پیچید توی گوشم:

 بله؟-

 لهه جان... مهراوه ام.سالم ا-

 مکث طوالنی ای کرد و با لحنی که مشخص بود از صحبت باهام ناراضیه گفت :
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 سالم کاری داری ؟-

 بیشعور!

 اخمی کردم و گفتم:

 با اقا اشوان کار دارم.-

 اشوان رفته حموم اگر کاری با اشوان داری بهتره به من بگی من بهش بگم و بعد جوابت رو بدم.-

 ده می خوام شوهرش رو قر بزنم... اشغالعوضی فکر کر

 با حرص گفتم :

 حوصله یکی بدو کردن باهات رو ندارم الهه .... گوشی رو بده اشوان موضوع مهمیه.-

 کیه الهه؟–اوال اقا اشوان دوما تو کی باشی که من بخوام باهات یکی بدو ک... -

 صدای اشوان رو شنیدن با حرص گفتم :

 موضوع مهمیه... الهه بده گوشی رو بهش-

 اشوان: الهه ؟

 الهه با لحنی پر عشوه گفت :

 مهراوه اس.-

 اشوان: بده من گوشیو...

 الهه: اا دارم باهاش حرف می...

 جمله الهه تموم نشده بود که صدای اشوان پیچید تو گوشم:

 سالم-

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم :

 سالم...ببخشید نمی خواستم مزاحمتون بشم.-
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 می کنم، مهان جان خوبه؟نه خواهش -

 خوبه سالم می رسونه...راستش موضوع مهمی هست که گفتم اول به شما بگم...-

 جانم بفرمایید؟-

 جانمت و کوفت مرتیکه عوضی...

راستش نمی دونم تو جریان تنش بین منو مادرتون هستید یا نه... برای همین به شما زنگ زدم که شما به -

برای مهان خاستگار می اد در واقع پسر خواهر خودم هستش و من همه جوره با  اون ها اطالع بدین... امشب

ازدواجشون موافقم اما گفتم امشب بیان خاستگاری و ازتون می خوام شما با مادر و پدر صحبت کنین که 

 امشب بیان.

 چه نطقی کردم، دهنم کف کرده بود.

شه اما خب اگر اونا هم دیگه ارو می خوان باشه حتما، گرچه خیلی دلم می خواست مهان عروس خودم ب-

 من چه کاره ام...همین االن باهاشون تماس می گیرم و راضیشون می کنم که بیان.

 ببخشید اقا اشوان می دونم پروئیه اما میشه یه خواهش دیگه هم بکنم؟-

 بفرمایید در خدمتم؟-

 پوفی کردم و گفتم :

 ایی خب ما صحبتامون رو کردیم قبال بی زحمت بهشون بسپارین حرفی نزنن، یه جور-

 بله متوجه ام خیالتون راحت-

 ممنون...ببخشید مزاحم شدم-

 نه خواهش می کنم.-

 تماس که قطع شد نفسم رو دادم بیرون و رفتم سمت اشبزخانه.

 خدا امشب رو بخیر بگذرونه.

*** 
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 ه پیش حسین.ساعت چهار مهریشون اومدن تا بهم کمک کنن، البته سینا نیومد و گفت میر

 منم پذیرایی امشب رو به مهری و یگانه سپردم و خودمم مشغول گردگیری خونه شدم.

ساعت شش بود که رفتم یه دوش سریع گرفتم، موهام رو خشک کردم و به چشمام فقط خط چشم 

 کشیدمو ریمل زدم.

یگانه با دیدم زد به شلوار مشکی و بلوز فیروزه ای و شال فیروزه ای چروک سرم کردم و رفتم بیرون که 

 تخته میز نهارخوری و گفت:

 بزنم به تخته از عروس خوشگل تر شدی خاله.-

 با خنده بهش چشم غره رفتم و وارد اتاق مهان شدم

 مامان چی بپوشم؟-

لبخندی بهش زدم و نگاهی به کمدش انداختم، شلوار کتان سفید و سارافن کرمی و شال سفید براش در 

 اوردم

 ش.اینا رو بپو-

 سری تکون داد:

 ممنون مونده بودم چی بپوشم.-

 لبخند بهش زدم و اومدم بیرون که زنگ خونه ارو زدن.

 یگانه همون طور که میرفت سمت در گفت:

 حتما سی...-

اما با دیدن افراد پشت در خشکش زد، با اخمای در هم رفتم سمتش که دیدم چشمش به اشوان و الهه و 

 مادر و پدر اشوان افتاده.

 خودمم از دیدن اشوان و الهه جا خوردم، فکر کردم خودشون نمی ان ...درواقه حرفی از اومدن اونا نزدم.

 مهری زودتر از ماها به خودش اومد و رفت با الهه و مادر اشکان روبوسی کرد و راهنماییشون کرد تو.
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 پس بزنم:یگانه هم با اکراه باهاشون دست داد و به من که رسیدن سعی کردم اخمم رو 

 سالم خوش اومدین.-

 الهه : سالم عزیزم... چه خوشگل شدی! خاستگاری تواه یا مهان؟

عین میرغضب اخمام رو کشیدم توی هم و یه قدم برداشتم سمتش که رفت پشت اشوان. همونجا وایستادم، 

 اشوان:

 الهه یه کلمه دیگه حرف بزنی برمی گردیم.-

 و من با غیض به مبال اشاره کردم.الهه پشت چشمی برای اشوان نازک کرد 

 مهان لباس پوشیده اومد بیرون که با دیدنشون اه کشید.

 دختر بیچاره ام.

 همه نشستن و خوشحال بودم که کسی حرفی نمی زد.

 رفتم اشبزخانه که مهری سئوالی گفت :

 برای خاستگاری اومدن؟-

 سری به تاسف تکون دادم و گفتم :

 اما من از دست اینا راحت نشدم. اره متاسفانه...اشکان مرد-

 پوفی کشیدم و رو به یگانه گفتم :

 ببخشید عزیزم انشاهلل عروسیت جبران می کنم امشب پذیرایی زحمت تو ...-

 نه خاله این حرفا چیه ...وظیفه است.-

 لبخند خسته ای بهش زدم و رفتم روی مبل دور ترین نقطه بهشون نشستم، مادر اشکان:

ه ما می خواستیم ازدواج کنیم اول مادربزرگمون می فهمید بعد مادرمون خودمونم سر سفره اون موقع ها ک-

 عقد می فهمیدیم، اما االن زمونه برعکس شده.

 مهان با نگرانی به اوپن تکیه داده بود و نگاهم می کرد، با پوز خند گفتم :
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 البته اون موقع ازدواجا روستایی بود...االن ازدواجا شهری شده.-

 شوان با اعتراض گفت:ا

 مادر می خوای از این حرفا بزنی و زیر قولمون بزنی همین االن برتون می گردونم.-

 مادرش چیشی کرد و روشو برگردوند.

 یکی نیست بهش بگه جیش داری خب برو دستشویی... )جمله سنگین بود(

 پدر شوهرمم کال ساکت بود اما خب گاهی مادرشوهرم پرش می کرد.

 قیقه سکوت یگانه با سینی چایی اومد و به همه تعارف کرد به الهه که رسید الهه گفت:بعد پنج د

 ماشاهلل چه دختری...عزیزم چند سالته؟-

 اخمای یگانه رفت توی هم، به من نگاه کرد و چیزی نگفت، منم چایی برداشتم و یگانه رفت.

 زنگو زدن.حس می کردم اشوان سرش درد می کنه، سری به تاسف تکون دادم که 

 مهان از جا پریدمهری رفت درو باز کرد و مامان و بابام اومدن.

 خیلی سنگین با اشوان و خانواده اش سالم و احوال پرسی کردن. و نشستن.

 مبل دیگه ای نداشتیم مجبوری با یگانه صندلی های اشبزخانه ارو اوردیم و توی حال گذاشتیم.

 د و نیم ساعت دیگه محناشون می اومدن.به ساعت نگاه کردم، هفت  و نیم شده بو

 تی وی رو روشن کردم و همه در سکوت به فیلم شبکه نمایش خیره شدن.

 اصال دوست نداشتم مراسم خاستگاری مهان اینطوری پیش بره.

 مهری اومد پیشم نشست و گفت :

 خدا بهت صبر بده.-

 کالفه دستی به پیشونیم کشیدم و گفتم :

 ... نهایتش میرفتم دادگاه نامه می گرفتم.پشیمونم که گفتم بیان-
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، مهان و یگانه توی اشبزخانه روی زمین نشسته بودن که زنگو زدن، به ساعت نگاه کردم یک سری تکون داد

 ربع هنوز مونده بود.

 یگانه درو باز کرد و منم رفتم سمت در که اول از همه محنا اومد تو.

 اره کردم بیاد.با یگانه روبوسی کرد، با دست به مهان اش

 محنا هم با عشق مهان رو بغل کرد و زیر گوشش چیزی گفت که مهان خندید و قرمز شد.

 با خنده گفتم :

 ای ای در گوشی نداشتیما-

 محنا خندید و اومد صورتمو بوسید:

 یه حرف بین مادرشوهر و عروس بو...-

 فقط سالم علیک کرد. با دیدن مادرشوهرم اینا ساکت شد اما سریع به خودش اومد و باهاش

مرتضی نفر بعدی بود که خم شد پیشونی مهان رو بوسید و من از حرص باد کردم، خدا لعنتت کنه مرتیکه 

 هیز چش چرون...

 اومد سمتم،  با ترش روی سالمی بهش کردم و چشم به سینا دوختم.

 اونم بی حرف رفت سمت اشوان.

 سینا با لوده گی تعظیمی به مادرش کرد و گفت :

 سالم مامان گلم، به یه نتیجه ای رسیدم امروز ...این که نظرت چیه امشب مراس...-

 مهری خیز برداشت سمتش که ساکت شد... خندیدم و گفتم :

 یه امشب اروم بشین بچه.-

 دستی روی چشمش گذاشت و گفت :

 ای به روی چشم خاله عزیز تر از جانم.-
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با اشوان دست بده، می دونست الهه یه دختر جوون داره و البته لبخند زدم و اون با لبخند مصنوعی رفت تا 

 خبر داشت که چندباری الهه خواسته دستشو بند دختر افاده ایش کنه.

 برای همین بدون این که به اهلل نگاه کنه سالم سرسری کرد و رفت ...

ه حسین بود که با دسته گل ساناز اومد و با مهربونی مهان رو بغل کرد و بعد اومد سمت من، اما من چشمم ب

 و شیرینی اومد تو... 

 ساناز رفت و حسین با پیشونی عرق کرده یه راست رفت سمت مهان و به یگانه  و مهری حتی نگاه هم نکرد.

 .خنده ام گرفته بود. مهان لبشو گاز گرفت و با دستای لرزونش گرفتشون

دستمو گذاشتم روی شونه اش که از جا حسین غرق صورت مهان شده بود اخمام رو کشیدم توی هم و 

 پرید.

 با دیدنم رنگش پرید و با تته پته سالم کرد.

 س...سال...م.-

 با اخمای میر غضبی توی چشماش نگاه کردم و گفتم:

 علیک سالم.-

 اب دهنش رو با سرو صدا قورت داد و گفتم:

 بقیه منتظرن ها...-

 ید.حسین با دیدن جمعیت پشت سرم دستی توی موهاش کش

 سینا زد زیر خنده و گفت:

 حسین جون ریلکس کن عزیزم...-

 حسین بیشعوری زیر لب بهش گفت و به سمت اشوان رفت.

 منم مهان رو کشوندم توی اشبزخانه و گالرو ازش گرفتم.

 بیا بشین .-
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 سری تکون داد و باهم روی زمین نشستیم ...اخه دیگه جایی برای نشستن نبود.

انشون زیاد مزه نمی ریخت، ساناز هم با اشاره محنا رفت اشبزخانه، یه جورایی همه سینا بخاطر حضور اشو

 این الهه ارو می شناختن.

سینا: نمی دونین که ...حسین از ساعت پنج اتو کشیده نشسته رومبل اینطوری به ساعت نگاه می 

ه گل و شیرینیشو کنه)دستشو مشت کرد گذاشت زیر چونه اشو به ساعت خیره شد.( از صبح هم که رفت

 خری...

 حسین باغیض غرید:

 سیــــنا.-

 سینا خندید و گفت:

 داداش غصه نخور عروسیم جبران می کنی.-

 جمع خنده ای کرد اما این وسط فقط حسین بود که داشت از حرص منفجر می شد.

 لبخندی زدم و گفتم:

 سینا جان چاییت سرد نشه!-

 سینا دستی به استکانش زد و گفت :

 اله هنوز داغه.نه خ-

 خندیدیم که بابا گفت:

 بهتره بریم سر اصل مطلب...-

 سینا: منم هم...

 با چشم غره ای که یهو همه بهش رفتن ساکت شد و عین بچه ها سرش رو انداخت پایین:

 مظلوم گیر اوردن.-

 اونقدر با اون هیکل گنده اش این اداهاش باحال بود که خندیدم و گفتم:
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 موافقم بابا..-

 نا کمی جا به جا شد وگفت:مح

 حسین خودش صحبت کنه فکر کنم بهتر باشه.-

 سری تکون دادم و به حسین نگاه کردم که دست پاچه عرق پیشونیش رو با دستمال پاک کرد و گفت:

سعی کردم خب ...خاله جان من ااز وقتی دست چپ و راستم رو شناختم به مهان ...خانم عالقه داشتم... -

ایستم که بتونم خودم رو ثابت کنم... سربازی رفتم درسمم دارم می خونم و شغل هم دارم... رویپای خودم و

 در امدمم خوبه و پس اندازی هم دارم...

 ساکت شد نفس عمیقی کشیدم و خواستم چیزی بگم که الهه یهو گفت:

 مثال چقدر در امد دارین؟زندگی خرج داره؟-

 شوان عرق کرده سقلمه ای به الهه زد. با چشمای گرد شده به الهه نگاه کردم، ا

 قبل این که حسین جواب بده بابا گفت:

 دخترم مادر مهان خودش اینجا هست سئوالی باشه خودش می پرسه.-

 الهه ضایع شده با خشم به اشوان و من نگاه کرد، پوزخندی بهش زدمو برگشتم سمت حسین.

 سر در گم به جمع نگاه می کرد، طفلی.

 تم:اهی کشیدم وگف

من قبال گفته بودم باید با من زندگی کنین اما حاال میگم که باید خونتون مستقل باشه، نمیگم متراژ خیلی -

 بزرگ ااما باید نقشه اش باب میل مهان باشه. 

 مهان: اما ما..

 چشم غره ای بهش رفتم وگفتم:

 مهان... هر دختری دوست داره خانم خونه خودش باشه... باشه حسین ؟-

 با جدیت سر تکون داد، بدون این که لبخند بزنم گفتم :حسین 
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مهان باید اجازه دائمی این که درس بخونه یا کار بکنه ارو داشته باشه... اجباری برای خونه نشستن نباید -

 داشته باشی.

 حسین: مانع پیشرفت مهان نیستم .

 سری تکون دادم و هیچی نگفتم که بابا گفت:

 باهم صحبت کنن.بهتره مهان و حسین یکم -

 سری تکون دادم و به مهان اشاره کردم، سر پایین انداخته بلند شد و حسین هم دنبالش به اتاق مهان رفتن.

 سینا: خاله ولی خودمونیما عجب جذبه ای داری.

 لبخند زدم و گفتم:

 می خوای یه چشمه اشم تو ببینی؟-

 چشاشو باحال گرد کرد بعد با عجله گفت:

 ونم سیر شدم.نبابا مگه از ج-

لبخندی بهش زدمو بلند شدم و به سمت اشبزخانه رفتم. ساناز و یگانه داشتن حرف میزدن که با دیدن من 

 ساکت شدن:

 بچه ها لطفا میوه ارو میارین؟-

 ساناز: باشه خاله.

 دستتون درد نکنه.-

و الهه و سکوت لبخند زدن و منم برگشتم سر جام نشستم، بعد از یک ربع صحبت های در گوشی اشوان 

 بقیه، مهان و حسین اومدن.

 محنا:

 خب عزیزانم چی شد؟-

 حسین نگاهی به مهان انداخت و گفت :
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 جوابو باید مهان خانم بگن.-

 به مهاان نگاه کردیم که با التماس نگاهم کرد... نفسی کشیدم که گفت :

 هرچی مامانم بگه.-

 یز. مرتضی:لبخند نشست روی لب همه بجز اون چهار نفر نفرت انگ

 دهنمون رو شیرین کنیم؟-

 تو که دهنت همیشه شیرین هست اشغال... 

 لبخند تصنعی زدم و گفتم :

 مبارکه...-

سینا بشکنی زد و بلند شد و رفت اشبزخانه، شیرینی ای که محناشون اورده بودن رو برداشت و به همه 

 تعارف کرد و خودش زودتر یه شیرینی برداشت ... مهری:

 ــــــــــا.؟سینــــ-

 سینا خندید: جونم مامانی؟

 مهری : میریم خونه دیگه.

 خندید و بعد تعارف شیرینی نشست.

 لبخند روی لب مهان و حسین حس خوبی بهم می داد.مرتضی:

 قرار عقدشون رو هم مشخص کنیم؟-

 تو حرف نزنی نمی شه؟

 به سختی جلوی اخم کردنم رو گرفتم و گفتم :

 مایش... چون ازدواج فامیلی میشه بهتره اول ببینیم مشکلی نباشه.خب اول بهتره برن از-

 اخم حسین رفت توهم، با این حال گفتم :
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 جواب ازمایششون که اومد از محضر وقت می گیریم.-

 محنا: درسته... پس بهتره فردا حسین و مهان برن برای ازمایش.

 سری تکون دادم مادرشوهرم:

 مهریه ارو تعیین نمی کنین؟-

 نا و مرتضی و همینطور بقیه مونده بودن چی بگن که گفتم :مح

این توافق بین حسین و مهانه... من و بقیه دخالتی توش نداریم. اوناهم تا اومدن جوااب ازمایش فرصت -

 دارن به توافقشون برسن

 با اخم نگاهم کرد، بلند شدم  و به اشبزخانه رفتم.

 ***دوروز بعد***

 مـــامان؟-

 ز لب تاب برداشتم و نگاهش کردم که خندید و پرید بغلم:با اخم سر ا

 مشکلی برای ازدواج نداریم!-

 لبخند زدم و بوسیدمش:

 خیلی خوشحال شدم عزیزم.-

 با خوشحالی خندید و جیغ کشید که منم همپاش خندیدم.

 با هیجان گفت :

 وای مامان نمی دونی حسین هم چقدر خوشحال شد.-

 خندیدم و گفتم:

 ا کو؟شیرینی م-

 اینم شیرینی شما...-
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 از توی کیفش یه بسته کادو پیچ شده در اورد که با تعجب گفتم:

 این برای چیه مهان؟-

 خندید و گفت :

 یه کادو واسه مامان گلم... سلیقه منه.-

 گونشو بوسیدم:

 این کارا چیه گلم.-

 کادورو گرفتم و بازش کردم با دیدن موبایل اچ تی سی با تعجب گفتم:

 م نداشتم مهان... الز-

 خندید: از اون گوشی ساده سامسونگ قرن بوقی خسته نشدی؟ 

 خندیدم و بوسیدمش

 ممنون عزیزم... خیلی برام ارزشمنده.-

 با خوشحالی دوئید رفت منم گوشی رو از توی قابش در اوردم که با دیدن قالب پشتش شوکه شدم... 

 بین چقدر برای همچین قابی پول دادن.عکس مهان و حسین توی دوتا قلب عکس قاب بود...ب

 اما خندیدم و برگشتم سمت قاب عکس اشکانو گفتم :

 نظرت چیه ؟ ... خوشگله ؟-

خندیدمو روشنش کردم که دیدم یه عکس دیگه از حسین و مهان که انگار توی بام تهران بودن و لبه اش 

 وایستاده بودن، شهر زیرپاشون مشخص بود.

ه بودن و دستاشون و حالت قلب جلوی سینه اشون گرفته بود وبه دربین می هردو سمت دربین ایستاد

 خندیدن.

 چشمام پر اشک شد و خندیدم.

 دیونه ها.-
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 همین لحظه دوتا اس ام اس اومد، با تعجب بازشون کردم که یکیش از حسین و یکیشم از مهان بود.

 دوستت داریم.-

ف احساسم نبودم... حس شیرینی داشت که دخترت و خندیدم که اشک از چشمام روون شد، قادر به توصی

کسی که خواهرزاده ات بود و االن جای پسرته بهت بگن دوستت دارن... اونقدر برات ارزش قائلن که اینهمه 

 وقت صرفت می کنن.

 واقعا ادم خوشبختی بودم ...

 سیم کارت گوشی قبلیمو در اوردم و تو قسمت سیم دومش گذاشتم.

 رفتم :شماره سینا رو گ

 جانم ؟-

 سالم سینا جان -

 سالم خاله جون خودم.-

 مزه نریز نمکدون... ببین این مقاله دوستت اماده است چاپش کنم یا فرمتی براش میل کنم؟-

نمی دونم خاله ده دقیقه دیگه زنگ میزنم خبر می دم... راستی پولش چقدر میشه خاله بهش بگم کارت به -

 کارت کنه.

 ..نمی خواد عزیزم..-

 اا خاله بگو که اگر بازم موردی بود بهت معرفی کنم.-

 ببین پس شماره ام رو بهش بده بگو خودش زنگ بزنه....-

 باشه خاله جان میگم امروز حتما بهت زنگ بزنه.-

 مرسی عزیزم کاری نداری؟-

 نه خاله جون فقط یه چیزی؟-

 جانم؟-
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 گوشی نو مبارک-

 م که با خنده گفت :بعدم خندید، چشمام گرد شد و سکوت کرد

 خاله جون یه سر به گالری گوشی بزن...فعال-

 تماس قطع شد منم سریع رفتم توی گالری که با دیدن اون همه عکس شوکه شدم.

از مهان و حسین بی نهایت عکس بود ... حسین و مهان وسینا و ساناز و یگانه هم هرکدوم تکی پنج شش تا 

 عکس داشتن.

 ر.دسته جمعیشون هم همینطو

 گوشیمو پر کرده بودن... خندیدم و زیر لب روانی نثارشون کردم.

دوساعتی بودن که داشتم عکسای گوشی رو تک به تک نگاه می کردمو به بعضی عکسا که فیگور های 

 جالبی گرفته بودن می خندیدم که گوشیم زنگ زد.

 ادم:با دیدن شماره که دو صفر اولش داشت تعجب کردم اما با این حال جواب د

 بله؟-

 سالم خانم مهراوه شریفات ؟-

 ساله بود که لحجه هم داشت.21چشمام گرد شد، صدای یه پسر حدودا

 بله بفرمایید.-

 نیک فر هستم. دوست سینا جان.من راستین -

 تازه دوهزاریم افتاد:

 اهان ...بخشید نشناختم.-

 نه خواهش می کنم...ببخشید زحمت دادم بهتون.--

پسرم... ببین راستین جان من برات اینو ترجمه کردم حاال شما اینو چاپی می خوای یا  نه خواهش می کنم-

 با فرمت خاصی ؟
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 اگر میشه با فرمت پی دی اف برام ایمیلش کنین.-

 باشه حتما. -

 ممنون از زحمتتون چقدر باید بابت ترجمه بدم ؟-

 این حرفا چیه پسرجان... شما دوست سینا جان هستی.-

باالخره شاید بازم مقاالتی باشه که برای ترجمه بدم بهتون، بگین که روم بشه بازم بهتون زحت ممنون اما -

 بدم.

صفحه بود 233تومنه مال شما 2طوری راحت... خب هر صفحه ترجمه اش این حرفا چیه؟ باشه عزیزم این-

 تومن133 میشه

 دستتون درد نکنه فقط یه وقت کم که نگفتین؟-

 خندیدم:

 حتنه خیالت را-

 باشه پس شماره کارتتون رو هم برام ایمیل کنین.. ممنون-

 خواهش می کنم کاری نداری؟-

 نه دیگه...خدانگهدار-

تماس رو قطع کردم، بعد تبدیل فایل به فرمت براش ایمیل کردم، بعد از یه خواب حسابی بلند شدم تا شام 

 درست کنم.

 ***مرور خاطرات مهراوه***

ا محناشون رفتن یه عروسی، مهریشون که مسافرت بودن اما منم چون تازه میشه یه شب مامان و باباشون ب

 گفت زایمان کرده بودم نرفتم، اشکان هم شب کار بود.

ساعت نه شب بود و نیم ساعتی بود که رفته بود اما یهوزنگ خونه زده شد، به خیال این که مامان یه چیزی 

 شمام گرد شد، ضربان قلبم رفت روی هزار.جا گذاشته درو باز کردم که با دیدن مرتضی چ

 با ضرب خواستم درو ببندم که درو هل داد.
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اونقدر زور میزدم که حس می کردم اگر نفس بکشم شل میشم  واون می تونه بیاد تو... گرچه زور من تازه 

 زایمان کرده کجا وزور اون مرد قوی کجا...

 درو هل داد و اومد تو ودرو بست.

 ب رفتم و اون جلو اومد.... با وحشت عقب عق

حس می کردم عزارئیل داره نگاهم می کنه، صدای نفس هام توی گوشم می پیچید و من از شدت وحشت 

 واقعا نمی دونستم باید چی کار کنم.

 درو قفل کرد و اومد سمتم، دوئیدم سمت اتاقم که اونم دوئید و یه جا گیرم انداخت.

 زدم زیر گریه:

 ...کن.توروخدا برو..ولم -

 پوزخندی زد و گفت :

 من کار نیمه کاره ندارم...باید تمومش کنم.-

هلم داد روی تختم، دختر بیچاره چهار ماهه ام روی زمین توی اتاق بود که با دیدن ما همیونطوری بی 

 حرکت نگاهمون می کرد... مهان من اون شب شاهد گناهم بود ...شاهد بود چطور به مادرش تجاوز شده.

، گریه می کردم و ید تقال می کنم کمربندش رو در اورد و دستامو به میله فلزی باالی تخت بستوقتی د

 التماسش می کردم اما انگار کر بود... انگار کور بود .

سریع لختم کرد و خودشم شلوارشو در اورد، داشتم از شدت وحشت دق می کردم. از ترس شروع کردم جیغ 

 دهنمو باهاش بست.زدن که سریع شالمو برداشتم و 

 دیگه هیچ امیدی نداشتم و فقط گریه می کردم..

 با جیغای من مهان هم گریه می کرد اما مرتضی هیچ توجهی بهش نمی کرد.

مردانگی بادکرده اش رو با فشار واردم کرد یه لحظه از شدت درد حس کردم همه بند بند وجودم از هم جدا 

 شدن ... 

 ثیفش بودم.نیم ساعت عذاب اور زیر بدن ک
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 نیم ساعتی که فقط گریه کردم ... 

 وقتی دست روی سینه های برجسته و دردناکم بخاطر تجمع شیر بود کسی حس می کردم نحس شدم... 

 خیلی وقت بود می خواستم مزه اتو بچشم اما چموش بودی از دستم در میرفتی...-

فهومم از درد اونم ابش رو داخلم خالی خم شد نوک سینه ام رو محکم گاز گرفت، با بلند شدن صدای نام

 کرد.

بعد از نیم ساعت که روم دراز کشیدباالخره بلند شد و رفت دستشوی... مهانم اونقدر گریه کرد که خوابش 

 برد.

 با بغض نگاهش کردم... دختر چهار ماهه ام...

مالفه کشیدن روی خودم  مرتضی اومدو شلوارش رو پوشید و دستام رو باز کرد، اونقدر بی حال بودم که نای

 رو هم نداشتم.

 بعد از این که لبامو بوسید سریع رفت.

 به سختی خودم رو به حموم رسوندم.

اگر مهان نبود خودم رو همون لحظه می کشتم... صدبار خودم رو لیف کشیدم. با پوستی قرمز اومدم بیرون، 

 خوردم ودر خونه ارو قفل کردم. خونریزی داشتم نوار بهداشتی گذاشتم و رفتم دوتا قرص جلوگیری

هیچ کس نفهمید اون شب جهنمی چه بروزم اومد اما بعد اون دیگه شب هایی که اشکان سر کار بود می 

 رفتم خونه مامانشون می خوابیدم و دیگه حتی یه لحظه هم خونه تنها نموندم.

سوپرایزی بگیره و گفت  همه چیز خوب بود تا این که محنا تصمیم گرفت برای غافلگیری شوهر اشغالش

 مهان رو نگه می داره من و اشکان بریم خریداشو بکنیم.

قبول نکردم مهان رو بهش بدم اما رفتم خرید..رفتم برای متجاوزم خرید تولد... هیچ کس نفهمید چه دل 

 خونی دارم... هیچ کس نفهمید.

 زدیکم بشه..وضعیت روحی افتضاحی داشتم... در هفته فقط یکبار می ذاشتم اشکان ن

 ونم من ارضا نمیشدم و خیلی عذاب می کشیدم.
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اشکان می گفت بریم پیش دکتر شاید مشکلی هست که من نمی تونم ارضا بشم اما من خودم می دونستم 

 چه مرگمه.

من خودم رو فدای چی کرده بودم؟ محنا و دوتا بچه اش؟ یا مامان و بابام؟ یاهم سرنشت دخترکم که ممکن 

 دن این مسئله نابود بشه... اشکانی که ممکن بود بهم ...بود با فهمی

 چی کار می کردم؟ 

خونه مادرشوهرم نمی رفتم ...نهایتش هر دوهفته یک بار..وقتی می دیدم می خواد داروهای گیاهی به مهان 

 بده حتی جرات بستن چشمام رو بهم نداشتم.

مه چقدر حالش بد شد و رفتیم بیمارستان یادمه یکبار مهان شش ماهش بود بهش عسل داد...هنوزم یاد

وقتی اشکان فهمید بخاطر عسلیه که مادرش داده چقدر داغ کرد و هیچی نگفت و تو خودش ریخت اما من 

 وحشت کرده بودم ...

 تقریبا سر مادرشوهرم داد زدم:

 می کشمت. زنیکه روستایی داشتی بچه ام رو به کشتن می دادی...یکبار دیگه ببینم نزدیکش شدی خودم-

 بعدم مهان رو بغل کردم و یه تاکسی گرفتم رفتم خونه.

 اشککان با غم اومد خونه، با مهان بازی کرد اما من باهاش قهر کردم و گفتم:

 دیگه خانه مادرت نمیام...مهان اونجا امنیت جانی نداره.-

ون دادم خودم رو به اونقدر با غم نگاهم کرد که یک لحظه دلم سوخت براش اما به سختی بی اهمیت نش

 اتاق رفتم.

حس می کردم اشکان از ازدواج پشیمونه...موهای سفید شده اش جلوی چشام بودم و یک لحظه هم محو 

 نمی شدن... این که گیر کرده بین منو مادرش...

یک سال ونیم نرفتم خونشون واوناهم نیومدناما نذاشتم اشکان هم مهان رو ببره فقط عکسشو نشونشون می 

 د.دا

 مهان که دوسالش شد یه روز خیلی حالم بد بود... استرس بد جور به وجودم چنگ می نداخت.
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 وقتی تلفن زنگ زد و پشت گوشی گفتن اشکان توی یکی از ماموریت ها کشته شده شوکه شدم...

 تا دوساعت فقط به یک نقطه نامعلوم خیره بودم... 

 ***زمان حال***

 اشته باشم؟رامین: شماره ات رو می تونم د

برای همین شماره ام رو براش  ،اون ویوربن و من ایران،می دونستم هیچ وقت امیدی به دیدار ما نیست

 فرستادم.

 می تونم االن زنگ بزنم؟-

 یرون، درواقع همون دیدار عاشقانه، البته منم سینا رو اویزونشون کردم که تنها نباشن.مهان رفته بود ب

 اره.-

شنیدن صداش، بعد از ده دقیقه داشتم ناامید میشدم که گوشیم زنگ خورد.با دیدن  دل تو دلم نبود برای

 دوصفر اول اب دهنم رو قورت دادم و بعد جواب دادم:

 بله؟-

 سالم... رامین هستم.-

 نفس عمیقی کشیدم و جواب دادم:

 سالم.-

 رامین: خوبی مهراوه جان؟

اعث شده بود یکم هل بشم...حرف زدن با مرد صداش صوت قشنگی داشت... مردانه و جذاب، همین هم ب

 سال اونم تلفنی و یواشکی ادرنالین خونم رو برده  بود باال61غریبه بعد 

 ممنون... -

 اون همه چیز رو می دونست، پس خیلی راحت می تونست حال االنم رو درک کنه.

 چه خبر از مهان؟-
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 چشمام رو بستم و سعی کردم خونسرد باشم:

 سین رفتن بیرون، البته سینا رو هم باهاشون فرستادمخوبه... با ح-

 خندید : احتماال برگردن مویی رو سرشون نمونده.

خندیدم... خوب بلد بود ادمو از این حالت خجالت و ...خارج کنه... ارامش داشت توی تک تک گلبول های 

 خونم اثر می ذاشت.

 ردم مشخصا اون ها رو هم خوب می شناسه.البته با توصیفاتی هم که من از تک تک اعضای خانواده ک

 نبودی مزه پرونی های سینا رو توی خاستگاری مهان ببینی... -

 اما تو از حسین بیشتر خوشت میاد، چون شخصیت ارومی داره.-

 ای کشیدم و گفتم :

 اره... حسین یه چهره مظلومی داره، یه ارامشی توی چشماشه... -

 بکنی؟ بنظرت می تونی چهره من رو تصور-

 امممم نمی دونم... هیچ گونه زمینه ای ندارم...-

 منم همینطور... خیل دلم می خواد مادر فدا کاری که این قدر هم جوونه ارو ببینم.-

 حس کردم گونه هام رنگ گرفتن... برای عوض کردن جو گفتم :

 لحجه نداری... فارسی رو خیلی روون صحبت می کنی...-

شیک، دلم برای این مرد که ناشناس بود و هیچ شناختی ازش نداشتم و حتی  خندید، یه خنده مردونه و

 چهره اش را هم ندیده بودم می تپید... 

 درسته، من بجز محیط کاری فرانسه صحبت نمی کنم... همیشه حتی تو خونه فارسی... -

 اوهوم... -

 مکثی کردم و گفتم:
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شدم از فکر و خیال چت کردن باهات و راه کارات  من خیلی مدیونتم... اون موقع که داشتم دیوونه می-

 باعث شد بهتر با اون بحران مواجه بشم.

 خوشحالم عزیزم... برای عروسیشون منم دعوت می کنی؟-

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم... فکر دیدنش باعث شد دلم قنج بره. لبخند زدم و گفتم:

 اره حتما... می توونی بیای ایران؟-

 کنی حتما میام. اگر دعوتم-

 .یه جوری بود لحنش، انگار داشت توی افکارم نفوذ می کرد

 هنوز درباره این که مراسمشون کی باشه صحبتی نکردیم، به محض  مشخص شدنش اولین نفر دعوتی.-

 ممنون عزیزم. کاری نداری؟ صدام می کنن-

 نه... ممنون.-

 خدافظ عزیزم-

 خدافظ-

 سته خندیدم، خندیدم و ته دلم قند سابیدن...به محض تموم شدن تماسمون ناخوا

 هیچ وقت توی عمرم اینطوری نشدم...اینطور هیجان زده نشدم...

 هیچ وقت برای اشکان این اتفاق برام نیوفتاده بود.

 مامان ما اومدیم.-

 با لبخند رفتم توی حال که حسین و سینا رو دیدم، مهان هم داشت میرفت توی اتاقش.

 نشاط وجودم هنوز روی لب هام بود، گفتم : لبخندی که از حس

 خب خوش گذشت؟-

 حسی با غیض به سینا نگاه کرد :
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 مگه با این... الاله اال اهلل...-

 سینا با خنده دست انداخت دور گردنم و گفت :

 خاله جون امر کرده بودن... چیه می خواستی مثل دوتا کفتر عاشق تنهاتون بذارم؟-

 کشیدم، مهان هم از اتاق اومد بیرون و گفت :خندیدم و گونه سینا رو 

 سالم... مامان ادم قحط بود... اینقدر از دستش حرص خوردن که چند کیلو کم کردم.-

 خندیدم و سینا هم گفت :

 اگر حرص خورده باشی باید چاق بشی نه الغر-

 مهان خیز برداشت سمت سینا که سینا هم پشتم وایستاد که با خنده گفتم :

 ن بچه ها...بشینین یه چایی بیارم براتون.بس کنی-

مهان چپ چپ  به سینا نگاه کرد و کنار حسین نشست، سینا هم اونور حسین نشست، چندتا چایی ریختم 

 و رفتم توی پذیرایی پیششون که سینا گفت :

 خاله شنگول می زنی..-

 لبخندی از حس شیرین درونیم زدمو گفتم :

 از خوشحالی شماها خوشحال باشم...؟چیز خاصی نیست بچه ها...بده -

 سیناقیافه متفکری گرفت و گفت :

 بعید می دونم خاله جون.-

 خندیدم که گفت :

 بیا اینم نشونه اش.-

مهان و حسین هم داشتن با کنجکاوی نگاهم می کردن، لبخندی زدم و روبه روشون نشستم، یه تصمیم انی 

 گفتم :

 کنم که تونست راضیم کنه با ازدواجتون موافقت کنم.برای عروسیتون می خوام کسی رو دعوت -
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 هرسه توی بهت رفتن، لبخند رضایتمندی زدم و به قیافه های بانمکشون نگاه کردم.

 مهان:

 میشناسیمش؟-

 سری به نه تکون دادم و هیچی نگفتم حسین گفت :

 فکر می کردم خودتون راضی شدین.-

 لبخند محوی زدم و گفتم :

ه بودین دوست داشتم شما دوتا مال هم باشین اما موضوعی پیش اومده بود که باعث من همیشه وقتی بچ-

 می شد با ازدواجتون مخالفت کنم، این اقا باعث شد بتونم تصمیم درست رو بگیرم.

من داشتم چی کار می کردم؟ از یه مرد غریبه برای مهان و حسین و سینا حرف می زدم؟ منی که هر مردی 

 دستش می شکست یا راهی بیمارستان می شد؟سمتم می اومد یا 

 سینا متفکر نگاهم کرد و گفت :

 خاله وقتی ازش حرف می زنی چشمات برق می زنه... -

 جمله اش برام جور دیگه ای تعبیر شد... 

 اخمام رو کشیدم توی هم و می شه گفت با عصبانیت گفتم :

 اون فقط یه روانشناسه.... چاییتون رو بخورین سرد شد.-

 حرف دیگه ای نزدن اما می تونستم ذهنای درگیرشون رو درک کنم ... 

 سال دارم از مردی حرف می زنم که حتی تونسته تصمیمم رو عوض کنه.61بعد از 

 رو به حسین کردم و گفتم :

 سرویس نشون کردین؟ فردا بریم خرید؟-

 حسین نگاهی به مهان کرد و مهان گفت :

 ما خب شما سلیقه ات بهتره ...اره چند تایی باب میلم بود ا-
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 سری به تاسف تکون دادم و گفتم :

 من دیگه کاری توی تصمیماتتون ندارم، از االن خودت باید تصمیمم بگیری.-

 دستی توی موهاش کشید،رو به حسین کردم و گفتم :

 به محنا بگو امشب میایم که تاریخ عقد و عروسی رو مشخص کنیم-

 حسین: 

 باشه.-

 حسین سینا هم بلند شد و بعد خدافظی رفتن. با بلند شدن

 همین که رفتن صدای اعتراض امیز مهان بلند شد. با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 چیه؟-

 با هیجان گفت :

 زود باش تعریف کن.-

 دستمو روی پیشونیش گذاشتمو گفتم :

 تبم نداری... چیو تعریف کنم؟-

 :خندید و دستمو گرفت و نشستیم روی مبل و گفت 

 از همین اقا روانشناسه دیگه.-

 با چشمای گرد شده به مهان نگاه کردم که با ذوق خندید و گفت  :

وای نمی دونی مامان چقدر خوشحال شدم وقتی گفتی یه اقاست... فکر کن عروسی منو شما تو یه روز -

 باشه...

 زی داره ...با دهن باز و چشمای گرد داشتم به مهان نگاه می کردم، عجب ذهن تخیل پردا

 تو همون حال گفتم :
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 دیونه شدی؟ -

 با هیجان تو جاش، جابه جا شد و گفت :

نه اتفاقا خیلی هم جدی می گم... همش با خودم می گفتم من ازدواج کنم مامان دیگه تنها می شه و اینا -

 اما اگر با این اقا هه که تعریفشو کردی ازدواج کنی منم خیالم راحت می شه.

 شیدم توی همو گفتم :اخمام رو ک

جنبه رمان خوندن نداری مهان... من اصال این اقا رو ندیدم، فقط از طریق اینترنت باهاش چت کردم، تازه -

 اون اصال ایران زندگی نمی کنه...

 لب و لوچه اش اویزون شد و گفت :

 چه بد.-

 ان گفت :سری به تاسف براش تکون دادم اونم مشغول فکراش بود که جیغ کشید و با هیج

 مگه نمی گی برای عروسیم میاد پس می بینیش دیگه، اگر خوشت اومد باهاش ازدواج می کنی؟-

یعنی اینقدر کم بود یه مرد توی خونه حس می شه که مهان این طور داره بال بال می زنه؟ دلم گرفته بود... 

 حس دختر دم بختی رو داشتم که مادرش می خواد به زور شوهرش بده ... 

 جوری به مهان با اخم خیره شدم که کمی خودش رو جمع جور کرد... اما نگاهم رو ازش نگرفتم.یه 

 مهان یکم این پا اون پا کرد بعد دستپاچه به اتاقش اشاره کرد:

 امم...فکر کنم موبایلم داره زنگ می زنه...-

سری به تاسف تکون  بعدم سریع دوئید تو اتاقش، چند دقیقه ای به مسیر رفتنش همونطوری خیره شدم،

 دادم و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم.

 روی تخت دراز کشیدم و به قاب عکس اشکان نگاه کردم.

 نظرت چیه دوباره ازدواج کنم؟-

 حس می کردم عکس اشکان داره با اخم نگاهم می کنه، پوزخندی زدم و گفتم :
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 بشم دیگه ازدواج نکنم.تو زندگی با تو اونقدر اذیت شدم که حتی اگر عاشق کسی هم -

 دست دراز کشیدم و قاب عکس رو خوابوندم و بعد روی تخت دراز کشیدم.

 این روزا حوصله هیچ چیزیو رو نداشتم...هیچی...

 ***فصل پنجم***

 «مهراوه»

شب که شد شلوار مشکی و مانتوی کرم و حریر که تا پنج سانت جلوش کرمی بود سرم کردم و با مهان 

 رفتیم پایین.

حنا و مرتضی استقبال گرمی کردن و نشستیم، ساناز با سینی چایی اومد و بعدم با حسین اومدن و نشستن م

 پیشمون.

 مرتضِی : خب تاریخ خاصی برای ازدواجشون مد نظرته؟

از این که همیشهه باهام صمیمی رفتار می کرد متنفر بودم، می دونستم محنا زن حساسیه و حتی یک بار 

شماره ناشناس به مرتضی پیام دوستی بدم ببینه عکس العمل مرتضی چیه اما من قبول  به من گفت به یه

 نکردم...

 سعی کردم کالفه گیم رو مخفی نگه دارم:

دوماه دیگه محرم شروع می شه ...بنظرم بهتره اول یه شیرینی خوری براشون بگیریم و عروسی اصلیشون -

 موقع جهزیه مهان هم اماده می شه. باشه برای بعد محرم هرموقه خواستن.. تا ااون

مهان سرش رو اورد باال و نگاهم کرد، می دونستم معنی نگاهش چیه! می دونستم با خودش می گه بودجه 

نداریم مامان چطوری می خواد برام جهزیه بخره اما من نقشه هایی تو سرم بود که امید وار بودم بتونم 

 عملیش کنم.

 ه مهان مشکلی نیست ما می...محنا: مهراوه جان برای جهیزی

 دستمو اوردم باال به معنا بس کنه، با تحکم گفتم :

 نگران نباش محنا جان... مهان جهیزیه کامل و همونطور که خودش بپسنده خواهد داشت... -
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 مهان سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت

 محنا سری تکون داد و چیزی نگفت مرتضی هم بعد مکث طوالنی ای گفت :

 خب پس بنظرم مراسمشون باشه برای هفته دیگه پنجشنبه که تا اون موقع بتونیم خرید هارو انجام بدیم.-

 سری تکون دادم و گفتم :

 باید اینا محرم بشن... شفقط قبل-

 مرتضی متفکر دستی به ریشش کشید :

 فردا میرم ببینم کدوم محضری وقت داره.-

 سکوت جمع نشان دهنده موافقت جمع بود.

 عد خوردن شام که محنا حلیم بادمجون درست کرده بود با مهان رفتیم باال..ب

مهان رفت بخوابه منم رفتم توی اتاقم و وارد چت روم شدم،معتاد چت کردن با رامین بودم و به این فکر 

 نمی کردم که شاید این چت های من برای اون کسل کننده باشه.

*** 

 ه؟مامان نظرت در باره اون سرویسه چی-

نگاهی به سرویس طالیی که مهان پیشنهاد کرده بود نگاه کردم، قشنگ بود اما اگر خودم بودم اونو انتخابش 

نمی کردم، یه جورایی یوغور بود و من ظریف رو بیشتر ترجیح می دم)نمی دونم یوغور رو درست نوشتم یا 

 نه(

 تا اومدم حرفی بزنم مهان گفت :

 م به دلم ننشسته...نه نه... االن که نگاهش می کن-

کالفه پوفی کردم و به سمت مغازه طال فروشی بعدی رفتیم، با دیدن تنوع زیادش بازوی مهان رو تهدید امیز 

 فشار دادم و گفتم :

 از همین مغازه انتخاب می کنی جیکتم در نمیاد که پاهام تاول زد.-
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ایت خوشبختانه یکی رو انتخاب کرد و ریز خندید و با چشمای باریک شده به سرویس ها نگاه کرد و در نه

رفتیم تو؛ حلقه هاشونم از همونجا انتخاب کردن، حلقه حسین رو من حساب کردم و طالهای دیگه ارو 

 حسین. )یه جور رسمه، نمی دونم جاهای دیگه رسماشون چطوریه(

نه و شمعدون، کت بعد یک ساعت از مغازه اومدیم بیرون و به سمت شهر عروس رفتیم)اسم یه پاساژ که ایی

 شلوار داماد، لباس مجلسی و لوازم ارایشی داره(

بعد خرید وسایالشون به خونه برگشتیم، پاهام بشدت درد می کرد، وقتی خونه رسیدیم از شدت خستگی 

 خودم رو روی تختم انداختم، بدون این که حتی لباس هام رو هم عوض کنم .

 مهان: ااا مامان چرا خوابیدی؟

 م :با غیض گفت

 خسته ام مهان... انگار کوه جا به جا کردم... شام با تو من خوابیدم.-

بعدم پشتم رو بهش کردم، فکر نمی کردم مهان این قدر سخت پسند باشه، البته تا به االن من همیشه براش 

می خریدم و خودش کمتر پیش می اومد انتخاب کنه اما حاال که همه اش افتاده بود روی دوش خودش 

 نمی تونست بین  چند تاانتخاب کدوم رو انتخاب کنه)چه انتخاب تو انتخابی شد؟! :( (ر انگا

 بعد از چند ثانیه خوابم برد.

*** 

 صبح روز بعد با یه حس بدی از خواب بیدار شدم، از اون حسا بود که می گفت امروز یه اتفاق بد می افته.

 )حتما براتون پیش اومده این حس ششم قوی(

م می پیچید و کالفه بودم، از ساعت پنج صبح بیدار بودم و همه چیز رو صد بار کنترل کردم که دلم توی ه

 مشکلی نباشه)اب و برق و گاز منظورشه(

توی اتاقم داشتم رژه می رفتم که ساعت هشت مهان از خواب بیدار شد، صبحانه که خورد با حسین رفتن تا 

 لباس شیرینی خوریشون رو بخرن.

تلفن زنگ زد، حس می کردم قلبم اومده توی دهنم. با جواب 3تاق قدم رو می رفتم که ساعت کالفه توی ا

 دادن به تلفن اه از نهادم بلند شد:
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 سالم مهراوه جان.-

 چقدر یه ادم می تونه بیشعور باشه...

 چقدر یه ادم می تونه نفهم و اسکل باشه؟...

 چقدر یه ادم می تونه پروو باشه؟...

 داغون بود که خشن جوابشو دادم: اونقدر اعصابم

 سالم بفرما؟-

 مهان خوبه؟!-

 پـــوف... اگر تو بذاری همه خوبیم.

 خوبه امرتون..؟-

 احمد می گه امروز نهار مهان بیاد اینجا... دلش برای مهان تنگ شده.-

 مهان رفته خرید لباس عروس وقت نمی کنه بیاد.-

 نیده گفت :یهو با لحنی که انگار یه گناه کبیره ارو ش

وااااااه بال به دور... دوره اخر و زمون شده این بچه ها خودشون میرن همه کارا رو می کنه اخر از همه به -

 بزرگ فامیلشون می گن.

 خدایا یا اینو از روی زمین محو نابود کن یا منو.

 با چندش گفتم :

 مهان نمیتونه بیادفعال که شما تو دوران قجر جاموندی... به هرحال من حرفمو گفتم...-

 با لحن تهدید امیزی گفت :

 احمد میگه اگر مهان نیاد من اجازه ازدواج بهش نمی دم.-

حس می کردم از سرم داره دود بلند می شه...خدایا خودت کمکم کن...دارم از حرص سکته می کنم... 

 خدایا...
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هدیدی بکنی مطمئن باش ازتون خیلی خب می گم بیاد اما برای اخرین بار..اگر یک بار دیگه همچین ت-

شکایت می کنم اونوقته عدم صالحیتتون ثابت می شه و دیگه بود و نبودتون برای منو مهان اهمیتی نخواهد 

 داشت. روز خوش.

 تلفن رو کوبیدم روی دستگاه و با حرص نشستم همونجا روی زمین..

 سر من ناززل بشه؟خدایا چرا همچین بنده های روی مخی رو افریدی...؟ اخه چرا باید 

 کالفه شماره مهان رو گرفتم:

 سالم مامان جونم؟-

 سالم دخترم ...کجایین؟-

 ما تو یه مغازه ایم منتظرم فروشنده لباسو بیاره پرو کنم.-

 اها خوبه فقط مهان به حسین نشون ندی ها... بذار همون شب ببینه.-

 خندید :ای به چشم قربان.

 افرین دختر خوب...-

 وت شد:لحظه ای سک

 مامان من ب...-

 پریدم وسط حرفش و گفتم :

 مهان...؟-

 جونم؟-

 مردد لبمو گاز کرفتم و گفتم :

 مادر بزرگت زنگ شده و گفته امروز نهار مهان باید بیاد خونه ما.-

 یهو صدای مهان عصبی شد:

 غلط کرده...-
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 کالفه نفسمو فوت کردم و گفتم :

کن مادر... بعد عقد دیگه حتی بخوانن می تونی بگی حسین راضی مهان جان...فقط تا بعد عقدتون تحملش -

 نیست.

 مامان دیگه...یه جوری منصرفش می کردی.-

نمیشه مهان... فکر کنم الهه شیرش می کنه وگرنه اونو چه به تهدید کردن... با حسین برین اونجا...نمی -

 خوام اگر یه وقت کامران اونجاست تنها باشی.

 باهات تماس می گیرم باشه حتما... بعد-

 باشه دخترم فعال-

 تماس رو قطع کردم و کالفه دستام رو چنگ کردم توی موهام.

سال 61بدجور دلم شور می زد، نتونستم صبحانه و نهار بخورم، مدام توی دلم به مادرشوهر سابقم که بعد 

 هنوزم عین بختک روی زندگیمه تف و لعنت فرستادم.

 م و شماره حسین رو گرفتم.که شد طاقت نیاورد 62ساعت 

 بله؟-

 سالم حسین جان.-

 سالم خاله خوبین؟-

 نه خوب نیستم...همش دلنگرون مهانم که میگیرن اونجا.-

 نگران نباش خاله من پیششم.-

 حسین توروخدا مواظبش باشیا...این هر دفعه رفته اونجا کارش به بیمارستان کشیده.-

 چشم خاله جان حواسم شش دانگ جمعه...-

 باشه ممنون...خوش بگذره.-

 شمام فکرو خیال نکن...فعال-
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 خدافظ-

 تماس قطع شد، با این که حسین گفته بود مواظبشه اما چیزی از نگرانی من کم نشد.

 تا ساعت سه خودم رو هی به اینور و اونور می کوبیدم و هیچی نبود که فکرم و منحرف کنه...

 خبر بدی رو باید بشنوم. ساعت دو بود که تلفن زنگ زد، حس می کردم

 بله؟-

 خاله مهان نمی تونه نفس بکشه چی کار کنم؟-

 شوکه شدم...مهان نمی تونه نفس بکشه؟

 خاله یه چیزی بگو...صورتش داره کبود می شه و بدنش هم قرمز شده.-

 اشکام ریختن روی گونه ام...می دونستم امروز یه اتفاقی می افته.

 ببرش بیمارستان...-

 میریم بیمارستان ...که نزدیکه شماهم بیا باشه ما-

 تماس قطع شد، کوبیدم توی سرم و زدم زیر گریه...

 خدایا مهانم چیزیش نشه... من به غیر اون کیو دارم؟-

فوری حاضر شدم و از خونه زدم بیرون، وقتی رسیدم حس می کردم روحمه که داره میره سمت اورژانس، 

 ی کردم نفس نمی کشم و ضربان و قلبم رو حس نمی کنم.اونقدر دلنگران بودم که حتی حس م

 با دیدن حسین دوئیدم سمتش که با دیدم بغلم کرد و گفت:

 اروم باش خاله...بخیر گذشت...-

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و هق هقم بلند شد:

 هیس اینجا بیمارستانه... درضمن رعایت کنین.-

 ستار بیشعور گفتم:از حسین جدا شدم و بدون توجه به اون پر
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 مهان چی شد؟-

 کالفه دست توی موهاش کشید و گفت:

 مهان به بادام حساسیت داره؟-

 سرم رو به اره تکون دادم که کالفه دستمو گرفت روی صندلی نشوند:

مهان هم همینو می گفت به اون زنه اما اون می گفت این بادام کاغذی حساسیت زا نیست... تازه می گفت -

و عسل داره تازه خیلی هم مقویه... اینقدر گفت و گفت و گفت تا این که از دستش خالص شیم  شیر بادامه

 خوردیم اما بعد از چند دقیقه مهان شروع کرد به خواروندن پوستش بعدم نفساش به خس خس افتاد.

 دوباره زدم زیر گریه و گفتم:

دفعه می ره اونجا باید کارش به بیمارستان می دونستم امروز یه اتفاقی می افته ...بیچاره دخترم که هر -

 بکشه...

حسین اینبار تالشی برای اروم کردنم نکرد... منم اونقدر دلم پر بود که می دونستم اگر اون زن رو این جا 

 ببینم درجا می کشمش.

 همراه مهان سبحانی؟-

 با عجله رفتیم سمتش که برگه ای رو گرفت سمت حسین و گفت:

 بشه مرخصه. هزینه اش پرداخت-

 اون که رفت منم رفتم پرده ای که مهان بود، با دیدن چشمای بسته اش دلم گرفت. چرا باید اینطوری بشه؟

خم شدم با عشق پیشونیش رو بوسیدم که اروم چشماش رو باز کرد، اشک هام یک لحظه هم بند نمی 

 اومدن.

 گریه نکن مامان.-

 دوباره پیشونیش رو بوسیدم و با بغض گفتم:

 مگه می شه گریه نکنم عمرم؟ می دونی چی بهم گذشت ؟-

 فقط یه لبخند تلخ زد، تا اومدن حسین، منو مهان فقط به هم دیگه نگاه کردیم.
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*** 

از بیماستان نامه گرفتم و رفتم شکایت کردم، نامه های قبلی ای که از بیماستان گرفته بودم رو هم ارائه 

بی کفایتی اون خانواده ثابت شد و اونا دیگه حقی نسبت به مهان  کردم، زودتر از اونی که فکر می کردم

 نخواهند داشت.

 برام مثل یه خواب می موند... این که تو یک هفته از شرشون خالص شده باشم.

 بالفاصله بعد گرفتن نامه رفتیم محضر و اونا عقد کردن و قرار مراسمشون هم برای سه روز بعد افتاد.

 برای خودم لباس مجلسی بخرم که موبایلم زنگ خورد. اومده بودم بازار تا

 سالم مهراوه جان.-

با شنیدن صدای مردونه و جذابِ رامین یه لحظه همونجا وسط پیاده رو ایستادم که یکی از پشت بهم تنه زد 

 و منو به خودم اورد.

 سالم رامین... خوبی...؟-

 اره عزیزم...-

 شماره مال ایران بود...پس؟

 ایرانی.؟ببینم ...-

 خندید :اره ... می تونم ببیمت؟

 هول شدم، یه گوشه وایستادم و دستمو گذاشتم روی قلبم، خدایا چرا اینقدر قلبم داره تند می زنه...؟

 اره حتما..-

 صدای ماشین میاد، بیرونی؟-

 اره... اومده بودم برای عروسی مهان لباس بگیرم.-

 م.چه خوب پس می تونم توی خریدش بهت کمک کن-

 دستام از هیجان عرق می کردن و خودمم به سختی سعی می کردم صدام اروم و خونسرد باشه.
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 باشه... -

 کجایی االن؟-

کجا بودم ؟ توی اون لحظه حتی اسم خودم رو هم فراموش کرده بودم، تمرکز نداشتم، چشمم روی اسم 

 خیابون بود اما نمی تونستم بفهمم اون چیه...

 ل کنم و اروم اسم خیابون رو گفتم.تونستم تجزیه و تحلی بعد از یکم مکث تازه

 باشه عزیزم ... من حدودا تا ده دقیقه دیگه اونجام...-

تا ده دقیقه دیگه این جاست...؟ نمی تونستم درک کنم داره درباره چی حرف می زنه.. توی هنگ بودم و نیاز 

 به ریکاوری داشتم .

یکمت توی پیاده رو بشینم، حس می کردم قلبم از هیجان هر تماس که قطع شد به سختی تونستم روی ن

 لحظه ممکنه از کار بایسته .

 هیچ وقت فکرشم نمی کردم روزی برسه بخوام با مردی قرار بذارم، هه... 

 چته مهراوه اروم باش...اون یک روانشناسه اگر بخوای این طوری هول بشی که کالت پس معرکه است.

 کردم خودم رو کنترل کنم.نفس عمیقی کشیدم و سعی 

از جام بلند شدم و به اطراف نگاهی انداختم، بنظرم هیچ کدوم از این ادمهایی که داشتم نگاهشون می کردم 

 رامین نبودن...تصور من از رامین یه...

 سالم...-

 با شنیدن صدای سالم برگشتم به پشتم، با دیدنش ابروهام رفت باال...

 که مد نظرم بود خیلی بهتر بود...خیلی بیشتر از بهتر.خب اعتراف می کنم از چیزی 

 لبخند محوی روی لب هاش بود و با دقت اجزای صورتم رو از نظر می گذروند.

 خوشحالم از دیدنت.-

 به خودم اومدم، لحظه ای سرم رو انداختم پایین، انگار یادم رفته بود حرف زدن چطوریه...
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 به سختی گفتم:

 منم همینطور.-

 یه بریم کافه اون جا... اینجا وسط وایستادیم.نظرت چ-

 سرم رو اوردم باال و بهش نگاه کردم، چشاش خیلی مهربون بود.... صوت قشنگی داشت.

 بریم.-

انگار توی خواب و رویا بودم، نمی تونستم باور کنم اینی که روبه روی توی کافه نشسته همون مردیه که 

 و بهترین راه رو نشونم بده... همونی که معتاد چت کردن باهاشم. تونست از طریق اینترنت راهنماییم کنه

 زیبا تر از اونی هستی که تصور می کردم.-

لبخند محوی از شنیدن این تعریف روی لب هام نشست. اب دهنم رو به سختی طوری قورت دادم که 

 صداش بلند نشه و گفتم :

 غافلگیر شدم ... -

 ازم بر نمی داشت:خندید، حتی یک لحظه هم نگاهش رو 

 خب من غافلگیر کردن رو دوست دارم... -

 سری تکون دادم و اومدم بگم اخالق مضخرفیه که گوشیم زنگ خورد.

 از توی کیفم اچ تی سی ای که مهانشون خریده بودن رو در اوردم که خیره شد به گوشی.

 با دیدن اسم مهان، روبه رامین گفتم :

 ببخشید.-

 لبخند زد: راحت باش.

 نفسی کالفه ای کشیدم، از این طور غافلگیری ها خوشم نمی اومد.

 بله؟-

 سالم مامان کجایی ؟-
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 بیرونم، چطور؟-

هیچی خاله مهری زنگ زده برای شام همه بریم خونشون، موبایلت رو گرفت می گفت اشغاله به من زنگ -

 زد

 خیلی خب باشه بگو میایم ...-

 اوهوم، مامان جووون؟-

ونا بود که می گفت یه چیزی می خوام... خندم ام گرفت... یکم لحنم رو نرم تر کردم و گفتم از اون مامان ج

: 

 بله ؟-

 ااا همیشه می گفتی جونم.-

 خندیدم، به رامین نگاه کردم که با لبخند اما دقت منو نگاه می کرد :

 خب حاال لوس نشو ... چی می خوای ؟-

 خونه خاله؟م بعدم امم میگم من با حسین برم بیرون دور بزنی-

اخمام رفت توهم، از االن می خواست تنهام بذاره؟ هر چند بعد عقدشون نذاشتم اینا شب پیش هم باشن و 

 گفتم بعد شیرینی خوریشون اما...

 مامان جووووونم؟-

 باشه...برین خوش بگذره.-

 فدای تو مامانی... جبران میشه... فعال-

 خدافظ-

 ت :تماس رو قطع کردم که رامین گف

 مهان بود درسته ؟-

 سر تکون دادم که خندید :
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 چی ازت خواست که اینطوری اخمات رفت توهم؟-

 سرم رو انداختم پایین، ناخواسته همه چیز رو بهش می گفتم .

 می خوسات با حسین برن بیرون.-

 اهان... خب چی می خوری؟-

 نگاهی به منوی زیر شیشه میز انداختم و گفتم :

 شیر موز.-

 عزیزم.باشه -

بلند شد و رفت و سرخی گونه های منو ندید خداروشکر... حتی اشکان هم فقط موقع رابطه بهم عزیزم می 

 گفت .

ساله که مرده و 61دستام رو گذاشتم روی میز و به حلقه انگشتری ساده توی دست چپم نگاه کردم، اشکان 

 من این حلقه ارو فقط و فقط بخاطر مهان هنوز دستم می کنم...

 به چی فکر می کنی؟-

 با دوتا لیوان بزرگ شیر موز جلوم نشست، شونه ای باال انداختم و گفتم :

 هیچی... -

 ابرویی باال انداخت و هیچی نگفت... چقدر مرموزه.. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم :

 فکر می کردم الکی می گی.-

 چیو؟-

 این که برای عروسی مهان میای... -

 موز رو خورد و گفت :خندید؛ کمی از شیر

من ایران زندگی می کنم اما بخاطر اقامتم توی ویوربن مجبورم هرسال یک ماه رو اونجا بمونم تا مشکلی -

 براش پیش نیاد
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 سری تکون دادم و بی حرف کمی از شیرموزم رو خوردم.

 مهان در چه حالیه؟-

 کردمو گفتم : نفسی گرفتم و کمی از خجالتم ریخته بود، توی چشمای خوشرنگش نگاه

 خوبه ... خوشحاله..-

 حسین چی ؟-

 اونم خوشحاله...این موبایل رو اون دوتا برام خریدن.

 و به موبایلم روی میز اشاره کردم. با اجازه ای گفت و موبایل رو برداشت و قابش رو نگاه کرد :

 خیلی دوستت دارن.-

 سر تکون دادم که گفت:

 بهتره زودتر بریم لباس بخریم.-

 تکون دادم و بلند شدم اونم بلند شدو با هم به سمت در رفتیم. سری

 جای خاصی مد نظرته؟-

)می بینین چقدر بی بخارن؟ حاال یا صحنه هاش رو برای من تعریف نکردن یا واقعا هردوشون مخشون عیب 

 داشتووو خخخ(

 اممم. اینجا یک پاساژ هست می خواستم برم اونجا.-

 کردم که رامین متوجه شدو گفت : زیر چشمی به دورو برم نگاه

 منتظر کسی هستی؟-

 سرم رو انداختم پایین، نمی تونستم به رامین دروغ بگم:

 امم...نه... می ترسم از اشنا ها کسی ببینه.-

 ابرویی باال انداخت و گفت :
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 مگه کار بدی کردی؟-

 سرم رو انداختم پایین و اروم گفتم :

 رو دستش می شکست اگر کسی ببینه ....سال هرکی می اومد س61نه ... ولی -

 خندید و وارد پاساژ شدیم:

 سخت نگیر.-

 همین ؟ سخت نگیرم؟ چه دل خسته ای داره.

 ویترین مغازه ها رو نگاه می کردم و بدون این که مکث کنم از کنارشون رد می شدم.

 چیز خاصی مدنظرته؟-

 نگاهی به مدال کردم و گفتم :

 د حتی معمولی.پوشیده ... سنگین... شای-

 مثال مادر عروسی...باید حسابی تو چشم باشی.-

 اه ارومی کشیدم و گفتم :

 متاسفانه اگر اینطور که تو می گی باشه اونقدر حرف پشت سرم ردیف می کنن که... -

 کالفه به سمت دیگه ای رفتم، چقدر دلم همصحبتی می خواست.

 به حرف مردم نباید اهمیت بدی.-

 تم سمتش، توی یک قدمیم ایستاد، توی چشمای هم خیره شدیم و با ناراحتی گفتم :وایستادم و برگش

ساله که اشکان مرده و 61برای من مهم نیست اما دوست ندارم این حرفا روح و روانِ مهان رو داغون کنه... -

 کلی حرف شنیدم و نذاشتم مهان بفهمه، نمی خوام یه وقتی متوجه بشه و ...

 مهراوه... -

 و انداختم پایین که با جدیت بیشتر صدام کرد:سرم ر
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 مهراوه؟-

 سرم رو بلند کردم که تو همون حالت جدی نگاهم کرد و گفت :

اون ها جای تو نیستن، از بیرون گود وایستادن نگاه می کنن نظر میدن...تو که حقیقتو می دونی...مهان هم -

 از زندگیت لذت ببری...می دونه، پس نباید نگران این ها باشی...جوونی و باید 

 پوزخندی زدم و گفتم :

 به من نیومده...بهتره بریم میترسم نرسم چیزی بخرم-

 سری به تاسف تکون داد وکنارم راه اومد...تو این یه مورد هیچ وقت نتونسته بود راضیم کنه.

 اون خیلی قشنگه.-

 نگ ابی فیروزه ایش زیادی توی چشم بود.برگشتم سمت مدلی که رامین نشونم داده بود، واقعا زیبا بود. اما ر

 اخمی کردم و گفتم :

 خیلی تو چشم میشه.-

 اومدم برم کهبازوم رو گرفت، داغی دستش داشت دستمو به اتیش می کشید.

بهش نگاه کردم و اونم همینطور، هردو انگار برق بهمون وصل کرده بودن که اون زودتر به خودش اومدو 

 کنه لبخند محوی زد و همونطور که توی چشمام خیره شده بود گفت : بدون این که تغییری ایجاد

 همینو میری پروو می کنی... باشه؟-

 چشاش چه جادویی داره که منو بعد سال ها داره اسیر کسی می کنه ؟

 برای این که بتونم افکارم رو جمع و جور کنم سرم رو انداختم پایین 

*** 

 «مهان»

 در خونه ارو باز کردم که حسین پریدم تو و اروم درو بستم.با صدای زنگ موبایلم پریدم 
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از شدت هیجان قلبم داشت تند تند می زد، حسین با دیدنم یهو بغلم کرد که شوکه شدم. اما اونقدر ذوق 

 زده شدم که دستام رو بردم باال و دور گردنش حلقه کردم، اروم ازم جدا شد و با شیطنت گفت :

 کنم...! می خوام از راه به درت-

 دهن باز کردم بپرسم منظورت چیه که یهو سرش رو اورد پایین و لباش رو گذاشت روی لبام.

چشمام گرد شد، نرمی و داغی لبای حسین باعث شد ته دلم بریزه، از همون اول تند و با حرارت می بوسید 

 و دستش مدام روی کمر و پشت کتفم رو نوازش می کرد.

موهاش حلقه شد و نمی دوسنتم باید چی کار کنم فقط اجازه می دادم تا هر  دست راستم رفت باال و توی

 طور که دوست داره لب هام رو ببوسه ...

منکر لذتی وافری که داشتم می بردم نمی شم؛ بعد چند دقیقه ازم جدا شد، پیشونیش رو چسبوند به 

 ت :پیشونیم و هردو چشمامون رو بستیم و در حالی که نفس نفس می زدیم گف

 همراهیم کن مهان... -

صداش دورگه شده بود، اب دهنم رو قورت دادم و باشه ارومی گفتم و وقتی یکم ازم جدا شد دوباره لب 

 هاموون روی هم قرار کرد.

 وقتی دیدم لبمو مکید منم همین کارو کردم که حس کردم داره به جنون کشیده می شه.

 روی مانتوم چنگ زد... یهو دست چپش اومد بینمون و سینه راستمو از

ناخداگاه پاهام سست شد و اه گفتم. فوری دست راستش رو دور کمرم قالب کرد و محکم به خودش 

 چسبوند اما با دست دیگه ام سینه ام رو هی فشار می داد.

دیگه واقعا نمی تونستم تحمل کنم... دلم می خواست حسین همه بدنم رو فتح کنه...دلم می خواست هرچه 

این بی طاقتی تموم بشه اما تو یه لحظه حسین ازم جدا شد و محکم بغلم کرد و دوتا دستش رو دورم  زودتر

 حلقه کرد:

 بیشتر از این جلوبریم قول نمیدم هیچ کاری نکنم.-

سرم رو گذاشته بودم روی سینه اش و به صدای تند قلبش گوش می کردم... بدجور تو خماری مونده بودم 

 اما هیچی نگفتم.
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 د از چند دقیقه تو همون حالت مونده باالخره حاتمون طبیعی شد، حسین:بع

 میرم ماشین رو روشن کنم.-

 سری تکون دادم و وقتی اون رفت منم رفتم بعد سرویس یه رژ کمرنگ روی لب های ورم کرده ام زدم.

 وقتی به حسین پیوستم گفت :

 نظرت چیه بریم به خاله تو خرید لباس کمک کنیم.-

 یاد یه چیزی افتاده باشم گفتم :انگار 

 اره حتما باید بریم ...-

می ترسیدم مامان به خاطر حرف مردم بره یه چیز ساده برداره ... اخه بوده تو عروسی ها که مامان برای 

همین حرفا بعضی وقتا با مانتو می شست اما برای من همیشه بهترین ها رو می خرید... امان از دست  این 

 اشون تمومی نداره.مردم که حرف

 حسین: خاله معموال کجا میره؟

 برو اون پاساژی که نزدیک میدون...هستش.-

و بعد از چند دقیقه دستش روی ران پام نشست که باعث شد سر جام سیخ بشم. خندید و سری تکون داد 

 من از خجالت قرمز شدم.

م، با سر انگشت هاش یکم به دستش اروم اومد و بین دوتا پام نشست، حس می کردم دارم خیس می ش

 وسط پاهام فشار اورد، تغییری تو حالت پاهام ندادم چون بدجور هنوز خمار ادامه رابطه قبلی بودم.

 حیف االن وقتش نیست...-

 بعدم دستشو برداشت و من نفس راحتی کشیدم.

 هیچ وقت حسین رو توی این بعد ندیده بودم ...

و حسین هم بعد قفل کردن ماشین اومد پیشم، دستام رو دور بازوش  با نگه داشتن ماشین سریع پیاده شدم

قفل کردم و به سمت پاساژ راه افتادیم، داشتم با چشم دنبال مامان می گشتم که چشمم جایی خشک شدو 

 وایستادم.
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 حسین هم وایستاد و رد نگاهم رو گرفت...باورم نمیشد ...

مز مامان رو درک کنم... چرا بازوش توی دستای اون مرده چشمام گرد شده بود و نمی تونستم گونه های قر

 بود ؟ چرا مامان مثل همیشه اونو نمی زد؟

 مامان سرش رو اورد باال و توی چشمای مرده خیره شد، کم کم لبخند نشست روی لبش...

 نفهمیدم کی چشمام پر اشک شد ... نفهمیدم...

 اشون بودم که حسین جلوم قرار گرفت.باهم وارد مغازه ای شدن اما من همچنان خیره به ج

بازوم رو گرفت و کشید با هم به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم، نمی فهمیدم فقط این حس رو داشتم 

 که دارم مامان رو از دست می دم.

 حسین بام تهران نگه داشت و پیاده شدیم، اومدم سمتم و بغلم کرد:

 مهانم حرف بزن...-

 ی بود تا صدای هق هقم بلند بشه...انگار همین جمله اش کاف

 کمرم رو نوازش می کرد و سعی کرد ارومم کنه :

 مهان خانوم شما االن از چی  ناراحتی؟-

 با بغض ازش جدا شدم و گفتم :

 اون داره مامانم رو ازم می دزده... -

 بچه شده بودم ...عین بجع ها نگران کم شدن محبتش بودم. حسین اخمی کرد و گفت :

 مچین حرفی زده ؟ مهان بچه نشو ... خاله جوونه حق داره بخواد رابطه ای رو شروع کنه...کی ه-

 با بغض روم ازش گرفتم و به سمت لبه رفتم... حسین هم دنبالم اومد و با سماجت ادامه داد :

 سال هرمردی اومد سمتش روی خوش بهشون نشون نداد و61سال تنهایی تورو بزرگ کرد... 61مهان خاله -

حاال تو داری ازدواج می کنی و خاله تنها می شه ...دیگه نمی تونی هروز پیشش باشی ... اینطوری خاله دق 

 می کنه مهان... درکش کن.
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دردم همین بود که همه اینا رو قبول داشتم اما می ترسیدم مامان منو فراموش کنه... دیگه به من محبت 

 نکنه و ... 

سال ؟ دیدی 61... برق چشاشو دیدی؟ دیدی گونه های سرخشو بعد از حسین: عزیزدلم ... قربونت برم

 چشاشو که از هیجان لبریز بود ؟ مهان نگو ندیدی که باور نمی کنم...

 از پشت دستاشو دور شکمم حلقه کرد و سرش رو گذاشت روی سرم و گفت :

اه امروز خاله حتی موقع نگاه خانومی من. .. اینو بهت نگفته بودم .. اما االن هرچی فکر می کنم برق نگ-

 کردن به عمو اشکان هم تو چشاش نبود ... خاله حق داره یه زندگی با عشق و عالقه ارو تجربه کنه.

 تو بغلش دور زدم وسرم رو گذاشتم روی سینه اش ... 

 .می دونم... می دونم مامان چقدر تنهاست... می دونم اما حسود شدم حسین... می ترسم منو یادش بره-

 اشکام داشتن پیراهنشو خیس می کردن، روی سرم رو بوسید و گفت :

حسود کوچولوی من .. خاله جونش رو هم برای تو میده ... حس می کنم این همون اقاییه که تونسته -

 مامان رو راضی کنه تا با ازدواجمون موافقت کنه .

 سرم رو بلند کردم و به حسین نگاه کردم که لبخند زد و گفت :

 ول بده برگشتیم خونه حرفی نزنی... بذار خاله خودش بگه.ق-

 سری تکون دادم و خم شدم زیر گلوی حسین رو گرم و داغ بوسیدم.

*** 

 «مهراوه»

 فروشنده لباسی که رامین پسندیده بود رو بهم داد و من مردد وارد اتاق پرو شدم.

نشست روی لبم... رامین کی بود واقعا سخت بود پوشیدنش اما وقتی دیدم با چشمای ابیم ست شده لبخند 

 ؟اون همه چیز رو درباره من می دونست و من هیچی درباره اون نمی دوستم .

نمی گم اینو برای من دوختن چون اصال از این حرف خوشم نمیاد، شاید این لباس هم سایز خیلی ها باشه 

 اما خب به دلم نشسته بود.
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و باز کردم، ابشار موهام که دورم ریخت لبخند روی لب هام عمیق سرم رو کمی کج کردم و کیلیپس موهام ر

 تر شد.

 تقه ای به در خورد:

 مهراوه جان درو باز می کنی منم ببینم؟-

 نیم نگاهی به در کردم و لبمو گاز گرفتم، عمرا بذارم توی ببینی... اونم االن بدون هیچ ارایشی.

 بشه؟ من چم شده؟ می خوام جلوش خوب بنظر برسم که چی

 فوری لباس هام رو پوشیدم و اومدم بیرون که رامین بعد مکثی گفت :

 اندازه بود ؟-

 اره.-

 لباس رو به  فروشنده دادیم و دوباره توی لباسا چشم چرخوندم که چشمم روی یه لباس زرد افتاد...

 روی لبم ... مدل قشنگی داشت ناخواسته به فروشنده نشونش دادم و قتی اونم پرو کردم و لبخند نشست

 

 جلوی صندوق فروشنده حساب کرد و گفت :

 میلیونهفتصد تومن.2-

باورتون می شه اگر تنها بودم کلی چونه می زدم و شایدم هیچی نمی خریدم... سعی کردم خونسرد باشم و 

 دست بردم کارتم رو در بیارم که رامین فوری کارت کشید.

خودش برداشت و یکی داد به فروشنده، با برداشتن لباسا  با چشمای گرد شده نگاهش کردم، یه رسید برای

 رفت بیرون و منم دنبالش.

 یه لحظه حس کردم اون چون می دونه روی جمع کردن پول حساسم اینکارو کرده شایدم فکرکرده ندارم.

 از این فکرا اخمام رفت توی هم و سد راهش شدم، با همون اخم های مرغضبی گفتم :

 پولشو داشتم.-
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 کرد نرم باشه و مالیم... اما من واقعا از این که کسی بهم صدقه بده بیزارم: سعی

 به عنوان هدیه از من بپذیر-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :

 من هدیه ای به این گرونی نمی خوام...در ضمن اونقدر دارم که نیاز نباشه بهم صدقه بدی.-

قبل این که برگردم حرم نفس هاش رو توی گوشام حس  و با سرعت ازش فاصله گرفتم که بازوم رو گرفت و

 کردم :

بار اخرت باشه با من اینطوری حرف میزنی مهراوه... من اهل صدقه دادن و ترحم کردن نیستم پس بار -

اخرت باشه اینطوری درباره ام فکر می کنی... حاال که اینطوری برخورد می کنی شماره کارتم رو برات اس ام 

 و برام بریز.اس می کنم پول

 چند ثانیه گذشت و من برنگشتم، حس می کردم زیادی تند رفتم و رامین  رو ناراحت کردم.

 حس این که حاال از من بدش بیاد و دیگه نخواد منو ببینه باعث شد قلبم بگیره... 

 بی حرف از پاساژ خارج شدیم که گفت :

 من ماشین نیاوردم... ماشین داری؟-

 اره...-

 جواب دادم که مکث کرد و بعد گفت : اونقدر اروم

 پس منو تا یه جایی برسون لطفا.-

 سر تکون دادم و به سمت تیبا رفتیم.

یکم که رفتیم داشتم با ادرسی که می داد پیش می رفتم، دیگه نمی تونستم این سردی و ناراحتی رامین که 

 کامال مشهود بود رو تحمل کنم و گفتم :

ک کن بعد از این همه سال که تنهایی از پس همه چیز براومدم فکر کنم این رامین ببخشید... خب... در-

 کارت ممکنه معنی بدشو برداشت کنم.

 نفس عمیقی کشید و دستمو که روی دنده بود رو گرفت و گفت :
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 من ازت ناراحت نیستم عزیزم... بهت حق می دم ... -

و از دست می دادم اما با این حال خوشمم گرمای دستاش داشت دستام رو ذوب می کرد، داشتم تمرکزم ر

 می اومد.

 به سختی تونستم خودم رو راضی کنم 

به سختی تونستم خودم رو راضی کنم تا دستمو از توی دستش بکشم بیرون، الکی سرعتمو کم کردم و دنده 

 عوض کردم که خندید :

د، مدام دوست دارم کاری بکنم مهراوه خیلی احساسات نابی داری... خیلی از سرخی گونه هات خوشم میا-

 که گونه هات قرمز بشن...

 حس می کردم از گونه هام داره اتیش زبانه می کشه...چرا اینقدر نفهمه ؟

 همینجاست ...-

ماشین رو که نگه داشتم تو جاش چرخید سمت من، منم به سختی نگاهش کردم، بدجور داشتم توی تب 

 خجالت می سوختم.

 انشون یک بار دیگه ببینمت؟می تونم قبل عروسی مه-

 لب پایینم رو گاز گرفتم و گفتم :

 نمی دونم... -

 دستمو از روی فرمون برداشت و بین دوتا دستش گرفت، سرم رو تا اخرین درجه انداختم پایین که گفت :

 پس هروقت تونستی بهم خبر بده ...-

 چرا داره همچین می کنه ؟ سرم رو فقط تکون دادم که حس کردم داره سمتم خم می شه...وا این

وقتی گرمای لب ههاش روی پیشونیم نشست ناخواسته سرم رو اوردم باال و تو چشماش نگاه کردم که 

 لبخند زد و چشمک شیطنت باری زد و از ماشنین خارج شد و به سمت دری رفت.

 دستی براش تکون دادم و راه افتادم.

 شتم روی پیشونیم... واقعا داغ شده بودم و...اما یک کوچه اونور تر نگه داشتم و دستمو گذا
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سال دلم می خواست رامین بغلم کنه... مردی از جز اشکان بغلم کنه تا گرمای 61اعتراف می کنم بعد از 

 تنش رو حس کنم...

یادم نیست هیچ وقت اونگرمایی که االن حس کردم رو از اشکان دریافت کرده باشم... اشکان همیشه دمای 

 شت و معمولی بود.... هیچ وقت نشد ضربان قلبم با دیدنش باال بره یا این که ازش خجالت بکشم...متعادلی دا

حتی شب اول که با هم بودیم و به ظاهر من از خجالت داشتم اب می شدم مدام داشتم به خودم فشار می 

الن برام سرشار از جذابیت اوردم تا ادای خجالت کشیدن رو در بیارم... اصال برام جذابیتی نداشت اما رامین ا

 و مردانگی هست... 

 تازه چشمم به خیابونا افتاد و فهمیدم توی پولدار نشین ترین نقطه تهرانیم، هه ...

اشکانی که توی زندگیمون فقط یه ماشیناز خودش داشت و حتی پول خونه و ارو هم بابای من داد و ... نمی 

دگی بر بیاد اما اومده ازدواج کنه ارو به عنوان همسرم تونستم همچین مردی که نمی تونه از عهده زن

بپذیرم...شاید گناه کبیره ای باشه اما من نمی تونستم ... مگه چند سالم بود ؟ اشکان منو از همه عالقه 

 مندی هام جدا کرد.

یه لباس برای عروسی می خواستیم بخریم کلی می گشت تا ساده ترین و حتی پوشیده ترین که حتی جذب 

 هم نباشه برام بخره... اما ... 

 نمی دونم ... رامین ...

 بعد از مدتی به خودم اومدم و دست از مقایسه این دونفر برداشتم...

 باید به مهان می گفتم ؟پــــــــــوف

*** 

 «مهان»

 ماامان که اومد هرلحظه منتظر بودم تا از اون مرد بگه اما مامان فقط لباس هاشو نشونم داد ...

 ار پر از انرژی بود... گاهی بی دلیل لبخند می زد و ... شاید حق با حسین باشه.انگ

سال نیاز هاشو به خاطر من سرکوب کرده و حاال بی 61مامان نیاز به محبتی از جنس مرد داشت... مامان 

 انصافیه منی که می خوام ازدواج کنم و از پیشش برم بخوام اونم تنها بمونه مثل سایق...
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ل نشستم و به ظاهر داشتم به تی وی و شبکه خبر که همیشه ازش متنفر بودم نگاه می کردم که روی مب

 گوشیم ویبره رفت و قطع شد.

 نگاهش کردم که دیدم حسینه، نیم نگاهی به مامان که در حال اشبزی بود انداختم و پیامش رو باز کردم:

 خاله چیزی در باره اون مرده گفت ؟-

 یه...شاده و گاه بی گاه لبخند می زنه... خوشحاله و... لباسای خوشگلی هم خریده.نه... اما پر انرژ-

 سند رو زدم بعد از چند دقیقه جواب حسین اومد :

حسودی نکن گلم...تو االن باید خوشحال باشی که مردی پیدا شده  تا خاله با فکر کردن بهش لبخند بزنه... -

 قهه هم گذاش(فکر کن بابا جدید بیاد ...)یه ایکون قه

 زیر لب بیشعوری نثارش کردم و نوشتم:

 اگر باعث خوشحالی مامان میشه منم قبولش میکنم.عمرا بهش بگم بابا ...اما خب -

 قربون خانم فهمیده ام.-

اهی کشیدم و دیگه چیزی نگفتم و به تی وی نگاه کردم که با دیدن صحنه ای از افراد به دست داعش 

 ه ارو عوض کردم.کشته شده بودن سریع شبک

خاک تو سرتون اینا چیه نشون میدین روحیه مردم رو داغون می کنین ...برای همین چیزاست که از شبکه 

 خبر بدم میاد.

*** 

 «مهراوه»

 وقت نشد تا رامین رو دوباره ببینم...  تو این سه روز اصال

نه و ساناز و دنبالش روونه کردم محنا و امروزم روز مراسمه، برای مهراوه از بهترین ارایشگاه وقت گرفتم و یگا

 مهری هم رفتن یه ارایشگاه دیگه خودمم باز به ارایشگاه نزدیک به باغ تاالرشون.

 ز صبح یکم دل نگرونم و نمی دونم از چیه... 
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سال اینطور ازادانه 61وقتی خودم رو توی قاب ایینه دیدم اصال نمی تونستم باور کنم که این منم که بعد از 

 ایش کردم و با زیبایی ذاتیم می خوام توی عروسی دخترم پایکوبی کنم.ار

 با فکر این که رامین منو اینطوری ببینه دلم غنج رفت.

 خیلی اصرار کرد که بیاد دنبالم اما قبول نکردم و خودم سوار تیبا شدم و رفتم تاالر...

س رو دعوت نکرده بودم و اصال هم محنا و مهری و شوهراشون زودتر اومده بودن، از سمت اشکان هیچ ک

 دوست نداشتم توی عروسی مهان حضور داشته باشن... چون دیگه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد.

سریع رفتم اتاق پرو و اول لباس ابی ارو پوشیدمو با محنا به کار خدمه نظارت کردیم و بعضی چیزا روهم 

 گفتیم تا دکورشون رو عوض کنن.

 عروس هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم بخوام از بقیه میزبانی کنم.من به عنوان مادر 

 کم کم مهمان ها اومدن و منو محنا مدام در حال خوش اومد گویی بودیم ...مرتضی و پرهام هم به اقایون.

 دلم بی تاب بود برای دیدن رامین.

ازشون شاکی بودم چون سومین خانواده که اومد اخمام نامحسوس رفت توی هم... عمه پدریم که بدجور 

 منبع تمام حرفای مفت فامیل اونا بودن.

بشدت ازشون بدم می اومدو نمی تونستم حضورشون رو تحمل کنم اما جز مهمان هایی بودن که بابا به 

 حضورشون اصرار داشت.

 به به مهراوه جون چه خوشگل شدی عمه ...-

 دم و تنها گفتم :لبخند همیشه گی رو به اخم ظریفی بین ابروهام تبدیل کر

 ممنون.-

 اما اون خندید و گفت :

 از بس خوشگلی که مهان از بورس میوفته عزیزم...-

خودش و دختر افریته اش شروع کردن به خندیدن، تنها با اخم نگاهشون کردم که چشمم به پشت سرشون 

 یعنی ورودی افتاد.
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وقتی رامین رو پشت سرشون دیدم  با دیدن یه خانم و اقای شیک پوش اما مسن کمی متعجب شدم اما

 ناخواسته لبخند زدم، راه فرارم جور شد.

 رو به عمه کردم و گفتم :

می دونین چیه عمه جون، من االن چون میزبانم نمی تونم برای هرکسی کلی وقت تلف کنم... انشاهلل اگر -

 وقت شد بهتون سر میزنم...بفرمایید سرهرمیزی که دوست دارید بشینید

ون اینکه توجه دیگه ای بهشون بکنم به سمتشون رفتم اما لحظه اخر جمله عمه اتیش زد به کل بعدم بد

 وجودم:

 هه... اره حتما یه مرد خوش برورو دید داره میره مخ بزنه... -

به وضوح چهره ام اویزون شد واونا که داشتن به من نگاه می کردن قشنگ متوجه شدن، نفس عمیقی 

سردی خودم رو حفظ کنم، لبخند محوی از روی اجبار زدم اما نمی تونستم منکر کشیدم و سعی کردم خون

 ناراحتی اشکار چشمام بشم.

 سالم خوش اومدین.-

 مادرش لبخند زد و باهام دست داد و باباش هم برام سری تکون داد اما مهربانانه تبریک گفت:

 سالم عزیزم... -

 رامین قدمی جلو اومد و گفت :

 ه براتون تعریف کردم، مادر عروس.مهراوه خانم ک-

 مادرش با بهت نگاهم کرد اما بعد گفت :

فتبارک اهلل احسن الخالقین... ماشلله دخترم خیلی خوشگلی... وقتی رامین گفت مادر عروس خیلی -

 خوشگل و جوونه اصال باورم نمی شد.

 لبخند خجلی زدم و تشکر کردم. بفرمایید بشینین.

ز نظر گذروندن و دراخر به سمتی رفتن رامین قدمی نزدیک اومد که مردی حدود باا لبخند میز ها رو ا

 ساله اومد سمتون که رامین گفت :20
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 یه ماشین پارک کردی...-

 پسره: خب چی کار کنم... خودت که شوق دیدن داشتی واینستادی انداختی گردن من.

 چون متوجه من نشده بود تک سرفه ای کردم که منو دید و گفت :

 سالم احوال شما خوبین؟-

 خندیدم... مشخص بود فکر کرده کم سنم می خواست مخمو بزنه.

 سالم ...خوش اومدی-

 رامین :برادرم راستین... ایشونم مادر عروسن 

 راستین یهو با هیجان گفت :

 شما خاله سیناین درسته ؟-

 ابرویی باال انداختم، سینا رو میشناخت؟

 بله درسته.-

 : یهو خندید و گفت

 من راستینم همونی که مقاله ام رو برام ترجمه کردین، یکبار هم تلفنی صحبت کردیم.-

 با یاد اوری دوست سینا لبخند عمیق تری زدمو گفتم :

 اهان حاال یادم اومد...خوشحالم از دیدنت.-

 مرسی-

اهم رو دور بعد لبخند عمیقی به سمت پدر و مادرش رفت، سنگینی نگاه هارو حس می کردم، یه لحظه نگ

 افرادی که توی سالن نشسته بودن چرخوندم، همه داشتن به من نگاه می کردن؛ حتی محنا ومهری.

 سرم و انداختم پایین و گفتم

 خوش اومدی.-
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بعدم از کنارش گذشتم. واقعا توی اون کت و شلوار نوک مدادی و پیراهن نقره ای تو دل برو شده بود اما 

تی اب دهنم رو قورت بدم چه برسه به این که بخوام راحت رامین رو دید نگاه های حاضرین نمی ذاشت ح

 بزنم.

با اومدن سینا وساناز و یگانه می شه گفت نفس راحتی کشیدم. سینا جز کسایی بود که روم غیرتی میشد و 

 اگر کسی حرفی میزد همونجا میذاشت تو کاسه اش.

طور خشک و خالی منتظرین عروس و داماد بیان اهنگ سینا: ای بابا یه دستی یه هورایی یه چیزی... همین

 بذارین؟

 دیجی خندید و مشغول شد، با پخش شدن اهنگ سینا بشکن زنان اومد سمت منو گفت:

 یاال خاله جون...-

 با خنده بهش چشم غره رفتم و گفتم:

 خجالت بکش سنی از من گذشته...-

جبورم کرد برقسم اما خب من فقط در جا میزدم و باخنده بیشین بینم بابایی گفت و دستمو کشید وسط و م

 یکم بشکن می زدم.

 سینا: خاله جــــــــــــــونم؟

 سرشو کج کرد و مظلومنگاهم کرد، ابرویی براش باال انداختم و گفتم:

 باز چیه تو کلت؟-

 خندید و نیم نگاهی به جایی انداختو گفت:

 میشه یه کاری کنی امشب با ساناز برقصم؟-

 وگفتم: خندیدم

 من باید برات موقعیت جور کنم؟-

 مظلوم شونه باال انداخت و گفت:

 خب دیگه...شما که خوبی...شما که ماهی...-
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 خندیدم و گفتم:

 چاپلوسی نکن...ببینم چی میشه اما قول نمیدم.-

 فدای تو خاله جونم.-

 با دیدن گروهی از مهمونا که اومدن رفتیم برای خوش امد.

شنیدم حسابی سرخورده شده بودم و همه اینا رو مسبب اشکان می دونستم که با مرگش از حرفایی که می 

 من رو بیوه کرد و حاال مجبورم توی شب عروسی دخترم این حرفا رو بشنوم.

 مامان و بابام بین میزا دور میزدن و کمی با هر یزی به صحبت می پرداختند که مهان و حسین اومدن.

تظر اومدنشون شدیم، با اومدن دختر قشنگم توی اون لباس قشنگ سفید ذوق لبخند نشست روی لبم و من

 کردم.

 مهان اومد سمتم و بغلم کرد و منم بغلش کردم:

 مامان استرس دارم...-

 خندیدم و گفتم :

 منم استرس دارم... بیخیال...-

 خنده پر اضطرابی کرد و بعد محنا رو بغل کرد، حسین هم اومد سمتم و بغلم کرد:

 رسی خاله جون.م-

 چرا؟-

 برای این که خوشحالی امشب رو مدیونتونم.-

لبخند زدم اونم لبخند زد و رفت که چشمم به مهان توی بغل مرتضی افتاد، حس کردم دنیا یه لحظه اوار 

 شد روی سرم. اون  دیگه پدر شوهرشه و ...

 اما برام خیلی سنگین بود که مهان... 
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زوی حسین حلقه کرد و همونطور که با مهمان ها سالم و علیک می کرد به بعد از چند ثانیه دستشو دوربا

 سمت جایگاهشون رفتن.

بع از دودقیقه که مهان تونست از شر شنلش راحت بشه رفتن وسط و تنها با حسین مشغول رقصیدن شدن 

 و فیلمبردار هم ازشون فیلم می گرفت.

 ند :عد از دوتا اهنگی که دونفری رقصیدن صدای دیجی بلب

 حاال از خانواده درجه یک عروس و داماد می خوام بیان وسط باهاشون برقصن.-

 کسی از پشت بازوم رو گرفت و همراه خودش به جلو برد و این ادم کسی نبود جز....

 سینا... با خنده خوااستم دستم رو از دستش در بیارمکه نذاشت و بهم چمک زد، سواستفاده گر.

دیم و اهنگ شروع شد سعی کردم زیاد قر ندم، در واقع یه رقص معمولی بدون وقتی ماهم وارد پیست ش

 عشوه بود که یهو حسین جلوم جاشو با سینا عوض کرد...

 با خنده گفتم:

 ی بازیای من تموم شده.دوره این قرط-

 خندید و گفت :

 اشتباه می کنی خاله جونم... تازه شروع شده...-

 نت امیزی زد و خم شد کنار گوشم گفت :تو چشماش نگاه کردم که چشمک شیط

 عروسی بعدی... دوتا عروس و دوتا داماد....نظرتون چیه ؟-

 پشت چشمی براش نازک کردم که خندید، به مهان نگاه کردم که ...

با دیدن این که روبه روی مرتضی داره با عشوه می رقصه قلبمو اشوب کرد، یهو از رقصیدن ایستادم... مهان 

 شوه جلوش برقصه.... مهان...نباید با ع

باهم حرف می زدن و می خندیدن، به سختی به نگاهمو به حسین دوختم که داشتم با دقت و ریز بینی 

 نگاهم می کرد؛ همینو کم داشتم.
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سعی کردم خودم رو باهاش هماهنگ کنم اما نمی تونستم ...اصال تمرکزی روی کارهایی که می کردم 

 ان تو دردسر بزرگی ممکنه بیوفته.نداشتم. فقط می دونستم مه

 خاله حالت خوبه ؟ -

 با لبخند خسته ای نگاهش کردم و گفتم :

یه لحظه سرم گیج رفت، فکر کنم بهتره من برم بشینم توهم بهتره بری با عروست برقصی...این شبها دیگه -

 تکرار نمی شه حسین... هیچ وقت...

 ن هلش دادم، نیم نگاهی بهم انداخت و رفت سمتشون.و بازوش رو گرفتم و برش گردوندم و به سمتشو

 به ساناز نگاه کردم که داشت می رقصید اروم رفتم سمتش و گفتم :

 زیبا شدی...؟-

خندید... بعد از چند ثانیه سینا بهمون پیوست و رقص سه نفره شده بود که سر گیجه ساختگی کردم و 

 گفتم :

 شه...شما ادامه بدین.من سرم گیج میره فکر کنم از خسته گی با-

 چشمک نامحسوسی به سینا زدم و از پیست خارج شدم و روی اولین صندلی دم دستم نشستم.

می تونستم چشم غره مرتضی رو ببینم که ناراحته از این که مهان رو از چنگش در اوردم... من همه کاری 

 می کنم تا مهان زندگیش بهم نخوره.

 ه داد تا هرکسی که می خواد بیاد وسط برای رقص.اهنگ بعدی که شروع شد زیجی اجاز

 حسین بهت مشکوک شده.-

 برگشتم سمت صدا، رامین گفت :

ایست یهوییت وسط پیست و خیره شدنت به مرتضی و مهان در حالی که در حال بگو بخند بودن اشتباه -

 محض بود...یا وقتی موقع ورود مرتضی مهان رو بغل کرد.

 اون یه حیوونه ... مطمئنم با این طنازی مهان ... توقع داری چی کار کنم،-

 دستشو گذاشت روی دستم که باعث شد سکوت کنم:
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امشب هیچکاری نمی تونی بکنی مهراوه... هیچی... امشب هرکار هم بکنی مهان الزمه با پدرشوهرش -

ه خودت مشکوک می برقصه... فیلمبردار اینو ازش می خواد، تو امشب با این رفتارت فقط حسین رو بیشتر ب

 خودت اسیب می بینی.کنی و البته... 

اهی کشیدم و برگشتم سمت پیست که با حسین و مهان که صاف به ما نگاه می کردن چشم تو چشم 

 شدیم. می دونستم دیر یا زود باید توضیح بدم که رامین کیه و هیچ وقت دوست نداش...

 سالم...-

 ی کردم کابوسم تو شب عروسی مهان باشه... با وحشت بلند شدم... هیچ وقت فکرشم نم

 کم کم اخمام رفت توی هم:

 یادم نمیاد دعوتتون کرده باشم؟-

 ارشیا پوزخندی زد و گفت :

 کسی نمی تونه منو منع کنه که توی عروسی برادرزاده ام شرکت نکنم.-

 با خشم توی چشماش نگا کردم و گفتم :

شد هیچ کدومتون ثبات روانی ندارین و فقط قصدتون اسیب  خوبه همین چند روز پیش تو ددادگاه ثابت-

 زدن به مهانه.

 الهه با عشوه قری به گردنش داد و گفت :

 عزیزم به هرحال فامیل استخون هم دور نمیریزه شما داری زیاده روی می کنی ...-

 ین:اومدم جوابشو سفت و سخت بدم که دست رامین نشست روی بازوم و تمرکزم رو بهم زد، رام

 بفرمایید بشینید.-

 مادرشوهر منفورم:

 یادم نمیاد شمارو پسرجان؟-

 رامین لبخند با ارامشی زد و گفت :
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 از بستگان هستم، شما بجا نمی ارید...بفرمایید.-

و به میزی اشاره کرد و اونام بی حرف رفتن نشستم، برگشتم و به مهان نگاه کردم که با نگرانی داشت نگاهم 

 بهش زدم که سینا اومد سمتمون و گفت : می کرد، لبخندی

 خاله چیزی که نگفتن؟اگر چیزی کفتن برم حالشون رو جا بیارم؟-

 رگ برجسته گردن سینا اینو به من و رامین ثابت کرد که سینا االن کامال جدی هستش.

 رامین :نگران نباش سینا جان خاله جوابشون رو داد .

 سینا با اخمی سری تکون داد و گفت :

 میشه پیش خاله بمونین ... ؟ میترسم کسی حرفی بهش بزنه.-

 با چشمای گرد شده داشتم به سینا نگاه می کردم که چشمکی زد و کنار گوشم گفت :

 باید جبران کنم دیگه ...-

 بعدم دستی به پیشونیش زد و رفت، رامین مجبورم کرد بشینم و خودشم باز کنارم نشست:

 االن اون وسط باهم برقصیم...؟می دونی چقدر دلم می خواد -

 با چشمایی که داشت از حدقه در می اومد برگشتم سمت و تقریبا وحشت و ترسی بی سابقه گفتم :

اینا امشب منو کفن می کننن....فکرشم از سرت بیرون کن ... تا همین االنشم کلی حرف ردیف کردن که -

 این عروسی تبدیل به میدون جنگ بشه. کافیه یا به گوش سینا برسه یا به گوش مهان و حسین تا

 شونه ای باال انداخت و گفت :

 نگران چی هستی؟ تو جوونی... باید زندگی خودتو داشته باشی...-

 پوزخندی زدم و گفتم :

ساله مارک بیوه خورده تو پیشونیم، همه فکر می کنن بخاطر هوسم 61اخه می دونی گناه من اینه که -

 حاضرم به هرمردی پا...

 هیش... ادامه نده... تو برای خودت زندگی کن مهراوه...-
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 سری به تاسف تکون دادم و گفتم :

 نمی تونم رامین... من برای مهان زندگی می کنم.-

 بلندشدم و به سمت اتاق پرو اختصاصی رفتم .

راسم تا اخر ملباسمو با لباس زده عوض کردم و رفتم بیرون، سنگینی کلی از نگاه هارو حس می کردم، 

 لبخند مصنوعی روی لب هام بود و نگاه های معنی دار حاضرین داشت اعصابم رو بهم می ریخت...

 خب خب ...میرسیم به رقص  عروس خانم و مادرشون... به افتخارشون.-

با اجبار لبخند زدم و وارد پیست شدم، با شروع اهنگ اول مهان اومد سمتم که اخر پیست وایستاده بودم و 

 نو کشوند وسط... با رقص م

وسط که رسیدیم اینبار منم هرچی داشتم رو کردم... می خواستم مهان بهم افتخار کنه یا به قولی لذتم رو 

 از زندگی ببرم.

 داشتن یه لباس عروس با دنباله بلند حرکاتشو سخت کرده بود اما اون کم نمی اورد... 

 اخراش بود که دیجی از محنا هم دعوت کرد.

نگ تموم شد مهان دستم رو گرفت و سریع خم شد بوسید، شوکه شدم و غافلگیر که بلند شد و همین که اه

 با لبخند گفت :

 مرسی مامان.-

 صدای دست و سوت بلند شد و صدای فیلمبردار:

 عالی شد.-

 بغلش کردم و زیر گوشش گفتم :

 امشب می تونی به حسین بگی بیاد باال باهم بخوابین...-

 کرد اما بعد خندید و خجالت کشید. با بهت اول نگاهم

 لبخند زدم و ازش جدا شدم. دیگه لوس بازی بسه.
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 بعد از دوتا اهنگ دیگه باالخره نوبت به شام رسید.

 همش بین میزا می چرخیدم و هواسم بود تا همه شام بخورن.

 خودت هیچی نخوردی خاله ؟-

 یگانه بود که اینو گفت. لبخندی بهش زدم و گفتم :

 نداره خاله جان بریم خونه می خورم. اشکال-

 سری تکون داد و ساناز صداش کرد و رفت.

 بعد شام مهمونا خدافظی کردن و رفتن اخرین نفرات رامینشون بودن :

 دخترم خیلی عالی بود... ایشاهلل خوشبخت بشن.-

 لبخند زدم و با خوشرویی تشکر کردم 

 ؟مهراوه جان امشب پارچه سفید میدین به مهانشون-

 همونطور که روم به رامینشون بود لحظه ای با حرص چشمام رو بستم و لب هام رو روی هم فشار دادم.

 الهه عوضی بود...

 نفس عصبی کشیدم و چشم باز کردم و بدون این که جواب الهه ارو بدم  رو به مادرش گفتم :

 خوشحال شدم تشریف اوردین.-

 م ایستاد و گفت :لبخندی زد و بعد خدافظی رفتن. رامین کنار

 تو خودت نریز... اگر حالشو داشتی شب بیا چت روم.-

سری تکون دادم و بعد خدافظی رفت، برگشتم سمت الهه و قدمی به سمتش برداشتمو توی چشماش خیره 

 شدم:

نمیدونم چرا اصرار داری خودتو قاطی کنی... پارچه سفیدی هم در کار باشه به و مادرشوهرت هیچ ربطی -

 نداره.

 پوزخند زد:
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 چیه حاال شد مادرشوهر من ؟ -

 ساله که مرده پس دیگه شوهری ندارم که اون مادرشوهرم باشه.61بله... چون اشکان -

 نگاهی به رامین که داشت میرفت انداخت و گفت :

 خوش تیپ دیدی هوا برت داشت؟ نمی تونی وایستی دخترت بره سر خونه ز...-

 الهه ساکت شد:با صدای فریاد نیمه بلند سینا 

یک بار دیگه اگر افریته تورو اطراف خاله ام ببینم مطمئن باش اونقدر ازت اتو دارم که همین فردا اشوان -

 طالقت بده... حاالم گمشو زود...

با چشمای گرد شده به سینا نگاه کردم که با چهره سرخ و متورم به الهه نگاه می کرد... الهه سریع رفت و 

 من گفتم :

 ت از اتو چیه سینا؟منظور-

 هیچی...-

 خواست بره که بازوش رو گرفتم و نگهش داشتم:

 تا نگی ولت نمی کنم ... -

 برگشت سمتم و تو چشمام نگاه کرد و گفت :

هم خودش هم دخترش بهم پا دادن... منم صداهاشون رو ذخیره کردم و منتظر روزیم که بخوان پاشونو از -

 خاک سیاه بنشونمشون...گلیمشون بیشتر دراز کنن تا به 

 خدای من...

با بهت نگاهش می کردم که دستشو کالفه توی موهاش کشید، هیچ وقت فکر نمی کردم الهه و کیمیا در 

 این حد وقیح باشن.

 خاله بیا بریم... -

 ***فصل ششم***
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می شدم. اونقدر خسته بودم که نتونستم دیشب بشینم پای لب تاب و صاف گرفتم خوابیدم اما هی بیدار 

 اینگار همش داشتم از یه بلندی پرتاب می شدم.

 صبح ساعت نه بود که صدای زنگ ایفن باعث شد از خوابی که تازه عمیق شده بود بپرم.

 کالفه خودم رو به ایفن رسوندم و با دیدن شخصی که داشت به دربین نگاه می کرد شوکه شدم.

 و برداشتم:با صدای دوباره اش به خودم اومدم و با اخم گوشی

 بله ؟-

 الهه: سالم مهراوه جون... اومدیم دیدن عروس خانم.

با حرص دست راستمو مشت کردم و روی دیوار کنار ایفن محکم کوبوندم. بی حرف گوشیو کوبوندم و دکمه 

 باز شدن درو زدم.

 نگاهی به در بسته اتاق مهان کردم و کالفه جلوی ایینه قدی ایستادم.

 م و رفتم سمت در.دستی به صورتم کشید

 موهام کامال باز بود و یه ساپورت با یه تونیک بلند تا روی زانو تنم بود که استینای سه ربعی هم داشت.

 وقتی از اسانسور پیاده شدن، با اخم خیره نگاهشون کردم که هردو با یه لبخند حرص در اری اومدن سمتم :

 ست که.ای بابا فکر کردیم اخرین نفر رسیدیم...هیشکی نی-

الهه اشغال اینو گفت یهو چشمم به کیمیا افتاد که اخرین نفر از اسانسور در اومد، دندون هام رو روی هم 

 فشار دادم و گفتم :

 بهتر بود قبلش زنگ بزنین...اینم من باید یادتون بدم؟-

حد می تونن پرو اخمای هرسه رفت تو با حرص از جلوی در کنار رفتم که اومد تو... خدایا این ادما تا چه 

 باشن؟

 الهه یکم صداشو باال برد و گفت :

 اا فک...-
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 قبل این که ادامه بده با حرص گفتم :

 خانم محترم... دختر و دامادم خوابن و من دوست ندارم با صدای بد نوازی از خواب بیدار بشن.-

 با اخم گفت :

 حاال صدای من بد اوازه...؟-

 گی گوشیم رو برداشتم و گفتم :صداش رفته بود باال... با کالفه 

 گفتم ساکت...-

 با حرص نگاهم کرد و نشستن روی مبال، باور می کنین بگم داشتم از حرص زیاد دق می کردم؟

 مادر اشکان: پارچه سفید ندادن هنوز؟

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم و گفتم :

 اگر کسی پارچه بخواد محناست نه شماها...حد خودتون رو بدونید.-

 دوباره گفت :

 اما بزرگتر مهان ماییم.-

 با عصبانیت اشکاری بلند شدم و گفتم:

خواب دیدی خیر باشه... پاشو برو بیرون رو اعصاب من اسکی نزن...)باید می گفت اسکی نرو اما خب تو -

 عصبانیت ادم به ساختار جمله اش دقت نمی کنه(

 صورتی از عصبانیت قرمز شده نگاهشون کردم. بلند شدم و رفتم سمت در و بازش کردم و منتظر و با

 الهه ما تا مهان رو نبینیم نمیریم.-

همین موقع صدای پایی از پله ها اومد، نگاه کردم که محنا و مهری رو دیدم سراسیمه داشتن می اومد با 

 دیدن من گفتن :

 چیشده مهراوه؟-

 ومدن تو با دیدن اون سه نفر شوکه شدن.برگشتم و با خشم به اون سه نفر نگاه کردم که اون دوتا هم ا
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 سرم درد می کرد، بد خوابی دیشب بدجور باعث سردردم شده بود، رفتم اشبزخانه و یه قرص مسکن خوردم.

 زیر سماور رو روشن کردم و همونجا به کابینت تکیه دادم.

 محنا:اینا عروسیشون نبوده که پارچه سفید داشته باشن.

 کیمیا: حاال می خوایم مهان رو ببینیم شما مشکلی دارین؟

 «خدابهت صبر بده»مهری یه جوری نگاهم کرد که انگار تو دلش می گفت 

 با عصبانیت رفتم سمت یخچال و سه بسته گوشت در اوردم.

 محنا رفت پیش اونا نشست و مهری اومد کمکم کننه نهار درست کنیم.

 اونقدر حرص خورده بودم که اصال میلی به غذا نداشتم. فقط تونستم یه چایی بخورم چون

با شنیدن صدای در برگشتم که مهان رو دیدم خجالت زده اومد بیرون. یه شلوار جذب ابی اسمانی و یه تاب 

 دوبنده ابی تنش بود .

 بی قرار به من نگاه کرد و اومد سمتم.

 یدم که مادر اشکان گفت :می تونستم خجالتش رو حس کنم، لبخندی بهش زدمو گونشو بوس

 مبارک باشه عروس خانم.-

خواست بیاد مهان رو بوس کنه که مهان یه قدم عقب رفت و تقریبا پشتم ایستاد، با دیدن این حرکت مهان 

 با اخم خیره نگاهش کردم که اخمای اونم توی هم رفت.

 صدای اروم مهان رو شنیدم:

 اینا کی میرن ؟-

 کالفه نفسمو فوت کردم :

 میدونم.چ-

 اما اونا دوباره پروپرو نشستن روی مبال و محنا اومد توی اشبزخانه و با مهربونی پیشونی مهان رو بوسید:

 حسین خوابه هنوز ؟-
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 مهان سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت :

 داشت اماده می شد که بره بیرون. میگفت جمعتون زنانه شده.-

ره صدای در اومد، به حسین نگاه کردم که کت و شلوار دیشبشو محنا سری به تاسف تکون داد که دوبا

 پوشیده بود، بدون این که به اون سه نفر نگاه کنه سالم کرد و اومد سمت ما.

 پیشونی مادرشو بوسید و منم همینطور.

 لبخندی زدم و گفتم :

 بشینین صبحانه بخورین؟-

 حسین معذب گفت :

 دارین. نه خاله من میرم پایین... شما مهمون-

 کالفه سری تکون دادم که رفت سمت، اروم مهان رو هل دادم سمتش و گفتم :

 برو بدرقه اش.-

 محنا: نکنه می خوان نهار وایستن؟

 انگار داشتن جگرم رو پاره پاره می کردن.

 مهان نشست روی زمین که با اخم گفتم :

 بشین رو صندلی خب.-

 ه همینجا صبحانه ام رو بدی.مهان : نه... دوست ندارم بببینمشون....میش

 مهری: من میدم ... مهراوه توهم بشین صبحانه ات رو بخور.

 بی حرف کنار مهان نشستم، مهان میشه گفت زیر گاز نشسته بود. و من کنارش.

مهری برامون صبحانه اورد و ما مشغول شده بودیم که حوس چایی کردم، پاشدم چایی بریزم که الهه اومد 

 اشبزخانه.

 انی که برای خودم و مهان برداشته بودم و گرفت و گفت:لیو
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 منم چایی می خوام.-

رفت سمت سماور چایی برای خودش ریخت اما لحظه ای که خواست بره شالش گیر کرد به چورنه سماور و 

 سماور کج شد سمت مهان، درش افتاد و تو یه لحظه ابش کال روی مهان ریخت.

 ق افتاد.همه چیز شاید توی دوثانیه اتفا

 مهان جیغ گوش خراشی کشید و من دوئیدم سمتش...

 حس می کردم قلبم دیگه نمی زنه، نفس هام رو نمیشنیدم.

 مچ دستش رو گرفتم و با دو کشوندمش سمت حموم، فوری شلوارش رو در اوردم و تابشو هم همینطور.

 دوش اب سرد رو باز کردم و گرفتم روش... 

د... اشکام ریختن روی گونه ام...، از کتفاش تا پایین پاهاش رو اب جوش جیغای مهان دلمو اب کرده بو

 ریخته بود ...

 محنا سراسیمه اومد، شیر ابو دادم بهش و خودم دوئیدم سمت اشبزخانه.

 مهری هنوز انگار تو شوک بود، دستا و پاهام می لرزیدن...

کری تو ذهنم نبود فقط می دونستم دبه عسل رو از توی کابینت برداشتم و دوئیدم توی حموم، هیچ ف

 مهان... جگر گوشه ام االن درد داره....

 با کمک محنا عسال رو تند  تند روی بدن مهان زدیم، مهان مدام جیغ میزد و گریه می کرد و منم پابه پاش.

 مامان نزن ...میسوزه...ای...-

 مهان نزنم همه بدنت تاول میزنه... تحمل کن عزیزم ...-

 حشت زده حسین به خودم اومدم:با صدای و

 یا خدا چی شده ؟-

 محنا هم چونه اش از بغض می لرزید گفت :

 سماور روش چپه شده...-
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حسین زود برو چندتا سطل ماست بگیر -حسین خواست بیاد تو حموم که یاد ماست افتادم و سریع گفتم :

 که بعد عسال بذاریم روی بدنش خنک بشه...

 و گفت :مردد به مهان نگاه کرد 

 زود میام...-

 بعدم دوئید رفت اما بعد از چند ثانیه صدای فریادش بلند شد:

گمشین از اینجا بیرون... شوهر مهان منم و دیگه اجازه نمیدم تا حتی رنگشو ببینین... گمشین همین حاال -

 همین حاال گورتون رو گم کنین...بیرون... عفریته های عوضی و ....

کیک دیگه ای که حسین داد دیگه صدایی نیومد، بعد از چند ثانیه مهری مغموم اومدو بعد از چند تا فحش ر

 گفت :

 بیام کمک.؟-

 باالخره همه ارو سریع عسل زدیم و تموم شد، دستام رو شستم و موهای مهان رو نوازش کردم :

 تموم میشه عزیزم... -

 کایی که از چشاش پایین می اومدن.مهان از شدت سوزش بدنش میلرزید و من داشتم دق می کردم از اش

 محنا: نمی خواد بریم بیمارستان؟

 نگاهی به بدن مهان کردم که خداروشکر قرمز و تاول نزده بود، سری به ناتکون دادم و گفتم:

االن فقط باید حسین ماست بیاره ماست بزنیم خنک بشه وگرنه االن اصال نمی تونه لباس بپوشه چون -

 بدنش زخم می شه.

 تکون داد و رفت بیرون. سری

 مامان دارم می سوزم... -

اونقدر چشمای قرمز و اشکیش دیدنش عذاب اور بود که منم گریه می کردم... مهان همه چیز من بود و این 

 سه نفر شده بودن قاتل جونش.

 رفتم سمت وان و سریع اب یخ رو باز کردم:
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 بیا اینجا بشین.-

 و محنا با پنج شش تا سطل ماست اومدن تو. لبه سکو نشست که در باز شد و حسین

 مهان با گریه سرش رو انداخت پایین.

در اولین ماست باز کردم، دستمو کاسه مانند گرفتم و با دست ماست برداشتم و از روی همون عسال ریختم 

 روی بدنش.

 حسین اومد کنار مهان و پیشونی عرق کرده اش رو بوسید:

 نباید میرفتم... -

 کتش رو در اورد و استیناشو داد باال و سطل ماستی رو کشید سمت خودش. حسین سریع

 سه نفری روی بدنش ماست میریختم.

*** 

وقتی بعد پنج ساعت بدن مهان رو شستیم خوشبختانه نه تاول زد نه قرمز شد اما پوستش نازک شده بود که 

 می ترسیدم لباس بپوشه.

 با کالفه گی گفتم:

 جنس نرم و لطیف چی داری.بذار ببینم تو لباست -

سری تکون دادم و اومدم بیرون، حسین روی تخت مهان نشسته بودو سرش رو بین دستاش گرفته بود با 

 ورودم گفت:

 چی شد؟-

 هیچی عزیزم..اومدم براش لباس ببرم.-

 کمدش رو باز کردم و دونه دونه لباسش رو چک کردم اما همشون یا منجوق داشتن یا جنسشو زمخت بود.

 حسین: چی شده خاله؟

 یهو فکری به ذهنم رسید و سریع برگشتم سمت حسین و گفتم:
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 حسین سریع برو توی پیراهنات اونی که جنسش از همه لطیف تر و نرمتره بردار بیار برای مهان.-

 با تعجب نگاهم کرد اما بی حرف بلند شد رفت.

 داد به من.بعد از شاید ده دقیقه حسین با یه پیراهن بنفش رنگ اومد و 

 اره جنسش نرمه.-

 رفتم به حموم، مهان با صدای خش دار شده ای گفت:

 مامان این چیه؟-

 پیرهن حسینه... فعال همینو بپوش.-

 ناچار سری تکون داد وکمک کردم بپوشه، بعد از این که دکمه هاش رو براش بستم گفتم :

 نه زخم بشه.مواظب باش چیزی به پوستت فشار نیاره یا کشیده نشه که ممک-

 شلوار چی؟-

 بلندی پیراهن تا زیر باسنش بود:

 نمی خواد...فعال همین خوبه.-

 سری تکون داد و رفتیم بیرون، محنا ومهری رفته بودن و مامان بابا هم صبح زود نمیدونم کجا غیبشون زده.

 حسین با نگرانی بازوهای مهان رو گرفت که صدای ناله مهان بلند شد.

 ا کردم و گفتم:حسین رو ازش جد

 حسین جان...پوستش خیلی نازک شده...حتی دست هم بخوره اذیتش می کنه... -

 حسین دست توی موهاش کشید و گفت :

 ببخشید حواسم نبود... درد گرفت؟-

 مهان همونطور که سرش رو انداخته بود پایین سرش رو به نه تمون داد.

 مهان بهتره استراحت کنی...-
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اتاق مهان رفتن نفس راحتی کشیدم، به اشبزخانه رفتم، مهری اشبزخانه ارو مرتب مهان و حسین که به 

 کرده بود و فرش خیس رو هم جمع کرده بود.

 کافه وارد اتاقم شدم که چشمم به موبایلم خورد داره زنگ می زنه.

 با دیدن صفحه اش اه از نهادم بلند شد، رامین بود.

 بله؟-

 راوه...سالم...کجایی تو نگران شدم مه-

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم:

 یه مشکلی پیش اومده بود.-

 چی؟-

 روی مبل نشستم و دستمو روی پاهای دردناکم گذاشتم:

سماور اب جوش رو مهان چپه شد... تا االن درگیرش بودیم هی عسل و ماست و اینجور چیزا میزدیم رو -

 بدنش.

 ای بابا...رفتین بیمارستان؟-

 نشد تاول هم نزد اما خیلی نازک شده.نه... خداروشکر قرمز -

 حتما با یه کرم کننده بدنش رو کمی ماساژ بدین تا پوستش چرب باشه-

 اها باشه ...-

 خودت چطوری؟ اصال چی شد که سماور چپه شد؟-

نگرانی صدای رامین حس خوبی رو بهم داده بود..این که اونم نگران مهان شده...اینکه مهان برای اونم اهمیت 

 و.... داره

الهه و مادرشوهرش و کیمیا اومده بودن... شال الهه گیر کرد به سماور اونم چپه شد روی مهان که پایین -

 گاز نشسته بود صبحانه می خورد.
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 ای بابا... می خوای بیام ؟-

 نه ممنون... -

 تعارف می کنی ؟-

 نه جدی میگم... -

 ن بعدا حرف میز نیم.باشه عزیزم... حتما خیلی خسته شدی...برو استراحت ک-

 باشه ممنون ...ببخشید همش اذیتت می کنم.-

 مهربون گفت:

 این حرفا چیه مهراوه...فعال عزیزم.-

 تماس که قطع شد نفس راحتی کشیدم و سرم رو گذاشتم روی بالشت، بعد از چند دقیقه خوابم برد.

*** 

 «یگانه»

، لب تابم رو در اوردم و مشغول تایپ شدم، مثل همیشه وارد کافه شدم و روی صندلی همیشه گیم نشستم

 محیط بدون هیاهو و اهنگ بی کالم فرانسوی همیشه باعث شده که بتونم با ذهن باز به مطالبم فکر کنم.

 سالم خانم کرامت.-

 با تعجب سرم رو بلند کردم که چشمم به پسری حدودا همسن خودم افتاد، شاید یکی دوسال بزرگتر.

 اشنا بود اما مطمئن بودم که جایی ندیدمش. قیافه اش خیلی برام

 انصافا چهره خوبی داشت. اما واقعا چیزی یادم نمی اومد.

 می تونم بشینم؟-

 اخمام رو کشیدم توهم، چه پرو...

 نه.-
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توجهی بهش نکردمو دوباره اونقدر سریح گفتم که چند لحظه ای مکث کرد، انگار داشت هضم می کرد. 

 د حرکت دادم که صداش باز تمرکز رو بهم ریخت:انگشت هام رو روی کیبور

 حق دارین منو یادتون نیاد.-

 سرم رو اوردم باال، عینک مطالعه ام و از چشمام برداشتم و صاف توی چشماش نگاه کردم :

 می تونم خواهش کنم وقتمو نگیرین؟-

 نه...-

 خندید و صندلی کشید نشست، انگار باید دنبال یه کافه دیگه بگردم.

 اخم لب تاب رو خاموش کردم و گذاشتم توی کوله ام و اومدم بلند بشم که گفت :با 

 من مهران هستم... مهران اصالنی...-

 نیم خیز شده با دقت نگاهش کردم اما بازم چیزی یادم نمی اومد که ریز خندید...

نه دک و پزت و غضمیت از این که منو مسخره کنه انگار داشت لذت می برد، حیف که صورتت خوشگله وگر

 می اوردم پایین.

وقتی خیلی کوچیک بودیم توی یه مهد کودک بودیم، شاید براتون عجیب باشه اما چهره شما اصال تغییر -

 نکرده.

با چشای گرد شده داشتم نگاهش می کردم که یه عکس از توی جیب کت اسپرتش در اورد و گذاشت 

د، بعد یکم چشم گردوند مهران رو هم دیدم اخر وایتساده ساله بو1جلوم، درسته من بودم که فکر کنم حدودا

 بود و منو نگاه می کرد.

 ابرویی باال انداختم و بهش نگاه کردم :

 خب حرفتون رو زدین... خدانگهدار-

بلند شدم و سریع از کافه زدم بیرون. عجب ادمایی پیدا میشنا، واال مادیده بودیم همکالسی های دوران 

 ان بیان همو پیدا کنن اما نه دیگه تا این حد.راهنمایی و دبیرست

 یگانه خانوم...؟-
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 شاید باور نکنین اما حرصم در اومده بود، حس می کردم داره مسخره ام می کنه.

 سریع با دو خودش رو جلوم انداخت  و گفت:

 ماشاهلل تند راه میرینا... -

 میشه مزاحم نیشین؟-

 خندید و دست کشید به دور گردنش:

 ستش نه... من خیلی دنبالتون گشتم.خب را-

 داره الکی میگه یگانه...قولشو نخور اینم عین همون پسرایی هست که همش تو فکر اینن مخ دخترارو بزنن.

کوله ام رو تقریبا کوبندم توی صورتش و از کنارش رد شدم، فوری از کنار خیابان یه تاکسی گرفتم و ادرس 

 خونه ارو دادم.

 ه اشنایی منو شوهرم :( ()*اینم یکم از نحو

 هفته بعد****یک**

 «مهراوه»

 کالفه ام عصبیم و واقعا نمیدونم چطوری اعصابم رو اروم کنم

بعد یک هفته محنا پوستش بهتر شد و حاال می ذاشتم راحت لباس هاشو بپوشه، محنا هم که دید مهان 

 حالش خوبه براش پاگشا گرفته.

لباس انتخاب می کنه و منم بی هدف جلوی کمدم وایتسادمو  نمیدونم مهان تو اتاق داره با کمک حسین یه 

 چی بپوشم که به چشم مرتضی هرزه نیاد.

 واقعا بدجور روح و روانم داغون بود، نمی تونستم تیره هم بپوشم تا یه وقت خب بد برداشت نکنن.

 م کردم و رفتم بیرون.بااجبار یه مانتوی کرم قهوه ای با دامن براق مشکی مدل دار با شال کرمی سر

 مهان و حسین تو حال بودن با دیدنم مهان گفت :
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 مامان چه خوشگل شدی؟!-

 عین ماست وا رفتم... منو بگو مثال خواستم چیزی بپوشم که بهم نیادو... تف تو شانسم

 بزور لبخند زدم:

 توهم خیلی ناز شدی عزیزم.-

 خندید و حسین گفت :

 بریم؟-

 خونه زدیم بیرون.سر تکون دادم و همه از 

 خدایا به امید خودت.

 

 از پله ها رفتیم پایین و حسین زنگ رو زد، از درون داشتم خودخوری می کردم، مثل تمام این سالها.

 حواسم نبود و قیافه ام توی هم شده بود:

 خاله خوبی؟-

ر باز شد و ساناز تازه متوجه نگاه معنی دار حسین شدم، اب دهنم رو قورت دادم و اومدم چیزی بگم که د

 خودشو با خنده انداخت توی بغلم:

 وای خاله جونم چقدر ناز شدی؟-

 داشت اشکم در می اومد، به زور سعی کردم لبخند بزنم:

 توهم خوشگل شدی عزیزم...بعدشم عروس خانوم ایشونن ها.-

 خندید و مهان و بغل کردو گفت:

 لتر شده.زن داداش جونم که جای خود دارد...از خاله هم خوشگ-

 بعدم چیزی توی گوش مهان گفت که مهان خندید و مشتی توی شکم ساناز زد.

 حسین: نمی خوای بذاری بیایم تو؟
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 ساناز با خنده کناررفت:

 بفرمایید.-

 تا اومدم به حال نگاه کنم که محنا جلوم قرار گرفت و بغلم کردک

 سالم خوبی عزیزم؟-

 سالم ممنون. زحمت دادیم محنا جان؟-

 این حرفا چیه... بفرما..نه -

 کنار رفت و مهری جلوم قرار گرفت.

 بعد از سالم و احوال پرسی با مهری و یگانه برگشتم سمت پذیرایی که چشمام گردشد .

 با سالم مرتضی دهن بازمو بستم و برگشتم سمتش.

 با دیدن قیافه نحسش اخمام رفت توی هم:

 سالم.-

 ان و پرهام و البته سینا سالم کردمو رسیدم به...انگار اخرین نفر بودیم، با باباو مام

 با ماادرش روبوسی کردم.

 برای راستین و پدرش سالم کردم و سر تکون دادم و رسیدم به رامین...

 شوکه بودم از حضورشون و اروم سالم کردم که محنا گفت :

 بال اشنایی داشتی...سینا گفت یکی از دوستاش با خانواده تازه اومدن ایران البته انگار توهم ق-

 لبخندی زدم و برگشتم سمت سینا که چشمک زد.

مهان رو به رامین من تورو ادمت می کنم، پشت چشمی براش نازک کردم و روی مبل کنار مامان نشستم،

 گفت :

 اون شب خیلی دلم می خواست باهاتون اشنا بشیم اما موقعیتش پیش نیومد.-
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 حسین هم لبخندی زدو گفت :

 . درسته..-

 رامین لبخند متواضعانه مردانه ای زد و همونطور که با حسین دست می داد گفت :

 باعث افتخاره حسین جان.... فکر کنم اونروز توی پاساژ هم دیدمتون اما شما زودتر رفتین.-

 با بهت برگشتم سمتشون، حسین و مهان نگاهی به من کردم، انگار هل شده بودن.

 تو پاساژ...خدای من یعنی مهان اونروز 

 حسین دستپاچه گفت :

 خب ...یه کاری پیش اومد مجبور شدیم زود بریم.-

رامین فقط لبخند زد و نشستن، اما من با سردرد انی سرم رو انداختم پایین، خدایا یعنی رفتار های عجیب 

 مهان اونشب...

 مامان خودش رو کنارم کشید و گفت: 

 چقدر دیر اومدین.-

 اهی کشیدمو گفتم :

 چیزی نشده بود... ساعت از دستم در رفت.-

ساناز که میوه ارو جلو من گرفت، یه  اهانی گفت و از توی دیس میوه ای که ساناز اورده بود یه موز برداشت،

 تیکه سه چهار حبه ای از یه خوشه انگور کندم که گفت :

 ااا خاله این که خیلی کمه.-

 لبخند زدم:

 خوبه عزیزم.-

ت، برگشتم و به رامین نگاه کردم، اعکس العمل هاش برام مهم بود، انگار اونم داشت سری تکون داد و رف

 نگاهم می کرد، لبخندی بهم زد و خودشو مشغول صحبت با پدرم نشون داد.



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

177 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 اما من به مهان نگاه کردم که داشت عین ادمای خطا کرده بهم نگاه می کرد.

 ز رفتم، روی تختش نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم.اخمی بهش کردم و کالفه بلند شدم و به اتاق سانا

یعنی مهان این همه مدت می دونست و چیزی به روی خودش نمی اورد؟ یعنی رامین دیدشون و به من -

 چیزی نگفت ...؟

 با قرار گرفتن دستی روی شونه ام به خودم اومدم، سر بلند کردم که مهان رو دیدم.

م که تو خریدن لباس کمکت کنم دیدمتون، حسین گفت حتما همون اقاییه مامان ببخشید... اون روز اومد-

 که کمک کرده به جواب مثبتت برای ازدواج ما و برای همین جلو نیومدیم.

 دستشو گرفتم و گفتم :

 چرا همونروز نگفتی که مارو دیدی؟-

 سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت، اهی کشیدم وسرم رو به تاج تخت تکیه دادم :

 نمی خواستم با گفتنش مثل اون روز هواییت کنم فکر کنی خبریه.-

 با جدیت سرش رو بلند کردو همونطور که تو چشمام نگاه می کرد گفت :

اماهست... مامان نگو هیچی نیست.. تماس های تلفنی تون و اون شب توی عروسیم... من مطمئنم بعد از -

 ره.این همه این همون اقاییه که تونسته دلتو بب

 لبخند تلخی زدمو گفتم :

 فراموشش کن مهان... -

بلند شدم و از اتاق زدم بیرون، با اخمای درهمم روی مبل نشستم و دیگه به رامین نگاه نکردم، نباید مهان 

 رو از دست بدم، رامین فقط باعث میشه از مهان غافل بشم.

 خوشه انگوری که برداشته بودم و اروم شروع کردم به خوردن.

 یشده رفتی توهم؟چ-

 به مامان نیم نگاهی انداختم و گفتم:
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 هیچی.-

 مامان: مرد خوشتیپیه؟

 ناخواسته به رامین نگاه کردم که داشت با یه حالتی نگاهم می کرد که انگار می خواد توی ذهنمو بخونه.

 سریع نگاهمو دزدیم و گفتم:

 درسته...مبارک صاحبش.-

 مامان چشم غره ای بهم رفت و گفت: 

 فکر کردم عاقل شدی.-

 با چشای گرد شده گفتم:

 مامان...-

 با صدای حرصی اما کنترل شده و ارومی گفت:

یامان... دخترت ازدواج کرد اما توهنوز همون بچه ای بودی که هستی... گفتم توهم سرسامون می گیری با -

 خیال راحت سرم رو میذارم زمین.

 اخمی کردم وگفتم:

 یه.خدا نکنه... این حرفا چ-

 صاف نشست و گفت:

 واقعا این همه لجبازیتو نمی فهمم.-

 ...«اگر بفهمی که »تو دلم گفتم

چرا همه گیر داده بودن به ازدواج من؟ منی که از رابطه جنسیم لذت نمی برم چرا باید یکی دیگه ارو هم 

رای من ایده عاله اما بدبخت کنم و خودم دوباره توی عذاب قرار بگیرم... درسته رامین واقعا از همه نظر ب

 نمی تونم تجربه تلخ قبلم رو نادیده بگیرم.

 مهراوه جان یه لحظه میای؟-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

179 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 محنا بود که از اشبزخانه صدام می کرد، بی حرف فقط لبخند تصنعی زدم و بلند شدم.

 می دونستم چی کارم داره، توی همه این سالها همیشه تزئین ظاهری غذا ها به عهده من بوده، چون کالس

 سفره ارایی هم رفتم بهتر می دونم چطور غذا رو بکشم و تزین کنم.

 با دیدن پنج تا قابلمه روی گاز چشمام گرد شد و گفتم:

 برای لشگر غذا درست کردی؟-

 خندید و گفت:

 تو که مرتضی و حسین رو میشناسی؟ خوراکشون خیلی زیاده اما خب باالخره یه نوع غذا که نمیشه.-

مشغول شدم، چون میترسیدم دادم و ظرفایی که از کابینت در اورده بود و برداشتم و  سری به تاسف تکون

 غذا سرد بشه نصفشو به یگانه محول کردم و فقط گفتم چطوری تزیین کنه.

 سینا و راستین و ساناز هم مشغول انداختن سفره شدن.

 قریبا گفت :همین که تموم شد نفس راحتی کشیدم برداشتم ببرم که یگانه با التماس ت

 خاله جون من بذار عکس بگیرم.-

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم که چشمکی زد، چرا اینا همه امشب چشاشون تیک برداشته؟

 فوری ازشون عکس گرفت و بعد گونمو بوسید و گفت :

 بعد ها به دردم می خوره.-

 پشت چشمی براش نازک کردم و فقط گفتم :

 بچه پرو.-

عداد زیاد بود روی زمین سفره انداختن، یه ظرف بزرگ دیس مانند گذاشتم جلوی خندید و رفت، چون ت

 حسین و مهان اما گفتم:

 اگر هم خواستین جدا بخورین مشکلی نیست.-
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اینو گفتم چون خودم بشدت از این که با اشکان توی یه ظرف غذا بخورم متنفربودم، من حتی نمیذاشتم لب 

 .هام رو ببوسه چون حالم بد می شد

 بین یگانه و سینا نشستم، کمی خم شد سمتم و اروم گفت :

 خاله، مهان چیزی بهتون گفت که ناراحتتون کرد، به اقا رامین دیگه توجهی نمی کنین!-

ساله رفتار کردم که سینا که از من نزدیک ده سال کوچیکتره اینطور 61،68بیا اونقدر عین دختر بچه های 

م غره عصبی بهش رفتم و از الی دندونای چفت شده اما طوری که فقط حرف میزنه باهام، برگشتم و چش

 خودش بشنوه گفتم :

 غذاتو بخور.-

سرش رو انداخت پایین و هیچی نگفت، منم همون نگاه عصبیم رو روی ظرفم انداختم، واقعا نمی تونستم 

تهدید می درک کنم چرا همه این جمع بسیج شدن که از شر من خالص بشن.یعنی تا این حد منو 

دونستن؟ از فکر این که منو یه ه ر  ز ه تصور می کردن غمگین شدم، یعنی زنای بیوه اینقدر کارای شرم اور 

 کردن که اونای دیگه باید به پاشون بسوزن؟

 مهراوه جان چرا نمی خوری؟-

 نیم نگاهی به جمع کردم که زوم بودن همه گی رو من، کالفه دیس  برنج رو برداشتم و گفتم :

 ببخشید... بفرمایید .-

برای خودم برنج ریختم و مشغول شدم اما خب ... خیلی اروم می خوردم برعکس همیشه، در واقع میلی به 

غذا نداشتم، حال بدمم بخاطر این بود که رامین کامال منو میشناخت و تا االن حتما متوجه دلیل این رفتارم 

 شده. اما من چی از اون می دونستم؟

 شید!خاله ببخ-

 صدای اروم سینا بود، اروم گفتم :

 غذاتو بخور.-

پوفی کشید و هیچی نگفت، نمیدونم چرا اما سینا تو تمام این سالها طوری رفتار کرده که انگار از من 

 بزرگتره و این که یه حس تعصبی هم روم داشته، نمی دونم چرا شاید بخاطر فاصله سنی کوتاهمونه.
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رای من. اما من متوجه شدم حتی توی این سالها مهری سعی داشت منو از اما هرچی هست یه دلگرمیه ب

 سینا دور نگه داره...

غم تماماین موضوعا بدجور داشت داغونم می کردو دلم تنهای می خواست و البته رامینی که فقط برام اقای 

 روانشناس باشه تو مانیتور لب تابم.

که محنا گفت « اگر کمک می خواین کمک کنم»استم بگمبعد این که سفره جمع شد، رفتم اشبزخانه و خو

: 

 مهراوه جان برو بشین.-

 سری تکون دادم براش و لبخند تلخی زدم و رفتم نشستم روی مبلی که نزدیک راستین بود.

 می تونم یه سئوال ازتون بپرسم؟-

 لبخندی کمرنگی به راستین زدم و سری تکون دادم، با هیجان گفت :

 یاد گرفتین؟ چرا فرانسه ارو-

 واقعا توقع شنیدن همچین سئوالی رو نداشتم اما با این حال لبخند زدم و گفتم:

مهان یک سالش بود و من تو خونه خیلی تنها بودم، درسته درس بودو مهان هم بود اما خب، نبود طوالنی -

تنهایی در بیام... مدت اشکام خسته ام کرده بود برای همین حاضر بودم هرکالسی رو ثبت نام کنم تا از 

 فرانسه همه همینطور بود... 

راستین: خیلی خوبه... من فکر کردم شاید مثل دخترای دیگه رویای سفر به یک کشور دیگه داشتین برای 

 همین یاد گرفتین؟

 خندیدم و گفتم:

 اوه نه... من هیچ وقت پامو از ایران بیرون نمیذارم.-

 با تعجب گفت :

 چرا؟ -

 داختمو گفتم:شونه ای باال ان
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وقتی بخوام برم خارج قطعا تنها میشم... اما اینجا پدرو مادرم هستن، خواهرام و دخترم... نمی تونم ولشون -

 کنم.

یه لحظه سرم رو چرخوندم که به رامین افتاد داشت با اخم به صحبتامون گوش میکرد، نزدیک راستین 

 نشسته بود. دوباره به راستین نگاه کردم که گفت :

 ابل تحسینه.ق-

 فقط براش سر تکون دادم که گفت :

 میشه یه سئوال خصوصی بپرسم؟-

 اخمام رفت توی هم، سئوال خصوصی راستین بنظرم اصال باب میلم نخواهد بود اما با این حال جدی گفتم :

 بپرس.-

 کمی من من کردو گفت :

 شت.چرا هیچ وقت نخواستین ازدواج کنین ؟ باالخره مهان نیاز به پدر دا-

شاید حق با اون بود، مهان نیاز به پدر داشت اما من چی؟ من حقی نداشتم تا زندگی خودم رو خودم انتخاب 

 کنم که حاال اینا باز خواستم می کنن... 

خیره و با اخم به راستین نگاه می کردم، مهان حق داشت سایه مردی رو روی شونه هاش داشته باشه تا 

 ع مهان رو خاستگاری کنه.اونشب حسین جرات نکنه تو جم

 رامین : راستین این مسائل به تو ربطی نداره !

 راستین پشیمون نگاهم کرد و گفت :

 متاسفم... نمی خواستم نارحتتون کنم.-

ناراضایتی که از اشکان داشتم نمی دونم چرا اون یه حرفی بود که اگر نمی زدم نمی تونستم تحمل کنم، 

 لحظه به نفرت تبدیل شد:

 از هرچی مردی که نام همسر و شوهر میگیره متنفرم. چون-

 بلند شدم و با اخم رفتم سمت اشبزخانه،دیگه نمی تونستم اون فضا رو تحمل کنم.
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 محنا: چیزی می خوای عزیزم؟

 فقط یه لیوان اب.-

 روی صندلی میز اشبزخانه نشستم و لیوان اب رو از محنا گرفتم.

گینی نگاهی بدجور رفت روی مخم، روم رو که برگردوندم متوجه کی این شب عذاب اور تموم می شه؟ سن

 مرتضی شدم با اون نگاه اعصاب خورد کنش.

بدجور ماتم شده بود، چرا عوضی؟ به دورو برنگاه کردم ببینم کسی حواسش نباشه که متوجه رامین شدم با 

 اه پدرش رو میگیره و ...اخم به مرتضی نگاه می کنه، دوباره چشم گردوند که دیدم حسین داره جهت نگ

سریع بند شدمو خودم رو پشت یخچال رسوندم، خداروشکر کسی اشبزخانه نبود، خداکنه لحظه اخر منو 

 ندیده باشه.

 قلبم بدجور تند تند می زد و انگار که می خواست از سینه ام بزنه بیرون.

 ه کنم گفتم :بعد از چند تا نفس عمیق رفتم به پذیرایی و بدون این که به حسین نگا

 ببخشید من خیلی خسته ام و با عرض شرمندگی باید خدافظی کنم.-

 حسین: خاله پس ما شب اینجا می مونیم شما برین استراحت کنین.

 اصال دوست نداشتم حسین رو توی جمع ضایع کنم اما اخمام رو کشیدم توی همو گفتم :

وقع این که خونه خودتون برید مهان باید خونه فراموش کردین یکی از شروط ازدواجتون این بود که تا م-

مادرش بخوابه... شما میخوای پایین بخوابی مشکلی نداره اما مهان باید باال بخوابه... تا وقتی که بیاین بیدارم 

 ...شب همه  بخیر.

 بدون این که به دهنای باز و شاید اخماشون توجهی بکنم از خونه زدم بیرون و سریع رفتم باال.

ونستم خیلی حساسشون کردم، امشب رو به همه زهر کردم و رفتارم اصال جلوی خانواده رامین مناسب می د

 نبود.

*** 

 «یگانه»



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

184 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
همه با بهت به این برخورد تند خاله نگاه می کردیم که خاله گذاشت رفت، بدجور حسین رو ضایع کرده بود، 

 اره هسته اتم میشکافه.اما حسین یجوری به جای خالی خاله نگاه می کرد که انگار د

 اقا جون: بفرمایید بنشینید.

جو سنگین بود و مهان سرش رو انداخته بود پایین اما حسین بدجور توی فکر بود و هرلحظه اخماش بیشتر 

 می رفت توی هم.

ساناز با سینی چایی اومدو منم کنار اقا جون نشستم، به اقا رامین نگاه کردم، واقعا مرد خوش قیافه و خشو 

تیپی بودن و اون شب عروسی که با خاله همش پچ پچ می کردن خیلی بهم می اومدن اما با رفتار امشب 

 خاله انگار همه فهمیدن که نباید فکری در این باره بکنن.

اصوال اهل چایی خوردن نبودم، چون همصحبتی هم نداشتم فکرم رفتم سمت مهران ... همون پسری که 

هفته بود ندیده بودمش، در واقع کافه نرفته بودم و هرجای میرفتم توقف نمی مزاحمم شده بود، نزدیک یک 

 کردم.

 حسین: ببخشید ما میریم باال... شبتون بخیر.

 گفت : جواب دادیم و اونو مهان رفتن و خاله همه

 محنا : از وقتی حسین از مهان خاستگاری کرده مهراوه داره روز به روز داغون تر میشه... -

 مین نگاه کردم که با اخم به خاله نگاه می کرد، مامان:به اقا را

اصال به خودش توجهی نداره، اصال هم به فکر مهان و حسین نیست، بابا فکر نمیکنی بهتره باهاش صحبت -

 کنین؟

 سینا که همیشه یه جورایی حامی خاله بود با اخم گفت : 

ی ... ال ال اال اهلل... مادر من، خاله جان... خاله خاله و مهان جمعو ترک کنن تا شروع کنین به حرفا، کافیه-

 مهراوه خودش بهتر می دونه باید چی کار کنه... 

 مامان با اخم گفت :

 این چه طرز صحبته سینا...؟ ما فقط نگران مهراوه ایم.-
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 سینا پوزخندی زد و گفت :

شوهراتون که خاله یه وقت  بخاطر همینه از بعد فوت عمو اشکان چاچنگولی چسبیدین بهاره مشخصه... -

نخواد قاپشونو بدزده.. بخاطر همینه تفکر مضخرف و اشکار شماهاست که خاله خیلی کم تو جمع هامون 

 شرکت نمی کنه و نمیذاره مهان هم باشه...باعث تاسفه.

ه محنا اونقدر بهتم زده بود که با صدای بهم خوردن در خونه به خودم اومدم... سینا چی گفت ؟ مامان و خال

 واقعا همچین فکری می کردن؟

 اخمای اقا جون و مادر جون رفته بود توی هم و با اخم به مامان و خاله نگاه می کردن.

 اقا جون: واقعا که...فکر نمی کردم همچین دخترایی با همچین تفکرایی تربیت کرده باشم.

 اشوب ...اشوب .... اشوب...

 ..اونم جلوی خانواده نسبتا غریبه رامین.

شاید ده دقیقه هم نشد که اقا رامینشون معذب و با خدافظی و تشکری بابت شام از اونجا رفتن، ماهم به 

 خونمون اومدیم. اما دعوا بین مامان و بابا انگار تازه شروع شده بود.

بابا: همینو می خواستی؟ اینقدر به این مهراوه بدبخت شک کردی که همه فهمیدن... نمی تونستین جلوی 

 هنتون رو بگیرین جلوی خانواده دوست سینا.د

مامان: توقع داشتی چیکار کنم؟ مهراوه بیوه است می فهمی؟ اون یه زنه با نیازاش... اما عجیبه برام این همه 

 سال نیاز هاش چطوری رفع شدن.

 دستمو گذاشتم جلوی دهنم و تکیه به دیوار اتاقم روی زمین سر خوردم... 

 ه خاله ای که این همه سال هوای منو حسین و ساناز و سینا رو داشت تهمت می زد.مامان ندونسته داشت ب

بابا : بخاطر شک بی جای تو و محنا همه امون عذاب کشیدیم بدتر از همه خواهر خودت... این همه سال 

 تنها مهان رو بزرگ کرد یکیتون نگفتین مشکلی چیزی داری به ما بگو... 

 مامان با حسادت گفت :

 االن داری طرفداریشو می کنی؟ تو-
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 بابا گفت :

 برات متاسفم مهری که به شوهر و خواهر خودت اعتماد نداری...واقعا برات متاسفم.-

 صدای محکم بسته شدن در اتاق...

زانوهام رو توی شکمم جمع کردم و اشک ریختم، هیچ وقت فکر نمی کردم اینجوری بشه... هیچ وقت تصور 

 ن همچین مشکل های داشته باشن و اینطور خوب بتونن حفظ ظاهر کنن.نمی کردم خاله و مها

 شاید زندگی ما چند خانواده از همین جا بود که دچار مشکل شد...شاید از همین شب نحس بود که ...

*** 

 «یگانه»

 دیشب اصال نتونستم بخوابم، بدجور افکارم بهم ریخته بودو بتی که از مادرم برای خودم ساخته بودم با

 فهمیدن موضوعات دیشب به یکباره شکسته بود.

 تنها جایی که اروم می شدم اون کافه بود...

 ساعت نه صبح بود که لب تاب رو انداختم توی کوله ام و از خونه زدم بیرون.

 نمی دونم دیشب سینا کجا خوابید، چون خونه نیومد.

مید خاله ارو اما مااها انگار تو خواب خاله سینا همیشه هوای خاله ارو داشت، سینا زودتر از همه ماها فه

 خرسه بودیم و حالیمون نبود اونی که همیشه حواسش به ماها بود خودش درد داره.

 تو کافه نشستم پشت میز همیشه گی و لب تاب رو در اوردم.

 مغزم پر بود از حرفا و زمزمه ها، داشتم دیونه می شدم.

 کردن و مغزم هم به نسبت داشت خالی می شد. انگشت هام تند تند روی کیبورد حرکت می

من دوست زیادی نداشتم، یعنی اونطور که بخوام با کسی دردو دل کنم دوستی نداشتم، برای همین همیشه 

خودم رو با لب تابم و نوشته هام سرگرم می کردم، چیزایی که رودلم می موند رو توی ورد تایپ می کردم و  

 و دل می کنم.انگار دارم برای دوستم درد 

 سالم.-
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اهمیتی ندادم، فقط می خواستم تایپ کنم، باالخره بعد از یک مدت ببینه محلش نمیدم دست از سرم بر 

 می داره.

صدای کشیده شدن پایه های صندلی روی زمین باعث شد تمرکز رو از دست بدم و با عصبانیت نگاهش 

 کنم، دستپاچه گفت :

 ببخشید...-

ره به مانیتور لب تاب خیره شدم، بعد از مدتی سکوت تونستم دوباره رشته افکارم رو چشم ازش گرفتم و دوبا

 بدست بگیرم و دوباره تایپ کنم، اونم هیچ حرفی نمی زد.

 شاید یک ربع به همین منوال توی سکوت گذشته بود که گوشیم زنگ زد.

 استخون های انگشت هام رو شکستم و موبایلم رو برداشتم:

 بله ؟-

 کجایی ؟سالم -

 سینا بود و لحنش نگران، پوفی کشیدم و گفتم :

 چطور؟ کافه همیشه گیمم.-

 باشه االن میام دنبالت .-

 باشه منتظرم.-

 بعد قطع تماس سریع رو به مهران گفتم :

 زود پاشو برو...-

 اخم کرد: برای چی اونوقت؟

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :

 به جهنم اصال نرو.-
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و برداشتمو رفتم سر میز دیگه ای نشستم و خوشبختانه دنبالم نیومد، داشتم دوباره تایپ کوله و لب تاب ر

 می کردم که صدای سینا رو شنیدم:

 سالم.-

دست از تایپ برداشتم و جوابش رو دادم، باهاش دست دادم که جلوم نشست، قیافه اش خیلی اشفته بود و 

 مشخص بود اونم شب نخوابیده.

 یگانه ؟ بعد رفتن من چی شد-

 اهی کشیدم و ماجراهارو تعریف کردم که کالفه دست توی موهاش کشید:

 تا وقتی خاله ازدواج نکنه، خاله محنا و مامان بیخیالش نمیشن... -

 بغض کردم، از فکر ظلمی که به خاله شده توی این همه سال اشک توی چشمام جمع شد:

و خاله همچین فکری درباره مهان و خاله مهراوه سینا... هیچ وقت حتی فکرش رو هم نمی کردم مامان -

 داشته باشن.

 سینا خنده تلخی کرد و گفت :

چون هنوز بچه ای... حتی حسین هم نفهمید، باورت می شه من فکر می کنم خاله از خانواده خاله محنا -

 بیشتر تا ما فاصله می گیره؟ التبه بخاطر عالقه حسین به مهان بوده.

 رو انداختم پایین :اشکام ریختن، سرم 

دیشب اصال نتونستم بخوابم، اینکه مامانشون اینطوری جلوی خانواده اقا رامینشون درباره خاله صحبت -

 کردن ... اصال درست نبود. بنظر من اقا رامین خاله ارو دوست داره.

 سینا سری تکون داد و گفت :

 یده که حاال با رفتن مهان تنها تر بشه.سال تنهای نکش61باید بیشتر حواسمون باشه به خاله... اون -

 سری تکون دادم که گفت :

 حاالم پاشو بریم که مامان حسابی نگرانت شده... -

 باشه-
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 وسایلم رو جمع کردیم و از کافه زدیم بیرون و وجود مهران رو کال فراموش کردم.

*** 

 «مهراوه»

اون رفت سرکار ، مهان تنبل هم اصال  ساعت شش بود که از خواب بیدار شدم، صبحانه حسین رو دادم و

بلند نشد، بعد جمع و جور کردن خونه ساعت ده بود که شماره تبسم رو گرفتم، از بعد عروسی مهان ندیده 

 بودمش.

 بله؟-

 سالم...خوبی خبر نمیگیری؟-

 خندید: سالم دوست جونی... من خوبم، تازه یه خبر اس هم دارم برات.

 با تعجب گفتم :

 .چی اونوقت-

 با هیجان خندید و گفت :

 امروز نهار مهمون منی، البته بگو مهان و حسین هم بیان.-

 همونطوری که سعی داشتم از صداش بفهمم چی می خواد بگه گفتم :

 حسین که سرکاره... اما منو مهان میایم.-

 بیاین رستوران گل گندم.62اوکی عزیزم منتظرتونم، ساعت -

 باشه میبینمت.-

 شد صدای مهان بلند شد :تماس که قطع 

 کجا میریم.؟-

 خوابالود دودستی داشت موهای عین جنگل شده اش رو می خواروند.، خندیدم و گفتم :

 چه وضعیه مهان... -
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 خمیازه ای کشید و رفت تو دستشویی، براش صبحانه روی میز چیدم وخودمم روی صندلی نشستم تا بیاد:

 نگفتی؟-

 ه بود، لبخندی بهش زدمو گفتم :موهاشو بسته بود و صورتشم شست

 تبسم میگه میخواد شیرینی بده اما چیشده که اینقدر خوشحاله هنوز نفهمیدم.-

 سری تکون داد و گفت :

  اوکی... -

مهان صبحانه اشو که خورد خودش جمع کرد و ظرفارو شست بعد اومد جلوم نشست، این یعنی می خواد 

 حرفی بزنه:

 مامان؟-

 جانم؟-

 قورت داد و گفت : اب دهنش رو

 فکر کنم اقا رامین دوستت داره...-

یه لحظه ای از این که ایا این حرف واقعیت داشته باشه یا نه قلبم ریخت، لحظه ای سرم رو انداختم پایین، 

 به خودت بیا مهراوه.

حالت جدی گرفتم و بی حرف به مهان نگاه کردم که همون طور که با انگشت های دستش بازی می کرد 

 گفت :

نمی دونم چطوری بگم مامان... ؟! من بچه نیستم، توی این همه سال فهمیدم که شما عالقه ای به بابا -

 نداشتی، اما هیچ وقت بدشو بهم نگفتی... مامان حس می کنم شماهم وقتی پیش اقا رامینی ارومی... 

 با جدیت گفتم :

 بس کن مهان.-

 اینبار اون هم جدی سربلند کردو گفت :

 نمی کنم.. مامان من نمی تونم شمارو تو تنهایی ول کنم... اقا رامین واقعاا مرد با محبتی هست... بس-
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 تو چشماش خیره شدم که دوباره سرش رو انداخت پایین :

همیشه برام جای سئوال بود شما که این قدر جوونی چرا ازدواج نمی کنی، اما حاال می فهمم شما به بابا -

نمی خواستی با یه ازدواج بدون عشق دیگه زندگیت جهنم بشه... بهت حق می دم عالقه ای نداشتی و 

 مامان.

از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و درو بستم، بایدچی کار می کردم، اینا همه می خوان منو به ریش رامین 

 ... ببندن در حالی که رامین فقط یه روانشناسیه که من بیمارشم و برای همین مهربون هست و .

 کالفه لب تابم رو برداشتم و گذاشتم روی پاهام، وار چت روم شدم که دیدم رامین پیام داده :

 سالم خوبی؟-

 لبخند محوی زدم، حق با مهانه... من با رامین ارومم.

 سالم اره... -

 چه عجب امیدی به اومدنت نداشتم.-

 یه مقدار کار داشتم.-

 دیگه چه خبر؟-

 و برای نوشتم: سئوالش رو نادیده گرفتم

 دیشب در نظرت چطور بود ؟-

 خوب بود... سلیقه خوبی داری توی سفره ارایی.-

 ناخواسته لبخند پتو پهنی زدم، دوباره فرستاد:

 خانواده صمیمی و خوبی دارید.-

 اهی کشیدم و نوشتم:

 به من که اصال خوش نگذشت.-

 نگفت بود. اره فهمیدم ... انگار مهان درباره دیدن ماباهم چیزی بهت-
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 با یاد اوری اون لحظه اخمام رفت توی هم ونوشتم :

 تو که متوجه شدی چرا بهم نگفتی؟-

چون اگر می گفتم هل می شدی و سریع میرفتی دنبال مهان و این حس رو به مهان می دادی که تو یه -

 کنه . کار اشتباه و غیر قابل بخششی رو انجام دادی... می بینی که حسین خوب تونسته ارومش

 نمی دونم چی بگم... -

 و این که بهتره مواظب حسین باشی.-

 با چشمای گرد شده نوشتم:

 برای چی؟-

 شک کرده به تو و پدرش... اگر شکش به یقین تبدیل بشه نمی تونم حدس بزنم ممکنه چی کار کنه.-

 حس این که غم عالم ریخته رو دلم باعث شد اشک توی چشمام جمع بشه،دوباره نوشت:

در ضمن بنظرم بهتره مواظب باشی شب ها تنها نخوابی.. این مرتضی ای که من می بینم بدجور تو کفته و -

 ... مواظب باش.

دستمو روی لبم گذاشتم و اومدم چیزی تایپ کنم که در اتاق باز شد، با بهت به در نگاه کردم که مهان 

 دستپاچه گفت :

 در زدم ...متوجه نشدی.-

 ریع لب تاپ رو بستم و گفتم:سری تکون دادم و س

 اشکال نداره چیزی شده ؟-

 نگاهش دستمو دنبال کرده بود و با یه مکث طوالنی روی لب تاب سرش رو بلند کرد و بهم نگاه کرد:

 هست، اماده نشیم؟66:03ساعت -

 تازه یاد تبسم افتادم، اهی کشیدم و گفتم :

 باشه تو اماده شو منم االن اماده می شم.-
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 ن دادو از اتاق زد بیرون، فوری گوشیم رو برداشتمو برای رامین پیامک زدم :سری تکو

مهان اومد نتونستم ادامه بدم، برای نهار دوستم منو مهان رو دعوت کرده به محض برگشتن دوباره انالین -

 میشم.

 سند زدم براش و بلند شدم تا اماده بشم.

 با صدای پیامک گوشیم، روش شیرجه زدم تقریبا:

 اشه عزیزم...مواظب خودت باش.ب-

 رامین می دونست من تشنه محبتم، پس چرا داره باهام این کارو می کنه؟

 کالف دست توی موهام کشیدم که مهان گفت :

 مامان اماده ای؟-

 سریع شالمو سرم انداختمو از اتاق رفتم بیرون.

 در اینباره باید باهاش صحبت کنم..تاوقت رسیدن به رستوران، ساکت بودم و به رامین فکر می کردم، حتما 

 به خودم اومدم دیدم جلوی تبسم توی رستوران نشستیم، ابوریی به قیافه بشاش باال انداختم و گفتم :

 خب... ؟ چیشده شنگولی؟-

 خندید، اشک توو چشماش جمع شد، حس می کنم اشک شوق بود:

 من باردارم.-

شه و خیلی این در و اوندر زد تا بتونه مادر بشه و نتونست با بهت نگاهش کردم، تبسم نمی تونست بچه دار ب

 اما حاال... خندیدم که مهان هم به خودش اومد و تبسم رو بغل کرد:

 واااای باورم نمی شه... خیلی خوشحالم برات خاله جـــــــــــون.-

 منو تبسم خندیدیم و گفتم :

 خیلی خوبه عزیزم.... عالیه... به مسعود گفتی؟-

 صاف نشست و اون نم اشکش رو با سر انگشتش گرفت :مهان 
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اره... خودم یک هفته اس فهمیدم اما از بس شک داشتم نزدیک ده بار ازمایش دادم تو ازمایشگاه های -

 مختلف تا این که مطمئن شدم، دیشب بهش گفتم... خیلی خوشحال مهراوه.

 دستمو روی دستش گذاشتمو گفتم :

 رش کجا گرم بوده... مبارک باشه عزیزم... پس بگو خانوم این هفته س-

 خندید: مرسی...

شاید شنیدن این خبر برام خوشحال کننده ترین خبر بود... تبسم برام دوستی بود که جای خواهر رو برام پر 

کرده بود، تبسم همیشه عاشق بچه ها بود، همیشه می اومدو با مهان بازی می کرد و من میرفتم دانشگاه یا 

 دیگه... و حاال که خودش داره مادر میشه نمی تونم تصور کنم که چقدر خوشحال شدم... کالس های

 ناراحتی مرتضی و درگیری فکریم برای محبت رامین با شنیدن این خبر از ذهنم پاک شد.

 .تا موقع برگشتن همش تو فکر تبسم بودم و خوشحالی براش

 .اون لیاقت مادر شدن را داشت

*** 

 ...لعنتی رو کجا گذاشتمنمی دونستم این 

هر چی می گردم کمتر پیدا می کنم، کالفه دست توی موهام کشیطم و از اتاق رفتم بیرون، دقیقا یادمه 

 .قبل رفتن گذاشته بودمش روی تختم اما حاال نیست که نیست

 مهان؟-

 :مهان از اتاق اومد بیرون و گفت

 بله؟-

 :روندم گفتمبی قرار همونطور که کل خونه ارو از نظر می گذ

 .لب تاب منو ندیدی؟ گذاشته بودمش روی تختم-

 :با شنیدن صدای قورت دادن اب گلوی مهان، با چشمای ریز شده بهش نگاه کردم که دست پاچه گفت

 من از کجا بدونم مامان؟-

 .با چشمای ریز شده نگاهش کردم اما هیچی نگفتم، اونم شونه ای باال انداخت و رفت

 .ستم و سرم رو بین دستام گرفتمکالفه روی مبل نش

بدجور شک کرده بودم به مهان، بدجور دستپاچه شده بود و خدا نکنه بره سر چتام با رامین وگرنه به طور 

 .کامل بدبخت می شم
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اروم بلند شدم و بس سرو صدا به سمت اتاق مهان رفتم، پشت در اتاق که رسیدم صدای اروم صحبت مهان 

 :رو شنیدم

 .لبی تاب رو نمی اری؟ مامان بهم مشکوک شده حسین پس چرا-

-... 

 یعنی چی اخه هنوز باهاش کار داری..؟-

-... 

 اخه مگه اونجا نوشته که تو اینطور اشفته شدی؟-

 

-... 

 نمی فهمم منظورتو... ؟ -

-... 

 .باشه منتظرتم-

 .هارو خونده چشمام از شدت حیرت گرد شده بودن، خدایا خودت فقط رحم کن... نکنه حسین اون چت

 :با عجله به اتاقم برگشتم و مشتمو کوبیدم به دیوار

 .لعنت به این شانس-

 .فوری موبایلم رو برداشتم و شماره رامین رو گرفتم

 :بعد کلی بوق خوردن داشت قطع می شد که صدای خواب الودش پیچید توی گوشم

 جانم؟-

 ...رامین تو دردسر افتادم-

 :اش هوشیار شدنا خواسته زدم زیر گریه، صد

 چیشده عزیزم؟-

 وای ... حسین.. اون لب تابم رو برداشته، فکر کنم چت هامون خونده و-

 :نشستم روی زمین و بی صدا اشک ریختم، صدای نگران رامین پیچید توی گوشم

خیلی خب... اروم باش و گریه نکن، یه ادرس برات می فرستم االن بیا اینجا، با این حالت خونه نمونی -

 .هترهب

 به سختی با صدایی که از زور بغض در نمی اومد باشه ای گفتم

قلبم داشت تیکه تیکه می شد، در حالی که از شدت ترس رعشه به بدنم افتاده بود، اشک می ریختم و 

 حاضر میشدم.
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قبل خارج شدن از اتاق اشک هام رو پاک کردم رفتم بیرون، مهان جلوی تی وی نشسته بود، یه راست به 

 ت در رفتم و گفتم :سم

 بیرون کار دارم تا برگردم از خونه خارج نشو.-

 مامان..؟-

نذاشتم ادامه بده و درو بستم، سریع خودم رو از ساختمون خارج کردم، توانایی رانندگی کردن نداشتم، 

 سریع یه اژانس گرفتم و ادرسی که رامین برام فرستاده بود رو بهش دادم.

سال همه چیز رو مخفی نکردم که اینطوری بخواد 23م و اشک هام ریختن، من سرم رو به شیشه تکیه داد

 برمال بشه... 

یکساعتی طول کشید تا برسم به ادرس، اما اونقدر فکر و خیال کرده بودم که حس می کردم سرم داره 

 منفجر می شه.

 ی رامین اومد:رو زدم بعد از چند ثانیه صدا21پول تاکسی رو دادم و به سمت خونه رفتم، شماره 

 بیا باال عزیزم... طبقه ده-

 در باز شد، بی حرف درو هل دادم و رفتم تو... برام مهم نبود اینجا خونه رامینه یا هرچیز دیگه...

من احساس تنهایی می کردم، رو برده بودم به تنها کسی که داشت بهم محبت می کرد، تنها کسی که دردم 

 رو می دونست و دلداریم می داد.

 ه محض باز شدن در اسانسور چشمم به رامین افتاد، با دیدنم بازوم رو گرفت و با نگرانی گفت :ب

 مهراوه چرا اینطوری شدی ؟-

 رفتیم تو خونه و درو بست، زدم زیر گریه و با بغض نالیدم:

 مطمئن ...م...حسین فهمیده... حاال چی کار..کنم؟-

راهرو تکیه دادم و سرخوردم پایین روی زمین نشستم، کنارم نفسم باال نمی اومد از شدت گریه، به دیوار 

 نشست و دستاش رو گذاشت روی شونه هام:
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عزیز دلم، شاید تو اشتباه کردی؟ شاید اصال اینطوری که تو فکر می کنی نیست... مطمئن باش عزیزم -

 حسین عاقل تر از اونیه که بخواد دست به لوازم شخصیه تو بزنه.

است تکون دادم، با چشمایی که لبا لب از اشک پر بود به رامین نگاه کردم، تا میدیدمش سرم رو به چپ و ر

 و رتصوریش با قطره های اشکم تکون می خوردن:

 خودم صحبت مهان با حسین رو شنیدم... وای.-

 سرم رو گرفتم بین دستام که حس کردم توی جای گرمی فرو رفتم.

 غوش گرمشه که من سالهاست تشنه همچین اغوشیم..اره... این گرما، این منبع ارامش از ا

سرم رو روی سینه اش گذاشتم و اینبار با خیال راحت تری گریه کردم،  پیچیدن صدای قلبش توی گوشم، 

 حرکت نوازش گرانه دست هاش توی موهام، بوسه هاش روی سرم...

 همه و همه باعث شد تا کم کم اروم بشم...

 .گریه ام به سکسکه تبدیل بشه

 پاشو ...-

کمکم کرد بلند بشم با این که صاف ایستادم اما ولم نکرد و دستش رو دور کمرم حلقه کرد، دوستت نداشتم 

 ازش جدا بشم اما می دونستم درست نیست این حالتمون.

 روی مبل منو نشوند و گفت :

 میرم برات اب بیارم.-

غذی برداشتم و صورتم رو تمیز کردم، ترس بی این که چیزی بگم رفت، از روی میز عسلی مبل دستمال کا

 این که اگر حسین فهمیده باشه و ترس این که به مهان هم بگه...

 سرم تیر کشید از عاقبت این فکر...

 سرم رو بین دستام گرفتم که رامین کنارم نشست:

 بیا این ابو بخور.-

 رو خوردم. بی حرف با چشمایی که دوباره اشک ازشون می جوشید چند جرعه ای از اب
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 اگر به مهان بگه... اگر...-

داشتم دوباره به اوج هق هقم می رسیدم که دستاش دورم حلقه شد اما صورتش رو جلوی صورتم گرفت و 

 جدی نگاهم کرد:

 مهراوه تو مقصری تو این موضوع؟-

بازوم با بغض توی چشمای زیبا اما جدیش خیره شدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم، دستشو روی 

 کشید و گفت :

پس نگران چی هستی؟ تو مقصر نیست پس نباید بترسی که شاید حسین از تو متنفر بشه....برعکس... -

حسین از خودش و یا پدرش متنفر میشه چون تو این همه سال دیده چطور زجر کشیدی... دیده مهراوه 

 جان... مطمئن باش حق رو به تو میده عزیزم.

 تکون دادم:سرم رو به چپ و راست 

نه... تو این جامعه کوفتی همه زنارو مقصر می دونن... فکر می کنن چون مهر بیوه گی خورده تو -

 پیشونیمون حتما ادمای هر...

 انگشتش رو گذاشت روی لبم :

هیس...نگو... حسین این باور رو نداره ... مهراوه جان... همه خواهرزاده هات، مخصوصا حسین و سینا از تو -

خودشون بت ساختن... اونا در حد پرستش تورو دوست دارن و دوست دارن اگر همسری اختیار می برای 

 کنن الگوشون توباشی... حسین نمی تونه به خودش اجازه بده درباره ات اینطور فکر کنه.

 نگاه مستقیمش توی چشمام انگار داشت حرفاش رو توی ذهنم حک می کرد.

 یدش داشت منو هم مصمم می کرد اما هنوزم ترس داشتم.نگاه محکم و لحن جدی و بدون ترد

 سال توی خودم پرورشش داده بودم نمی تونستم ازش فرار کنم و یا شکستش بدم.23ترسی که 

 دستام رو گذاشتم رو سینه اش و با بغض گفتم :

 اگر...اگر بخواد از مهان جدا شه... مهان داغون میشه... -
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باش که روی پیشونیم نشست چشمام بسته شد، یه بوسه داغ و طوالنی که اومد جلو... جلوتر..جلوتر... ل

 ارامش رو کم کم به تک تک سلول های بدنم تزریق کرد...

 هیچ وقت یادم نمیاد اشکان این کار رو برام کرده باشه...

 اینطور نمیشه... هرچی هم بشه من پشت تو مهانم... تنهاتون  نمی ذارم.-

از پوست پیشونیم جدا کنه این حرفا رو زد، چشمای منم هنوزهم بسته بود این  بدون این که لب هاش رو

حرفاش توی ذهنم اکو می شد انگار، رامین انگار داشت هیپنوتیزمم می کرد... اون با همه روحیات من 

 اشنایی داشت...

*** 

 «مهان»

 و گرفتم :با رفتن مامان نگران و دستپاچه سریع موبایلم رو برداشتم و شماره حسین ر

 مهان می شه خو...-

 پریدم وسط لحن کالفه اش و با نگرانی گفتم :

مامان بعد کلی گریه از خونه زد بیرون... نمیدوونم کجا رفت فقط می دونم خیلی اشفته بود به منم گفته از -

 خونه بیرون نرم.

 لعنتی... باشه وایستاد االن میام ..-

 منتظرم.-

دام توی خونه قدم رو می رفتم، تو اون لب تاب چی نوشته بود که حسین با تماس که قطع شد با نگرانی م

 خوندنش اینطور بهم ریخته ؟

 بدجور مخم داغ کرده بود از افکاری که نمی تونستم نتیجه ای ازشون بگیرم.

 با صدای باز شدن در خونه به سمت در برگشتم با دیدن حسین نگران رفتم سمتش:

 ته تو این لب تاب؟چیشده حسین... ؟ چی نوش-

 حسین با اخم لب تاب رو به اتاق مادرم برد و اومد پیشم:
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 چیز خاصی نبود...-

دروغ می گفت... من می شناختمش، من حسین رو مثل کف دستم میشناختم. چشمای قرمزش و نگاه 

 دزدیده شده اش موقع گفتن این جمله بهم ثابت کرد یه اتفاق خیلی بدی افتاده.

 و به من... چی شده؟حسین دروغ نگ-

چشمای حسین پر اشک شد و رگ گردنش برجسته، شوکه به این تغییر حالتش بازوش رو گرفتم، ته دلم از 

 شدت وحشت خالی شده بود.

 بس کن مهان... خاله اگر بخواد خودش بهت می گه.-

رو بردارم که گیج بودم و متوجه مفهوم حرفاش نمی شدم، با عصبانیت رفتم سمت اتاق که خودم لب تاب 

 دستای حسین دور کمرم حلقه شد:

 ولم کن حسین...من باید بفهمم چی توی اون لب تابه...-

 منو بدون توجه به تقال هام به اتاقم برد و درو بست و قفل کرد:

بس کن مهان... من اشتباه کردم که سرک کشیدم توی اون لب تاب... خاله حتما دوست نداشته من -

 خاطراتش رو بخونم.

 یقه حسین رو توی مشتم گرفتم و با بغض گفتم :

 حسین..بگو...-

کالفه دست پشت گردنش کشیدو بعد بغلم کرد، حس می کردم نوع بغلش یه معنا و مفهوم خاصی داره... 

 فکر می کردم...اه.

*** 

 «مهراوه»

 اروم ازم جدا شد و حاال چشماش همون چشمای مهربون شده بود:

 .بهتره یکم استراحت کنی-

 نه... باید برگردم ...-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

201 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 هیش... یک ساعت بخواب بعد برو...با این چشمای متورم و قرمز بری مهان وحشت می کنه.-

اهی کشیدم و به اتاقی که رامین برد رفتم، یه تخت دونفره و همه چیز مرتب و شیک، کامال مشخص بود 

 اتاق رامینه:

 تو بخواب...-

به سمت تخت رفتم و روش دراز کشیدم، به محض این که سرم رو  لبخند مهربونی زد و با بستن در رفت،

گذاشتم روی بالشت بوی خوش عطر رامین پیچید توی بینیم، یه بالشت دیگه گذاشتم زیر سرم و بالشتی 

 که بوی رامین رو میداد گرفتم توی بغلم و جلوی بینیم.

ود که تونسته بود اینطور راحت و تنها سال تنها دلم هوس اغوش مردی رو کرده ب61اعتراف می کنم بعد از 

 با بغلش ارومم کنه.. کسی که همه فکر و ذکر و ذهنمو می دونه و می دونه که به چی فکر می کنم... 

*** 

 از خواب که بیدار شدم اتاق تاریک شده بود و نشون از تاریکی هوا میداد.

مین که روی مبل نشسته بود و تخمه می با یاد اوری مهان، وحشت زده از اتاق زدم بیرون و با دیدن را

 شکوند و فوتبال نگاه می کرد.

 ت:1با دیدن من لبخند زد و گف

 خوب خوابیدی؟-

 با صدای مرتعشی که بخاطر ترس درونیم بود گفتم :

 باید برم.-

به ساعت نگاه کردم با دیدن ساعت هشت و ربع چشمام گرد شد، وای حتما تا االن مهان خیلی نگران شده 

 یدم...شا

 وای...-

 رامین اروم از جاش بلند شد و گفت 

 نگران نباش مهراوه-
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 چشمم به شال و کیفم افتاد، رفتم سمتشون و شالمو برداشتم که رامین اومد و از دستم گرفت:

 تا اروم نشی نمی ذارم بری -

 .کم کم بغض توی گلوم شکل گرفت، مطمئنن تا االن حسین ماجرا رو برای مهان تعریف کرده

 رامین: تا اروم نشی نمی ذارم بری ... 

 بی قرار گفتم:

 نمی تونم اروم باشم رامین...اگر حسین گفته باشه...-

 اشکام کم کم جوشیدن و رامین با لحن جدی و مطمئنی گفت:

 مطمئنم نگفته ... حسین به مهان هیچی نمی گه مهراوه...قول میدم.-

 این میگشتم که اطمینان رو از چشمای رامین بخونم.تو چشمای مصممش خیره شدم... انگار دنبال 

رامین .... مردی که با پا گذاشتن به زندگیم همه معادالت ذهنیم رو بهم ریخته و مشکالت پیش روم رو داره 

 دونه دونه برام حل می کنه...

هانم.مطمئن مهراوه جان...بهت قول می دم عزیزم...حسین هیچی به مهان نمی گه...اصال بگه من پشت تو م-

 باش نمی ذارم اذیت بشین...

 می دونه تشنه محبتم... می دونه تشنه یه تکیه گاه محکمم که هیچ وقت توی زندگیم حسش نکردم... 

 می دونست و اینطوری می کرد...می دونست و اینطور داشت داغونم می کرد...

 افرین...حاال بشین برات یه چیزی بیارم بخوری.-

ستم و اونم رفت اشبزخانه، بعداز چند دقیقه اومد و سینی ای رو جلوم روی میز بی حرف روی مبل نش

 گذاشت، چند تا کلوچه و اب پرتغال

 ببخشید خونه مجردی همینه دیگه...هیچی برای خوردن توش پیدا نمی شه.-

 لبخند محوی زدم و گفتم :

 خوبه...ممنون.-
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 ن که رامین بلند شد:رامین جلوم نشست روی مبل و نگاهم کرد، اروم خودمشو

 میرم اماده بشم برسونمت.-

 نیازی نیست...-

 چشم غره ای بهم رفت و گفت :

 می رسونمت...-

سرم رو انداختم پایین و هیچی نگفتم. گیره موهام رو باز کردم و بعد مرتب کردنش دوباره بستم، شالم رو 

 انداختم روی سرم، با اومدم رامین کیفم رو برداشتم و بلند شدم.

 رامین: بریم.

 سوئیچش رو از جاکلیدی برداشت و از خونه اش خارج شدیم.

 سوار اسانسور شدیم با دیدن صورت رنگ پریده و اشفته ام، اهی کشیدم.

 به پارکینگ اپارتمان رفتیم و سوار ماشینش شدیم، نمیدونستم اسمش چیه فقط می دونستم مدل باالست.

 شماره حسین رو بگیر.-

 سمتش، نیم نگاهی بهم انداخت و جدی گفت :با ترس برگشتم 

 زود باش دیگه...-

 اما...-

 بهتره اول تو بخوای باهاش صحبت کنی... مطمئن باش اینطوری حسین فکر خطایی به سرش نمی زنه...

با دست و دلی ک بدجور داشت می لرزید موبایلم رو برداشتم و شماره حسین رو گرفتم، بعد از دوتا بوق 

 توی گوشم:صداش پیچید 

 سالم خاله...-

صدای گرفته و بغض دارش باعث شد اشکام بچکن، رامین اشاره زد بذارم روی اسپیکر، بی حرف اسپیکر زدم 

 و گفتم :



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

204 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 سالم...-

 خیلی سعی کرده بودم که صدام نلرزه.

 نفس عمیقی کشیدم و با جدیت گفتم :

 چرا لب تابم رو برداشتی؟-

 داد ، یعنی خوب شروع کردم، حسین نفسکالفه ای کشید و گفت : رامین سری به معنای تایید تکون

 معذرت می خوام... اما... -

 دیگه ادامه نداد، با دست اشکام رو پاک کردم و کالفه گفتم :

 همین االن لب تاب رو میاری...-

 من خونه ام خاله...لب تاب رو هم گذاشتم توی اتاقتون و نذاشتم مهان بخونه...-

 ...پس می دونست ...پس...پس خونده بود

 دست ازادم رو به سرم گرفتم که صدای رامین بلند شد:

 سالم حسین جان...رامینم.-

 بعد مکث طوالنی که گفت :

 سالم... -

 رامین: می تونی بیای بیرون... بهتره صحبت کنیم.

 باشه...مهان خوابیده.-

 باشه پس ما میریم رستوران نزدیک خونتون بیا اونجا-

 باشه.-

لحن غمگین و اروم حسین دلم رو اتیش می زد، کدوم پسریه که با فهمیدن این موضوع در باره خاله و 

 باباش ناراحت نشه.. 
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با قطع شدن تماس به رامین نگاه کردم، می خواست باهام بیاد؟ می خواست بیاد و با حسین صحبت کنه و 

 از من دفاع کنه؟

 رش کنم اما نمی تونستم... نمی خواستم با پرسیدن سئوالی از خودم دو

 برای همه مریضات این همه وقت صرف می کنی؟-

اخماش توی هم رفت، پشیمون شدم از پرسیدن این سئوال. سرم رو انداختم پایین که صدای حرصی رامین 

 رو شنیدم:

 ناراحتی؟-

م و با صدای سرم رو به چپ و راست تکون دادم، نمی دونستم چطوری باید بهش بگم، به بیرون خیره شد 

 ارومی گفتم :

تو همه چیزو در باره من می دونی... همه چیو... می دونی محبتایی که تو االن داری بهم می کنی رو -

 اشکان نکرده... فکر نمی کنی ممکنه وابسته ات بشم؟

صدای خودم رو کشتم تا این جمله ها رو بگم... می ترسیدم جوابی بده که با اسفالت خیابون یکی بشم، اما 

 نیمه جدیش کمی ارومم کرد:

 مگه اشکالی داره وابسته ام بشی؟-

چشمام گرد شد، اصال توقع شنیدن همچین سئوال یا بهتره بگم جوابی رو نداشتم... من همیچی نمی 

 تونستم از حرفش برداشت کنم...هیچی.

 نمی دونم... -

 فتن اون کلمه:شاید بهترین جواب بود اما باشنیدن جمله بعدیش پشیمون شدم از گ

 می دونی که من میشناسمت،پس چرا دروغ می گی...؟-

با وایستادن ماشین جلوی رستوران بدون این که جوابش رو بدم پیاده شدم و وارد رستوران شدم با دیدن 

حسین که روی صندلی ای نشسته بود و کالفه ارنج هاش رو به میز تکیه داده بود و سرش رو بین دستاش 

 لبم شروع کرد به تند تند زدن.گرفته بود، ق
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با استرس به رامین نگاه کردم که با جدیت به سمت حسین رفت، حسین با شنیدن صدای پا سرش رو بلند 

 کرد.

 چشماای سرخش داشت داغونم می کرد..

مردونه بدون زدن حرفی با رامین دست داد و نگاهش به سمت من کشیده شد، نمی دونستم چی کار کنم 

نداخت پایین، به سختی پیش رامین نشستم، با اومدن پیش خدمت رامین به جای هر سه غذا که سرش رو ا

 سفارش داد.

 بعد رفتنش رامین گفت :

 خب.. -

 حسین کالفه دست پشت گردنش کشید و گفت :

 فکر نمی کردم دلیل دوریتون از ما بخاطر بابام باشه... -

 حسین ادامه داد :با انگشت هام بازی می کردم و از دلشوره لبریز، 

 فکرنمی کردم همچین پدری داشته باشم.-

 و سرش رو گرفت بین دستاش، صداش شنیدن نفس های عمیقش ... اشک توی چشمام جمع شد.

رامین: مهراوه به خاطر مادرت ، به خاطر تو و خواهرت این همه سال سکوت کرد ... چون اونقدر مادرت رو 

 ت عالقه داره و نخواد اذیتش کنه.دوست داشت که بدونه اون هم به پدر

 حسین با  چشمای قرمز سرش رو بلند کرد:

ای کاش می گفتی خاله... می دونی االن چه حالی دارم... همیشه از خودم می پرسیدم چرا خاله دوست --

 نداشت منو مهان تنهایی بازی کنیم... یا هیچ وقت نمی ذاشت مهان بدون خودش بیاد خونمون و ... 

 یل مخالفتت ...اما حاال میفهم.. چقدر من احمق بودم...حتی دل

 رامین با جدیت دستشو روی شونه حسین گذاشت و گفت :

با این حرفا چیزی درست نمیشه حسین... خاله ات این رازو خیلی ساله پیش نگه داشته اما وقتی تو از -

 مهان خاستگاری کردی... 
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 حسین سرش رو بلند کردو به منگفت:

 بابام به مهان هم چشم بدوزه اره؟ترسیدی -

 سرم رو انداختم پایین که کالفه گفت :

تازه می فهمم.... همه سئواالم تازه داره جواباشون پیدا میشه... شب عروسی نذاشتی بابا زیاد با مهان -

 برقصه... و شرط کردی حتما باید شبا اونجا بخوابیم و... وای

م رو انداختم پایین، حسین کالفه دست پشت گردنش کشید، ته با اومدن گارسون ساکت شدیم اما من سر

 دلم خداروشکر می کردم که مهان هیچی نفهمیده.

 بعد رفتنش رامین گفت :

 تصمیمت چیه؟-

 با وحشت به حسین نگاه کردم، اگر بگه مهان رو ول می کنه... 

 حسین نگاهی به من انداخت و گفت :

 اگر خاله اجازه بده با مهان از این شهر بریم.خیلی فکر کردم... اما... می خواستم -

 با چشمای گرد شده به حسین نگاه کردم... منظورش چیه؟

 سرش رو انداخت پایین و گفت :

نمی تونم از مهان دل بکنم از طرفی هم دیگه دلم نمی خواد بابا چشمش به مهان بیوفته... اگر از اینجا بریم -

 رفت و امد کمتر میشه... اه...

 تو چشمام جمع شد... من تنها داراییم مهان بودو حاال حسین می خواست اونو از این شهر ببره.اشک 

حق داشت... شنیدن این واقعیت واقعا تلخ ودردناک بود اما نمی تونستم دوری مهان رو تحمل کنم... نمی 

 تونستم.

میخوای مهان رو به شهر دیگه رامین: حسین ... تو می دونی خاله ات جز مهان کسی رو نداره و اونوقت تو 

 ببری؟ بس نیست این همه تنهایی؟
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سرم رو انداخته بودم پایین و هیچی نمی گفتم... بزور جلوی ریختن اشک هام رو گرفته بودم، حسین با 

 صدای خش داری گفت:

 میگین چی کار کنم؟ اگر یه وقت وقتی نبودم رفت سراغ مهان... اگر... -

 گفتم: یهو سرم رو اوردم باال و

من این خونه ارو می فروشم ... مثل االنمون یه پارتمان یا یه دوطبقه می گیریم که مهان هم تنها نباشه -

 وقتی تو نیستی...من بدون مهان دووم نمیارم...

 رامین: غذا سرد شد... بهتره زود تر بریم مهان هم خونه تنهاست.

 حسین یهو وحشت زده بلند شد:

 من میرم... اگ...-

 ین بازوش رو گرفت :رام

 بعد شام باهم میریم.-

 حسین بی قرار نشست، هر سه تنها بازی می کردیم و بعد از یک ربع که بلند شدم اوناهم بلند شدن.

 حسین پیاده اومده بود پس سوار ماشین رامین شدیم و به سمت خونه حرکت کردیم.

 رامین: بهتره مهان هیچی ندونه.

 حسین: باشه.

 ****فصل هفتم**

 بعد از خدافظی از رامین با حسین به خونه برگشتیم.

 حسین: منو ببخش خاله... 

 تو اسانسور بودیم، لبخند محوی زدم و گفتم :

 برای چی؟-

 کالفه سرش رو به دیواره اسانسور تکیه داد و گفت :
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ن محبت کردی شما این همه به ما ها اهمیت دادی...برامون وقت گذاشتی و بیشتر از خانواده هامون بهمو-

 اونوقت من ... اصال نمی تونستم تصور هم بکنم که...

 با ایستادن اسانسور گفتم :

 هیش... ادامه اش نده... بهتره بریم.-

بیر حرف سر تکون دادو ما وارد خونه شدیم، با دیدن مهان روی مبل نشسته اخمام توی هم رفت، مهان با 

 دیدنمون با ترس دوئید اومدو بغلم کرد:

 ا رفتی؟ نمی گی من نگرانت می شم.کج-

 دستی به کمرش کشیدم و گفتم :

 نگران نباش... شام خوردی؟-

 ازم جدا شد و نیم نگاهی به حسین انداخت :

 اره مادر جون بهم داد.-

 خیلی خب...دیروفته بهتره برین بخوابین.-

 حداقل براش رمز می ذاشتم. خودمم به اتاقم رفتم و درو بستم، چشمم به لب تاب روی تخت افتاد، ای کاش

 لباسام رو که عوض کردم صدای پیامک گوشیم اومد، بازش که کردم دیدم رامینه:

 فردا بیا خونه ام... باید در باره موضوع تو ماشین صحبت کنیم.-

 حس کردم قلبم اومد توی دهنم، موضوع تو ماشین یعنی محبتی که رامین داشت بهم می کرد و..

پیشونیم، برای چی این حرف رو بهش زدم؟ اصال مگه من بهم بد می گذشت با محبتاش محکم کوبیدم توی 

 که گند زدم به همه چیز؟

اونقدر کالفه و سردرگم شده بودم که حوله ام رو برداشتمو به حموم اتاقم پناه بردم، اب گرم کمی تسکین 

 درد قلب زخمیم بود اما بازم زیاد تاثیر نداشت.

 موهام رو خشک کردم و از خستگی روی تخت افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم.بعد یه دوش اب گرم 

 با صدای تقه ای به در از خواب بیدار شدم:
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 بله ؟-

 مهان سرش رو اورد تو و گفت:

 ام...از اموزشگاه رانندگی زنگ زدن.-

 کالفه پوفی کشیدم و گفتم :

 باشه .-

 گوشی تلفن رو برداشتم: دست و پاهام یکم گرفته بودن، از اتاق بیرون رفتم و

 بله؟-

 سالم خانوم شریفات؟-

 سالم بفرمایید.؟-

 امروز یا فردا تشریف بیارید برای تصوفیه حساب، مدیریت اموزشگاه مربی بی نظم نمی خوان.-

 کالفه دست توی موهام کشیدم، همینو کم داشتم.

 باشه ممنون.-

 تماس که قطع شد، مهان گفت :

 چی گفتن ؟-

 گفتم : پوفی کشیدم و

 گفتن برم برای تصفیه حساب.-

 هینی کشید و گفت :

 یعنی...یعنی اخر...-

دیگه ادامه نداد و منم سرم رو به اره تکون دادم، کالفه به اتاقم رفتم و گوشیم رو برداشتم چک کنم که 

 چشمم به پیام دیشب رامین افتاد، ناخواسته براش تایپ کردم:
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 االن می تونم بیام؟-

 فتم سمت لباسام و اماده شدم، همین موقع پیامش هم اومد:سند زدم و ر

 اره منتظرتم... مهان رو هم بسپر به مادرت برای نهار .-

 بچه نبودم که معنی حرفش رو نفهمم، کالفه از اتاق بیرون رفتم و گفتم :

 مهان برو خونه مادرجونشون خونه تنها نمون.-

 با تعجب گفت :

 کجا میری مامان؟-

 دارم... احتماال نهار نرسم بیام برو خونه مادرجونشون. بیرون کار-

 باشه.-

بعد سفارش مهان به مامان به سمت خونه رامین راه افتادم. مگه بد شانسی از بیشتر هم وجود داشت، از کار 

 بی کار بشی و... باید بگردم دنبال یه کار دیگه، اینطوری پیش برم نمی تونم برای مهان جهیزیه ای بخرم.

 میم داشتم فردا برم اموزشگاه االن همه فکر و ذهنم پیش رامین بود.تص

 دکمه ایفن رو که زدم در بدون هیچ حرفی باز شد.

خودم رو به اسانسور رسوندم سوارش شدم، با دیدن خودم تو ایینه کالفه دستی به صورتم کشیدم تا کمی از 

 این بی روحی خارج بشم اما مگه می شد.

 ر اومدم بیرون که چشمم به رامین افتاد، با تیشرت و شوار ورزشی بود، رفتم سمتش:با ایستادن اسانسو

 سالم.-

 سالم...بیا تو.-

 کنار رفت و من رفتم تو، اخر راهرو منتظرش موندم، از کنارم رد شد و به مبل اشاره کرد:

 بشین االن میام.-

 رومبل نشستم و مسیر رفتنش به اشبزخانه ارو دنبال کردم.
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از دیدم خارج شد سرم رو انداختم پایین، واقعا با چه رو و جراتی پاشده بودم اومده بودم خونه رامین وقتی 

 که محرده و تنها زندگی می کنه و مطئنن کلی هم س * س داشته؟

 بعد چند دقیقه با سینی چایی اومد:

 خب چه خبر؟-

 گه کافیه هرچی از بدبختی هام براش گفتم:اولین چیزی که یادم اومد اموزشگاه بود اما هیچی نباید بگم...دی

 خبری نیست از دیشب تا حاال.-

ابرویی باال انداخت، انگار تونسته باشه فکرم رو بخونه، از فکر این که ممکنه رامین قابلیت خوندن ذهنمو 

 داشته باشه اخمام توی هم رفت.

 رامین: خب می خواستم بیای تا سئواالتی که از من تو ذهنته بپرسی.

 نگاهی بهش انداختم و بعد به دستام نگاه کردم، واقعا چی برای گفتن داشتم؟

 نمی دونم چی بگم...-

 کالفه دست توی موهاش کشید و گفت :

 دیشب چرا اون سئوال رو پرسیدی؟-

 کالفه گفتم :

ونستن ها چون کالفه بودم... تو خوب منو می شناسی ... از احساساتم بگیر تا سن مادربزرگم... و با این د-

 داری طوری باهام رفتار می کنی منو وابسته کنی....

 مصرانه قصد نداشتم نگاهش کنم، گفتن این حرفا برام سخت بود اما الزم بود گفتنشون.

 راست می گی... من دلم می خواد بهم احساسی پیدا کنی...نهایتش این که وابسته ام بشی.-

 شمام خیره شد:با چشمای گرد شده نگاهش کردم که جدی توی چ

وقتی زندگیتو تو اینترنت برام تعریف کردی من نمی تونستم باور کنم برای همین یکی رو فرستادم تحقیق -

و خب وقتی مطمئن شدم درست می گی و این که خب اون ادم عکستو برام فرستاده بود، شیفته ات شدم. 

 گی می گرفتن و نمی تونستن دووم بیارن. خیلی ها بودن که اگر این مسائل براشون اتفاق می افتاد افسرده
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وقتیم که برگشتیم و از نزدیک دیدمت فهمیدم کسی که این همه سال دنبالش بودم و تاالن پیداش نکرده 

 بودم تویی.

 با بهت نگاهش می کردم، اون داشت درباره چی حرف می زد:

االن می دونیم چی از زندگی می  ساله ام نه تو دختر بچه دبیرستانی، هر دومون61،68نه من پسر بچه --

 خوایم.

سرم رو انداختم پایین، رامین می دونه من از رابطه جنسی متنفرم و داره این حرفارو می زنه؟ می دونه من 

 از زندگی زناشویی بدم میاد و این حرفارو می زنه؟

که تو چه حسی نسبت به دروغ هم نمی گم، برای دفع نیازم تا حاال با چند نفری خوابیدم و اینم می دونم -

 روابط داری. ... چایی سرد شد.

 به استکان چاییم نگاه کردم، صبحانه نخورده بودم و این چایی هم از گلوم پایین نمی رفت.

 گفت برای رفع نیازش با چند نفر رابطه داشته، پس تب باالیی داره و منم که متنفر از رابطه....

 با من ازدواج می کنی؟-

کردم، زندگی با مردی مثل رامین واقعا باید فوق العاده باشه اما نه برای منی که نمی تونم لذت سرم رو بلند 

 یه رابطه ارو بچشم و همینطور بدم.

 من نمی تونم... -

 نگاهمو ازش گرفتم و به گوشه ای دوختم:

 بخاطر مهان و البته حتما به خاطر نوع نظرت به روابط-

 هیچی نگفتم که گفت:

 حتی یک بار دیگه امتحان کنی؟ نمی خوای -

سرم رو به چپ و راست تکون دادم که کمی خم شد جلو، بهش نگاه کردم که با جدیت توی چشمام خیره 

 شد:
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مهراوه... می دونی که من هم یه دکترم هم این که تجربه ام زیاد بوده... من می دونم چطور باید برخورد -

 ه مشغله های ذهنیت اونقدر زیاد بوده که نمی ذاشته لذت ببری.کنم، تو اون موقع هم سنت کم بود هم اینک

 بس کن رامین... من بچه نیستم... -

 بلند شدم که سریع اومد سمتم و جلوم ایستااد:

مگه نمی گی درد داشتی؟ یکبار امتحان می کنیم اگر درد داشتی مطمئن باش دیگه بهت دست نمی زنم... -

 عاشقانه اون چیزی نبوده که تو با اشکان تجربه کردی.من مطمئنم مهراوه یه رابطه خوب 

 با اخم نگاهش کردم :

 بهت می گم بس کن... من نمی تونم... -

 بشین لطفا...-

 چشم غره ای بهش رفتم و نشستم سر جام، سرم رو انداختم پایین، ازم چه توقعی داشت؟

 کالفه توی موهاش دست کشید و روبه روم نشست و گفت:

سین نیاز به یه تکیه گاه دیگه هم داره ... همونطور که توی همه این سال ها داشت و تو مهان بجز ح-

نخواستی. مطمئنن مهان دیده پدرا میان دنبال دختراشون! دیده که دخترا چطور از حمایت پدراشون تعریف 

اما این عقده مونده روی  می کنه... دیده ساناز و یگانه ارو که پدر دارن اما اون نداره... درسته االن بزرگ شده

دلش... مهراوه می دونی که من ادم شناس خوبیم.... من می تونم با نگاه به حاالت طرف فکرشو بخونم... 

اونشب وقتی مهان اونطور صمیمانه باهام سالم و علیک  کردی خودت هم فهمیدی به چه دیدی منو نگاه 

 تون می خواد که جای پدرش رو پر کنه.کرد... خودت هم حس کردی که مهان مردی رو توی زندگی

 

 سرم رو گرفتم بین دستام، حرفاش توی سرم می پیچید...نفس عمیقی کشید و ادامه داد:

مهان نگران تنهایی توئه ... وقتی مهان ازدواج کنه تو روزو شب خونه تنهایی بدون این که یک حامی داشته -

 دت وایستادی اما بس نیست؟باشی... می دونم این همه سال تنهایی روی پای خو

 بغض گلوم رو فشار میداد، با چشمای اشکی توی چشماش نگاه کردم:
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 می دونی مهمترین مسئله ازدواج همون رابطه است که من....-

 دیگه ادامه ندادم، لبخند مهربونی زد و گفت :

اصال حرفشو نمیزنم مثل من کمکت می کنم... یک بار فقط ... یکبار بهم اعتماد کن... اگر نخواستی دیگه -

 دوتادوست مثل قبل هستیم... باشه؟

 خسته بودم  از تنهایی...از بی کسی... اما میترسیدم از... 

ابدهنم رو به سختی قورت دادم، سرم رو بین دستام گرفتم، مهان حق داره سایه مردی باالی سرش باشه که 

قتی فهمید رامین وجود داره، فکر می کرد می همیشه ازش حمایت کنه...یاد ذوق کردنا مهان افتادم که و

 خوام ازدواج کنم و چقدر خوشحال بود وچشماش ستاره بارون.

 همینطور حسین و سینا... 

سکوت رامین مشخص بود داره بهم فرصت میده تا فکر کنم... فکر این که مهان بره و مرتضی فرصت پیدا 

 می کنه برای... 

 م و به رامین نگاه کردم، بی حرف کمی همو نگاه کردیم و گفتم:اشکام ریختن... سرم رو بلند کرد

 باشه... -

 نفسشو فوت کرد و لبخند زد، کم کم لبخندش عمیق تر شد، با مهربونی و صدایی دلنشین گفت :

 پشیمونت نمی کنم عزیزم.-

 ی گرفتم یانه...از جاش بلند شد و به اتاقش رفت، متفکر سرم رو انداختم پایین، مطمئن نبودم تصمیم درست

 مهراوه جان؟-

سرم رو بلند کردم که دیدم رامین با لب تابش اومده و کنارم نشسته، جاخوردمو کمی عقب کشیدم که گفت 

: 

 بهتره یه صیغه بخونیم... موافقی...-

فقط سر تکون دادم، کم کم فهمیدم چیو قبول کردم با استرس به لبتاب خیره شدم، بعد از مدتی رامین 

 گفت :
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 هرچی گفتم رو تکرار کن.-

 سر تکون دادم و اون شروع کردو من با صدای اروم و شاید لرزون تکرار می کردم.

*** 

 «مهراوه»

می خواستم چی کار کنم؟ کلید انداختم و در خونه ارو باز کردم، هفته دیگه مدارس باز میشه و مهان پیش 

ضی کنم تا بعد از این که مهانشون برن خونه خودشون دانشگاهیه ... باید دنبال کار بگردم و رامین رو هم را

 دست نگه داره.

 سالم...-

سرم رو بلند کردم که چشمم به مهان و حسین افتاد، روی مبل نشسته بودن با دیدن من بلند شدن، چرا 

 متوجه اشون نشدم.

 سالم...شام خوردین؟-

 مهان: اره ...ماکارانی درست کردم خوردیم.

 خانومی شده برای خودش. ادم، مهانم بزرگ شده ...سری براشون تکون د

قم شدم، لباس هام رو که عوض کردم، دوباره اومدم بیرون و روی مبل تک نفره نشستم، با یاد اوری وارد اتا

 پیشنهادی که رامین قبل اومدنم داد نگاهی به حسین و مهان کردم، دل به دریا زدم و گفتم :

 رامین یه پیشنهادی داده!-

 چشم از تی وی گرفتن و به من نگاه کردن، نفس عمیقی کشیدم وگفتم: هردو

توی اپارتمانی که زندگی می کنه یک واحد دیگه هم داره که خالی از سکنه است... گفته اگر شماها بخواین -

 میتونین از اونجا زندگیتون رو شروع کنین.

 حسین نگاه عمیقی بهم انداخت که نگاهمو دزدیدم، مهان:

 حرفی ندارم، تو چی می گی حسین؟ من که-

 حسین بعد مکث طوالنی ای گفت :
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 اپارتمانش کجاست؟-

 ادرس رو گفتم و ادامه دادم:

 خودم دیدمش، خونه بزرگ و خوبیه... -

سری به معنای تایید تکون دادن، نفسمو بیرون دادم و به تی وی که داشت برای صد هزارمین بار جومونگ 

 .رو نشون می داد خیره شدم

 مهان: مامان شام خوردی؟

 لبخندی زدم و گفتم:

 اره.-

 جومونگ که تموم شد شب بخیری گفتم و به اتاقم برگشتم، روی تخت دراز کشیدم و به رامین فکر کردم...

 مردی که شاید می تونم بگم برای اولین بار دلمو برده و ...

*** 

 «مهان»

م درکشون کنم، حتی یکبار خواستم لب تاب مامان رفتار مامان و حسین خیلی عجیب شده، اصال نمی تون

رو بردارم خودم ببینم توش چیه اما  مامان نزدیک به ده تا رمز امنیتی گذاشته بود واسش و همین تو بی 

 خبری موندن منو بیشتر کالفه می کرد.

و احتماال شب  گفت میره دنبال کاروقتی امروز صبح مامان گفت از اموزشگاه اخراج شده ته دلم فرو ریخت، 

 برگرده به منم کلی سفارش کرد برم خونه مامانیشون تنها نباشم .

بعد از نهار بود که خاله محنا زنگ زد برم پایین، هنوز عادت نکرده بودم که به عنوان مادرشوهرم اونو 

 بشناسم ... خاله محنا رو بیشتر دوست دارم تا مادرشوهرم.

وی شنلی قرمز پوشیدم و یه شال قرمز هم  انداختم سرم، یه رژ ساپورت کلفت مشکی پام بود، یه مانت

کمرنگ قرمز زدم و از خونه اومدم بیرون، پشت درشون که رسیدم زنگو زدم، بعد چند ثانیه خاله درو باز 

 کرد:
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 سالم مهان جون؟-

 سالم خاله .-

 فت :روبوسی که کردیم سریع رفت باالی گاز و محتویات قابلمه ارو بهم زدو به من گ

 من باید یه سر برم ارایشگاه وقت گرفتم،  ااشکال نداره این قابلمه ارو هم بزنی؟ ساناز هم رفته کالس.-

 باشه خیالتون راحت-

 قاشق چوبی بزرگ رو ازش گرفتم و اونرفت تا حاضر بشه، همینطور مشغول همزدن بودم که گفت:

 لباساتو دربیار عزیزم... کسی خونه نیست.-

 باشه -

ی زد گونمو بوسید و رفت منم سریع شنل و شالم رو در اوردم و گیره موهامم باز گذاشتم، موهای لبخند

 بلند و خرماییم تا کمرم می رسید ازاد شدن، یه تاپ دوبنده هم داشتم که رنگش بنفش بود.

به محتویاتش نگاه کردم، نمی دونستم چیه نه بو داشت نه رنگ خاصی، فقط مشخص بود هم نزنی ته 

 یگیره.م

پنج دقیقه ای بود که یه سره داشتم هم می زدم که  تک زنگی خوردو بعد در با کلید باز شد، به امید این 

که خاله است به در نگاه کردم اما با دیدن عمو مرتضی شوکه شدم وبا خجالت سالم کردم و سرم رورانداختم 

 پایین.

 سالم مهان جان..-

 سالم ...-

ون حس می کردم، می دونستم االن دیگه محرمیم اما خب بازم خجالت می اومد سمتم، سنگینی نگاهش

 کشیدم دیگه.

خم شد پیشونیمو بوسید که از خجالت قرمز شدم، خودم رو عقب کشیدم و با همزدن قابلمه مشغول شدم، 

 اونم رفت، نفس راحتی کشیدم. نمی دونم چرا حس بدی نسبت به عمو مرتضی پیدا کرده بودم.

 کردم، عمو مرتضی:نفسمو فوت 
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 محنا کجاست؟-

 بدون این که برگردم سمتش گفتم:

 وقت ارایشگاه داشتن.-

اوهومی گفت، با شنیدن صدای پاش قاشق رو محکم تر توی مشتم گرفتم که یهو از پشت بغلم کرد،  حس 

ش جدا می کردم قلبم داره از حرکت وای میسته، با حس مردانگیش رو باسنم با وحشت خواستم خودم رو از

 کنم که محکم دستاش یک دور کمرم و یکی دیگه سینه راستمو چنگ زد.

 گیج بودم و وحشت زده، نمی تونستم حرف بزنم، زدم زیر گریه و تقال کردم اما محکم گرفته بودتم.

 مامانت هم عین خودت چموشه...-

م در بیاد دستی که روی سینه با شنیدن اسم مامان لحظه ای از تقال دست برداشتم ، اما دوباره تا اومد صدا

 ام بود رو روی دهنم گذاشت.

نا خوداگاه با پاشنه پام کوبوندم توی ساق پاش که شل شد، سریع از بغلش اومدم بیرون، چنگ زدم شنل و 

شالمو برداشتم و قبل این که بخواد بهم برس از خونه اومدم بیرون، پابرهنه تا باال دوئیدم، کلید برنداشته 

شدت ترس و وحشت کل بدنم رعشه افتاده بود، کلید زاپاسو از توی جاکفشی دراوردم و درو باز بودم، از 

 کردم و رفتم تو درم قفل کردم، همونجا پشت در روی زمین چمپاته زدم و با صدای بلند زدم زیر گریه.

 بدنم از شدت ترس و اضطراب یخ کرده بود و می لرزید، نمی تونستم لرزشم رو کنترل کنم.

 مدام گریه می کردم و توی دلم خدا خدا می کردم... 

 مامانتم مثل خودت چموشه...-

 وای یعنی خواسته مامان رو هم...

 با شنیدن صدای زنگ وحشت زده پریدم عقب و بلند شدم که کمرم محکم با میز نهار خوری برخورد کرد.

 قت باعث شد از ترس نفسم باال نیاد:از درد زانوهام شل شد اما صدای در های پیا پی به در چوبی ضد سر

 مهان... مهان... -

 با شنیدن صدای مامان فوری درو باز کردم که مامان با صورتی نگران پرید تو و با دقت نگاهم کرد:
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 چیشده مهان... چرا گریه کردی؟-

ن ما با صورتش داشت هر لحظه بیشتر نگران می شد، در خونه مامانیشون باز شد ومادر جون اومد با دید

 گیجی گفت :

 چیشده؟-

 مامان :: هیچی مامان بعدا صحبت می کنیم.

 و در و بست برگشت سمت من:

 مهان جون به لبم کردی بگو چه شده؟ کسی حرفی زده ...؟ یا این که کسی اذیتت ...-

 و حرفشو ادامه ندادو با وحشت نگاهم کرد، مامانو بغل کردمو از ته دل زدم زیر گریه...

*** 

 «اوهمهر»

 با دیدن این حالتای مهان از شدت وحشت فکری که توی ذهنم بود نمی تونستم حرفی بزنم...

وقتی مهان پرید بغلم و با صدا زد زیر گریه شوکه شدم و .... با وحشت کشوندمش سمت مبال و نشوندمش رو 

 مبل، پایین پاش نشستم و دستاش رو گرفتم، باالتماس نگاهش کردم:

 .حرف بزن مهان..-

سرش رو به چپ و راست تکون و به شدت به گریه اش ادامه داد، واقعا نمی دونستم باید چه خاکی به سرم 

 بریزم:

 رفته بودی خونه خاله اشون اره؟-

با گریه و چشای اشکیش نگاهم کرد، از فهمیدی واقعیتی که مثل روز برام روشن بود تو چشماش ناباور 

 خودم رو عقب کشیدم...

 من اصال نمی دونستم عمو می خواد بیاد... اما وقتی اومد خاله رفته بود و اون... مهان: بخدا 

 صدای هق هقش اوج گرفت، چشمام به اشک نشست و اولین قطره از چشم چپم افتاد:
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 خودشو از پشت بهم چسبونده بود.... نمی دوسنتم... -

 صدای بلند هق هقش...

 به دختر من دست درازی کنه؟ یهو فوران کردم، چطور به خودش اجازه داده

فوری بلند شدم و از خونه زدم بیرون، دیگه هیچی برام مهم نبود، مهان خط قرمز من بود و هیچ کس حق 

 نداشت اذیتش کنه.

پشت درشو انگشتمو روی زنگ یک سره نگه داشتم، بعد چند ثانیه دیدم باز نکرد با مشت و لگد به در ضربه 

 زدم.

 مهریشو باز شد و مهری و پرهام اومد بیرون همین موقع هم در خونه

 چی شده مهراوه؟-

 وقتی مرتضی درو باز کرد بی برو برگرد یه سیلی محکم کوبیدم توی صورتش:

 کارت به جایی رسیده که به دختر من دست درازی می کنی حرومزاده عوضی؟-

 مهری تقریبا جیغ کشید:

 چی داری می گی؟-

 ه شده یه سیلی دیگه زدمم:بدون توجه بهشون به مرتضی شوک

مهان خط قرمز منه ... اشغال کثافت اگر تا االن ساکت بودم فقط و فقط بخاطر زندگی محنا بود اما دیگه -

 مهم نیست واسم... به خاک سیاه میشونمت...

 صدای در اسانسور و بعد محنا:

 چه خبره؟-

 مرتضی با وحشت نگاهم کرد، با خشم برگشتم سمت محنا و گفتم :

 از شوهر هیز و هرزه ات بپرس که دودقیقه با مهان تنها بوده خواسته بهش تعدی کنه... -

 محنا شوکه به منو مرتضی نگاه کرد، با جیغ گفتم :
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مهان رو تو خونه ات گذاشتی که جی کار کنه ؟ هان؟ فکر کردی با خودت چرا با ازدواج اونو محسین -

 مخالفم؟ اررررررررررره؟

 کشیدم... برگشتم سمت مرتضی، انگشت اشاره ام رو تهدید امیز جلوش تکون دادم:اره اخر رو جیغ 

 فقط یکبار دیگه طرف خودم و مهان ببینمت زنده ات نمی ذارم اشغال-

 بعدم پاکوبان از پله ها باال رفتم، مامان و بابا باالی پله ها شوکه بودن، بابا با دیدنم بازوم رو گرفت:

 ه؟این حرفا چی بود مهراو-

 پوزخندی زدم و گفتم :

 واقعیت بود پدر من... این مرتیکه اشغال سالها سعی کرد به من تعدی کنه... االن به دخترم.. -

 رفتم تو خونه و درو محکم بهم کوبیدم، مهان با دیدنم گفت:

 اگر حسین... -

 رفتم جلو و بغلش کردم:

 هیچی نمیشه...-

ش برد، یاد دقایق پیش افتادم، اونقدر عصبانی بودم که جلوی اونقدر گریه کرد که همونجا تو بغلم خواب

 ا شده..می دونستم ...ه بود... می دونستم چه اشوبی به پچشمام رو خون گرفت

 مهان که خوابید درازش کردم و براش یه بالشت اوردم زیر سرش گذاشتم.

ر نبود دست از سرمون برداره باید به حسین خبر می دادم خودش رو برسونه، کالفه از بدبختی ای که قرا

 موبایلم رو برداشتمو شماره حسین رو گرفتم :

 بله ؟-

 سالم... -

 سالم خاله جان شما خوبی؟-

 نه... حسین می تونی االن مرخصی بگیری بیای خونه؟ موضوع مهمیه؟-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

223 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 حنا شدم.با شنیدن صدا های مبهم داد و بیداد با عجله در خونه ارو باز کردم که متوجه صدای جیغای م

 چیزی شده خاله ؟-

 بیا حرف میزنیم...فقط سریعتر موضوع مهمیه...-

 باشه ..من تا یک ربع دیگه اونجام-

 باشه پس می بینمت.-

 صداهای دعوا محناشون اونقدر بلند نبود که حسین از پشت تلفن بتونه بشنوه اتشون.

ز شد و مامان اومد بیرون، چشمای سرخ و تلفن رو که قطع کردم به پیشونیم تکیه دادم، در خونه مامان با

 متورم شده:

 مهراوه... بگو دروغه؟-

 سرم رو انداختم پایین و بابا هم اومد بیرون، با همون سرپایین افتاده گفتم :

 فقط بخاطر محنا و حسین و ساناز تا حاال چیزی نگفتم اما نمی تونستم روی مهان ساکت بمونم.... -

 میدی؟بابا:از کی... ؟از کی فه

 پوزخندی دردناکی زدم، نبش قبر کردن چه فایده ای داشت؟

 سالم بود...60وقتی -

 مامان یا حسینی گفت و همونجا نشست روی زمین و گریه سر داد:

 خدا لعنتت کنه مرتضی... -

 با ترس این که مهان بیدار بشه درو بستم و گفتم :

 برای همین با ازدواجشون مخالف بودم ...-

 ه نمیذارم اب خوش از گلوش پایین بره... بابا : دیگ

هرسه تو راهرو به جیغ و داد های محنا گوش می کردیم که اسانسور باز شد و حسین اومد تو بادیدن ماها و 

 شنیدن سروصدا ها ترسیده گفت :
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 چیشده خاله؟-

 سرم رو انداختم پایین و گفتم :

 از همونی که می ترسیدیم سرمون اومد.-

 رداشت سمت خونه :با وحشت خیز ب

 مهان.-

 سد راهش شدم و گفتم :

 اروم باش...خوابه.-

 با وحشت به پایین نگاه کرد که شرمنده سرم رو انداختم پایین.

وقتی دیدم مهان داره گریه می کنه بعدم تعریف کرد مرتضی فقط خودشو بهش ... نتونستم تحمل کنم و -

 و فهمید. رفتم باهاش دعوا کردم محنا هم همون موقع رسید

 حسین روی پله ها نشسته و سرش رو بین دستاش گرفت، بابا:

 حسین تو می دونستی؟-

 شونه های حسین لرزیز:

 اره ... منه خاک برسر دیر فهمیدم... -

صدای گریه مردونه اش دلمو اتیش زد...بعد از چند ثانیه در خونه محناشون به شدت باز شد و بعدم صدای 

 می اومد، بعد از چند دقیقه محنا با یه ساک دستی جلو چشممون ظاهر شد.پاهایی که سمت پله ها 

 با دیدن من با خشم و نفرت نگاهم کرد:

 باالخره زهر خودت رو ریختی نه ؟ -

 شوکه شدم... تقصیر من چی بود؟ اشک تو چشمام جمع شد، حسین:

 ریزه... ساله هیچی نگفته چون نخواسته زندگی شما بهم ن68من می دونستم، خاله -

 محنا با عصبانیت غرید:
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خوب برای خودت لشگر کشی کردی... همه ارواز طرف خودت کردی که زندگی منو بهم بریزی.... حقا که -

 راست گفتن زنای بیوه از دشمن خطرناک ترن... حاال چه خواهر باشه چه غریبه.

مامانشون شد و من تکیه به در سر  از کنارم رد شد و تنه محکمی بهم زد که به در کوبیده شدم، وارد خونه

 خوردم پایین، اشکام روون شده روی گونه ام...

از این بدتر نمی شد، حس عذاب وجدان می کردم، من خسته بودم ... این همه سال با این اهریمن جنگیده 

 بودم و حاال نمی تونستم ببینم داره به دخترم اسیب میزنه و ...

 ش... داغه...نمی فهمه.حسین: خاله...خاله مامانو ببخ

صورتم رو با دستام پوشوندم و سعی کردم با کشیدن نفسای عمیق گریه ام رو کنترل کنم اما نمی شد، 

 جیگرم بدجور اتیش گرفته بود... 

 بابا : حسین بیا برو پیش مادرت.

 یه هرزه بدونن... بلند شدم و در خونه ارو باز کردم و رفتم تو و درو بستم، خسته بودم از این که همه منو 

 تنها امید زندگیم مهان بود وگرنه تا به حال بیشتر از صد بار خودکشی کرده بودم.

چشمم به موبایلم افتاد که داشت ویبره میرفت و اسم رامین رو نشون میداد، بدون این که بهش جواب بدم 

 ری کنم و نتونستم...موبایل رو روی میز ول کردم، این همه تالش کردم تا از اتفاق امروز جلوگی

 روی مبل تک نفره نشستم و زانوهام رو توی بغلم گرفتم و سرم رو گذاشتم روی دستام.

 زمان هیچیو حل نمی کنه....فقط بدترش می کنه.-

*** 

 «یگانه»

استاد که خسته نباشید گفت با سحر از کالس زدیم بیرون، نمی دونم چرا امروز اینقدر دلشوره دارم، انگار یه 

 اق بدی تو راهه.اتف

 اونقدر این دلشوره حالمو بد کرده بود که بی خیال کالس بعدی شدم و از سحر خدافظی کردم.
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جلوی دانشگاه همیشه تاکسی های خطی وایمیستادن، یکیشون رو دربست گرفتمو ادرس خونه ارو دادم، 

 گوشیمو برداشتم و شماره سینا رو گرفتم :

 سالم -

 ی؟سالم داداش خوبی ؟ کجای-

 یکی یکی...خوبم... االنم شرکتم چطور؟-

 لبمو گاز گرفتم و گفتم :

 هیچی... نمی دونم ...-

 خوبی یگانه؟-

 ناخواسته اشک تو چشمام جمع شد، تف توروی این حس ششم

 نمی دونم... خیلی دلشوره داره... دارم میرم خونه.-

از شرکت زد بیرون... با زنگ تو منم  نمی دونم... حسین هم چند دقیقه پیش خاله بهش زنگ زد سراسیمه-

 نگران شدم...

 میشه توهم بیای... می ترسم.-

 نگران نباش ابجی کوچولو هیچی نیست... باشه منم از شرکت راه میوفتم میام.-

 باشه ... فعال-

 می بینمت.-

 تماس که قطع شد نگاهی به خیابون انداختم ، نزدیک بودیم.

 از شدت استرس صدای شکستن انگشت هام رو در می اوردم.بیخیال زنگ زدن به مامان شدم، 

به محض ایستادن ماشین پولو حساب کردم و بدون گرفتن بقیه اش به  سمت ر دوئیدم، با کلید درو باز 

 کردم و وارد اسانسور شدم.

 حس ششم قوی داشتم و ... 
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شدن درش اومدم بیرون که در  با عذاب شدیدی منتظر شدم تا اسانسور توی طبقه پنج وایسته، به محض باز

خونه خاله محناشون باز بود و خونه پر از خورده شیشه و وسایل داغون شده، با چشمای گرد شده به خونه 

 ای نگاه می کردم که بیشتر شبیه میدون جنگ شده بود.

 مبل ها دیدم. اب دهنم رو قورت دادم و در خونه خودمون رو باز کردم که مامان و بابا رو کالفه و گرفته روی

 صدای فین مامان که اومد فهمیدم داره گریه می کنه.

 با ترس گفتم :

 چی شده؟-

 مامان خیز برداشت سمتم که با ترس عقب رفتم:

 بگو ببینم مرتضی به توهم دست درازی کرده؟-

 م.با چشمای گرد شده به مامان نگاه کردم ، نمی دونستم داره درباره چی حرف می زنه و گیج شده بود

 مامان چی داری می گی/؟-

 بابا : مهری بس کن... 

 مامان نشست روی زمین و گریه کرد :

 چطوری اروم باشم؟-

 به بابا نگاه کردم :

 چی شده بابا ؟-

بابا نگاه خسته ای بهم انداخت و خالصه ای گفت و با شنیدن ماجرا چشمام گرد شد که سینا با چشمای 

 متورم و قرمز اومد تو:

 ه؟بگو دروغ-

بابا سرشو به منفی تکون داد که سینا با دو از خونه زد بیرون، همه امون پشت سرش خیز برداشتیم که وارد 

 خونه خاله اشون شد و به سمت عمو مرتضی که روی مبل نشسته بود رفت و مشتی توی دهنش زد.
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 بابا سریع جلو عمو سینا رو از هم جدا کرد:

 بس کن سینا.-

 ت :سینا با رگ برجسته گف

 چطوری؟ این عوضی این همه سال از اعتماد همه سو استفاده کرده.-

عمو سرش رو انداخته بود پایین، اشکام ریختن روی گونه ام... با دو به خونه خودمون رفتم و خودمو توی 

 اتاقم انداختم و درو بستم.

 سرم رو بین دستام گرفتم و گفتم :

 این امکان نــــــــــــــــداره...-

*** 

 «مهراوه»

با شنیدن صدای در چشمام رو باز کردم، حسین بود که اروم درو بست با دیدن من غمگین به مهان خوواب 

 نگاه کرد، می دونستم باید تنها باشن، موبایلم رو از روی میز برداشتمو به اتاقم رفتم و درم بستم.

 ستم باید چی بهش بگم.صفحه اروم لمس کردم که دوباره زنگ خورد، رامین بود و من نمی دون

 بله؟-

 بخاطر این جواب ندادنت تنبیه ات می کنم مهراوه... می دونی چقدر نگرانت شدم ؟-

 کالفه گفتم:

 همه چیز بهم ریخته... -

 ؟چی یعنی-

مرتضی خواسته به مهان دست درازی کنه و مهانم فرار کرده و منم نتونستم هیچی نگم و رفتم جلو همه -

 چیزو گفتم االنم محنا بعد کلی داد و بی داد و تهمت زدن به من خونه مامان بابامه. زدم تو گوشش و همه

 اوه... االن خونه ای ؟-
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 اره... مهان که خوابه حسین هم داغونه.-

 خیلی خب من االن میام اونجا...-

 نه... خیلی وضع بهم ریخته اس... نیای بهتره ممکنه محنا فکر کنه ...نمی دونم.-

 ...ب خودت باشباشه مواظ-

 باشه.-

 هرچی شد بهم خبر بده، االنم سعی کن با محنا همکالم نشی... -

 باشه-

 مواظب خودت و مهان باش...فعال.-

 خدافظ-

از اتاق زدم بیرون، مهان و حسین گیج بهم نگاه کردن که  تماس رو قطع کردم که با صدای جیغی فوری

ا از پایینه، با عجله بدون پوشیدن کفش پله هارو پایین رفتم، دوباره اومد، فوری درو باز کردم که فهمیدم صد

با دیدن سینا که مرتضی رو بسته به رگبار فحش و مشت و مهری داره جیغ می زنه و پرهام سعی داره 

 جداشون کنه همونجا خشک شدم.

ش ندیده بودم حسین با عجله از کنارم رد شدو سینا رو عقب کشیدن که سینا با عصبانیتی که تا به حال از

 گفت :

 اشغال عوضی...چطور تونستی؟ هان؟-

 مرتضی تنها سرش رو انداخته بود پایین و من با نفرت نگاهش می کردم، سینا:

 اشــــــغال عوضــــــــــــی.-

حسین و پرهام بزور سینا رو از خونه بیرون بردن، مهری هم دنبالشون رفت، منم روم رو برگردوندم و رفتم 

 قبل این که از در برم بیرون صداش رو شنیدم:سمت در، 

 نمی گم متاسفم چون نیستم... -
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ایستادم و برگشتم سمتش، سرش رو بلند کرده بود و با چشمایی که مثل دو کاسه خون سرخ بودن تو 

 چشمام نگاه کرد:

وچیک تر نبودتا تو برام باارزش ترین موجودی بودی که تا به حال دیدم، تنها تاسفم اینکه چرا چند سال ک-

 به جای این که با محنا ازدواج کنم با تو ازدواج می کردم.

 ادم تا چه حد می تونه پرو باشه؟ از خشم داشتم به شدت انفجار می رسیدم که گفت :

 میدونم ازم متنفری، می دونم ... اماحاال که همه چیز بهم ریخته باید بگم...من واقعا د....-

ارم با ترس برگشتم که چشمم به حسین با چشمایی به خون نشسته افتادم، با با حضور ناگهانی فردی کن

 وحشت دستمو روی بازوش گذاشتم اما اون مستفیم توی چشمای پدرش نگاه می کرد، با نفرت زمزمه کرد:

 دیگه پدری ندارم... -

بهمون نگاه کرد با بازوم رو گرفت و کشید سمت پله ها، مقاومت نکردم و باهاش باال رفتم، مهان ترسیده 

دیدن حسین تو اون وضعیت اشکاش روون شد که حسین حضور منو نادیده گرفت و خودشو به مهان رسوند 

و سریع بغلش کرد، اونوقت بود که صدای هق هق مردونه اش رو شنیدم، به سمت اتاقم رفتم و گذاشتم تنها 

 باشن تا بتونن با وجود هم دیگه اروم بشن.

از زندگی بودم که دوست داشتم چشمام رو ببندم و باز کنم و ببینم که این روزها  االن تو اون قسمت

 گذشته، یا هم چشم هام رو ببندم و دیگه بیدار نشم.

*** 

 «یگانه»

یک هفته به سختی گذشت، یک هفته ای که برای همه امون زجر اور بود، همه متوجه شده بودن این مدت 

نشده اما تنها کسی که مدام به خاله مهراوه زخم زبون می زد و از هر چه سختی هایی که به خاله و مهان 

 فرصتی برای ناراحتیش استفاده می کرد خاله محنا بود.

 شاید حق داره ...نمی دونم اما مقصر خاله نبود...

روز بعد خاله رفت و در خواست طالق داد و همه چیز رو هم انداخت گردن خاله مهراوه که اون شوهرش رو 

 ل زده..گو
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اما ناراحتی من چیزی رو درست نمی کنه، خاله نازنینم وقتی این موضوع رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، 

 بخاطر این شکایت دادگاهی شد و اون هم باید تو جلسات دادگاه حضور داشته باشه البته با دوتا شاهد.

 مهان خیلی داغون شده، تنها همدمش حسینه و تنها همدم حسین مهان.

 «نکنه توهم لنگه اون مرتضی شدی و...»ان همش به بابا شک داره و میگه مام

اصال دوست ندارم مرورشون کنم، تو خونه ما بحث همیشه بوده... مامان همیشه به زندگی خاله محنا 

حسودی می کرد، چون وضع مالیشون از ما بهتر بود، ظاهر خوشبخت تری داشتن، عمو مرتضی زن ذلیل 

ی چیزای دیگه که هرکسی اون رو از خارج گود می دید خوشبخت ترین های عالم می بود و .... خیل

 دونستشون.

 اما حاال مامان ...نمی دونم دقیقا بهانه چی رو می گیره.

سینا هم که از بس اشفته است مدام شرکته و اونقدر خودشو با کار مشغول کرده که حتی وقت نکرده سرو 

 صورتش رو اصالح کنه.

 ره، خاله مهراوه همیشه براش یه اسطوره بوده و با این اتفاقات بدجور غرورش جریحه دار شده.حق هم دا

 از عمو مرتضی خبری ندارم، همین قدر می دونم که از این جا رفته و خونه برادرش زندگی می کنه.

بیچاره تنها خونه  خاله محنا هم که باال پیش مادرجون و اقا جون، حسین که خونه خاله مهراوه اشونه و ساناز

خودشون زندگی می کنه و هر چقدر هر سه ماها یعنی مامانم اینا، مادرجون اینا و خاله مهراوه اشون بهش 

 اصرار کردن قبول نکرده جایی بره و خواسته تنها باشه.

 می دونم برای اون از همه سخت تره. پدرش، پشت و پناه زندگیش اینطور از اب در اومده و ...

 ی رفتم تا حداقل شب پیشش بمونم تنها نمونه اما محترمانه بیرونم کرد، اه.چند بار

هاش شدم،  خاله مهراوه هم که گفتن نداره، بدجور داغون شده و دیروز متوجه تار های سفید مو روی شقیقه

 هیچ وقت دقت نکرده بودم.

ه اشون بشه، خاله محنا از خونه اها راستی دیروز اقا رامین اومده بود و وقتی خواسته بود وارد خونه خال

بیرون میاد با دیدنش انگار موشو اتیش زدن کلی بهشون بد و بیراه گفت... یادمه از سرو صداشون رفتم 

 بیرون که متوجه شدم خاله مدام داره به خاله مهراوه و اقا رامین تهمت و ناسزا می گه
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هراوه خانم؟ از شوهر من سیر نشدی اومدی شماها دست به یکی کردین زندگی منو بهم بریزین... چیه م»

 ....«سراغ یکی از همه جا بی خبر...برو اقا گول این خواهر ما رو نخور که مار هفت خطیه برای خودش و 

خاله مهراوه که فقط با چشمای اشکی به خاله محنا نگاه می کرد اما اقا رامین با جیدت و کمی عصبانیت سر 

 خاله داد کشید:

بفهم...اولین نفری که این موضوع رو فهمید من بودم قبل این که حتی مهان و حسین ازدواج حرف دهنتو -

کنن... من مهراوه ارو میشناسم تو اگر اونقدر برای شوهرت ارزش داشتی و جذبش می کرد اون هیچ وقت 

تا تو  سالگی داشته با شوهر هوس بازت میجنگیده60سراغ خواهرت نمی اومد... خواهر بی چاره ات از 

زندگیت بهم نخوره اونوقت تو اومدی بهش تهمت می زنی... واقعا که خیلی پرویی... خودم بودم اون شب تو 

مهمونی چه حرفا که پشت سرش نزدین... بار اخری باشه که به مهراوه توهین می کنی دفعه بعد هرچی 

 دیدی از چشم خودت دیدی.

و خودشم رفت درو محکم کوبید، مامان بابام نبودن اما مادر بعدم خاله مهراوه ارو راهنمایی کرد تو خونه 

 جون پدر جون اومدن بیرون و تنها با چشمای اشکی به این جنگ و دعواها نگاه می کردن.

 خاله محنا توی بهتش بود... یهو زد زیر گریه و همونجا روی زمین نشست، منم با ناراحتی برگشتم تو خونه.

 که بگذرن...نمی خواستن که تموم بشن. این روزا انگار نمی خواستن

چه روزایی داشتیم همه دور هم جمع می شدیم و بازی می کردم، پانتومیم و اسم و فامیل و هرچیز دیگه 

ای که بشه گروهی بازیش کرد و حاال اونقدر از هم دیگه دور شدیم که همه سعی می کنیم جلوی دید هم 

 نشه جبرانش کرد. دیگه نباشیم تا یه وقت حرفی زده نشه که

 دلم برای مهان و خاله می سوزه ...سختی زیاد کشیدن....خیلی زیاد.

* 

دستام رو از روی کیبورد عقب کشیدم، چشمام رو بستم و قطرات اشک از الی پلکای بسته ام ریختن روی 

 بنویسم.گونه ام... هیچ وقت فکرش رو هم نمی کردم یه روز بشینم تو این کافه و از این خاطرات تلخ 

اروم چشمام رو باز کردم که چشمم به میز روبه روی و مهران افتاد، مستقیم نگاهم می کرد، کالفه اشکام رو 

پاک کردم و به مانیتور نگاه کردم، تو این قسمت از زندگیم دوست نداشتم با مهران اشنا بشم... شاید اگر 

 موقعیت بهتری بود..شاید اگر....
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 یبورد نشست و دوباره مشغول تایپ شدم:دوباره انگشت هام روی ک

* 

حضور اقا رامین توی زندگی خاله، اونم تو این زمان بنظرم بهترین و بزرگترین نعمتی بود که خدا به خاله 

اعطا کرده... وقتی خودم به چشم دیدم چطور از خاله و مهان حمایت می کنه یاد عمو اشکان می افتم که 

ان همیشه سر کار بود... هیچ وقت به خاله توجه چندانی نداشت، منظورم اینه اصال اینطوری نبود... عمو اشک

که خاله چشمم روی چیزی میموند و عمو اونو نمی خرید چون تزئینی بود و بدرد نخور... خیلی عذاب اور 

بود خودمو وقتی جای خاله می ذارم میبینم نمی تونم با همچین مردی زندگی کنم اما خاله چهارسال 

 کرد و دم نزد...  تحمل

 حتی بعدش هم مادرش رو تحمل کرد که کسی حاضر نیست این کار رو بکنه...

 

امروز هم وقت دادگاه خاله محنا و عمو مرتضی هستش، خاله مهراوه هم که پاش وسط کشیده شده و 

 میدونم که با مهان و رامین تو جلسه است. حسین و ساناز با مادرجون و پدر جون هم هستن.

 ماها یه نگرانی توی دلهامونه... اونم خاله مهراوه است و نگران بودیم یه وقت قاضی رای بده که ... همه

*** 

 «مهراوه»

 وقتی روی صندلی نشستم، از شدت استرس دستام یخ کرده بودن و مدام توی هم میپیچوندمشون.

نشسته بود، دستش روی  با قرار گرفتن دست گرمی روی دستای سردم سرم رو بلند کردم، رامین کنارم

 دستم بود، سنگینی نگاه مهان که سمت راستم نشسته بود رو حس می کردم، صدای رامین اومد:

 اروم باش...اینطوری می خوای از خودت دفاع کنی؟-

 بغض کردم ... چرا من االن باید اینجا باشم؟

 دلی ها سه تایی بود.با ورود قاضی و همراهاش همه لحظه ایستادیم و دوباره نشستیم، ردیف صن

 ردیف اول محنا و مرتضی با وکیل محنا که بینشون نشسته بود.
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 ردیف دوم بابا و مامان و برادر مرتضی

 ردیف سوم منو مهان و رامین و در ردیف اخر هم حسین و ساناز.

از توش قاضی مردی جا افتاده بود و عینک ذره بینی ظریفی به چشم داشت، پرونده سبز رنگی رو باز کردو 

 کاغذی برداشت، با صاف کردن گلوش گفت :

قاضی: جلسه ارو شروع می کنیم... طبق شکایت تنظیم شده توسط خانم محنا شریفات، اقای مرتضی احدی، 

 شون متهم شدن به داشتن رابطه با خانم مهراوه شریفات.همسر

توی کف دستام فرو رفتن،  دستام از شدت لرزش غیر قابل کنترل بودن، محکم مشتشون کردم و ناخن هام

 رامین با دست راستش دستام رو گرفت و کمی فشرد. چقدر خوبه که هست.

 قاضی: خب خانم محنا شریفات و یا وکیلشون می تونن صحبت کنند.

 وکیل محنا:با اجازه .

مردی مسن بود با ریش و موهای نقره ای مرتب، کت و شلوار شیک و مشکی که خط اتوش هندوانه قاچ می 

 کرد، چیراهنش سفیدش اونقدر تمیز و براق بود که ...

 وایستاد:

جناب قاضی ... موکل بنده زمانی متوجه این رابطه می شوند که خانم مهراوه شریفاات درب منزلشون در -

 حال تهدید اقا مرتضی احدی هستند.

 قاضی: مدرکی برای ثبت این ادعا دارید؟

 محنا یهو با غیض و عصبانیت گفت :

 م نگاه های مرتضی رو به مهراوه دیدم... خودم...خود-

 اضی با تحکم و با صدای بلند گفت :ق

 خانم...نوبت به صحبت شما هم می رسه. اره صحبت میکنهوکیلتون د-

 محنا حرصی سرجاش نشست و چیزی نگفت، وکیل نگاهی به قاضی کرد و ادامه داد :

 ای بوده...خود خانم شریفات گفتند که انگار بینشون رابطه -
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 با تموم جمله اش رامین دستش رو برد باال و با جدیت گفت :

 اعتراض دارم. ایشون دارن تهمت می زدنن... همچین حرفی زده نشده.-

 قاضی از پس عینکش نگاهی به رامین انداخت و گفت :

 شما چه نسبتی با خانم دارید؟-

 رامین ایستاد و گفت :

 روانشناسشون هستن. -

 خب بشینیدقاضی:بسیار 

 بعد رو به وکیل کرد و گفت :

 ادامه بدید.-

 وکیل نگاهی به من انداختو گفت :

 تمامی مدارکمو بر اساس گفته هاست و مدرک مستندی نداریم.-

 قاضی: می تونید بنشینید.

قلبم توی دهنم می زد و مطمئن بودم مهان و رامین صداشو میشنون، دستم هنوز توی دستای رامین بود و 

 اروم انگشت هام رو ماساژ می داد..اون 

 اقای مرتضی احدی، حرفای وکیل خانمتون درسته؟-

 مرتضی وایستاد، نگاهی به من و محنا کرد و گفت :

 خیر... -

 قاضی: توضیح بدید.

سالش بود... کور شده بودم و متوجه 62،60مرتضی: اولین باری که چشمم مهراوه خانم رو گرفت ایشون

چه اس... وقتی خواستم بیشتر پیش برم گریه کرد و التماس منم گذاشتم بره... بعد از اون نبودم که اون یه ب
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دیگه کاریش نداشتم... اونم هرکاری می کرد تا کمتر جلودیدم باشه. اما وقتی ازدواج کرد و بچه اش مهان به 

 دنیا اومد یه شب که هیچ کس خونه نبود، 

 سرش رو انداخت پایین و ادامه داد:

نستم خودم رو کنترل کنم و به زور وارد خونه اش شدمو بهش ...بهش تعدی کردم... نمی ذاشت برای نتو-

 همین دست و پاشو بستم.

همونطور که سرش پایین بود شونه هاش لرزید انگار داشت گریه می کرد، مهان دستشو گذاشت جلوی 

 مامانش... دهنش و بی صدا اشک ریخت... داره برای چی گریه می کنه...؟بدبختی

با حرکات هیستریکی پای راستم روی رو تکون می دادم، محنا با بهت به مرتضی نگاه می کرد که قاضی 

 بشین.-گفت :

 نگاهی به کاغذا انداخت، بعد مکث طوالنی ای گفت :

 خانم مهراوه شریفات.-

 بلند شدم و ایستادم، قلبم توی دهنم می زد و از ترس چشمام کمی درشت شده بودن:

 خب شما توضیح بدید...از اول.-

 صدام می لرزید اما به هر سختی ای بود گفتم:

سال بود، با 66و62بچه بودم، و تنها... مادر و پدرم هیچ وقت خونه نبودن و اختالف سنی منو خواهرامم-

 بدنیا اومدن خواهرزاده هام، بیشتر وقتمو با اونا می گذروندم مخصوصا ساناز و حسین.

 قاضی: چرا؟

 مام پر اشک شد، ادامه دادم :چش

نمی دونم... مخصوصا حسین برام با بقیه خواهر زاده هام فرق داشت... برای همین زیاد خونشون میرفتم -

باهاشون بازی می کردم، تو کامپیتورشون برنامه کودک نگاه می کردمو... یه روز بهم گفت می خواد چیزی 

 هرم نبود و بچه ها هم سرشون گرم بود که ...رو نشونم بده و منو کشوند تو اتاقشون، خوا

 سرم رو انداختم پایین و دستام رو مشت کردم، بعد از چند ثانیه گفتم :
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افسرده گیم بیشتر شده بود که بعد ها با اشکان همسرم اشنا شدم و با گریه و التماس گذاشت بیام بیرون، -

 سالم بود و بچه بودم.61ازدواج کردیم، 

 زی نگفتید؟چرا به کسی چی-

 به محنا که سرش رو بین دستاش گرفته بود نگاه کردم:

محنا برام مهم بود... همینطور حسین و ساناز... می دونستم چقدر زندگیشو دوست داره، برای همین به -

 کسی حرفی نزدم، البته اگر هم میزدم کسی باور نمی کرد.

 خب ادامه بدید.-

 ود به سختی قورت دادمو گفتم:بغضم رو که مثل گردی گردو توی گلوم ب

همسرم چون پلیس بود بیشتر وقتا شب کار بود، اون شب همه عروسی دعوت بودیم اما من چون مهان تازه -

به دنیا اومده بود از رفتن منصرف شدم، اشکان هم سرکار بود، همه رفتن اما بعد نیم ساعت زنگو زدن و درو 

 بگیرم اما بزور اومد تو... جلویمهانم بهم تجاوز کرد. که باز کردم دیدم اونه و خواستم جلوش رو

 دیگه نتونستم، روی صندلی نشستم و هق هق گریه ام بلند شد.

 بعد از چند ثانیه قاضی گفت :

 خ...-

 گفتم:

بعد ها مهان که بزرگ شد خیلی سعی داشت بره خونه محناشون، منم از ترس اون ادم نمی ذاشتم و بارها -

وا کردم، وقتی حسین از مهان خاستگاری کرد خیلی مقاومت کردم که این ازدواج سر و بارها باهاش دع

نگیره اما اگر موافقت نمی کردم همه چیز برمال می شد ... اما وقتی اونروز دیدم مهان همش گریه می کنه و 

کردم که ترسیده و بعدم تعریف کرد خواسته بهش دست درازی کنه نتونستم تحمل کنم و رفتم باهاش دعوا 

 اون موقع محنا هم رسید و همه چیز رو فهمید.

 قاضی:

 تا اون روز سعی نکرده بود دوباره براتون مزاحمتی ایجاد کنه؟-
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 نمی ذاشتم همچین موقعیتی رو پیدا کنه... -

 قاضی سری تکون داد و روبه محنا کرد:

 حرفی دارید.؟-

 محنا فقط سرشو به نه تکون داد و گریه کرد.

 با دستارش صحبتی کرد و بعد چیزی رو توی کاغذی یادداشت کرد و گذاشت توی پرونده: قاضی خم شد

 از حضار کسی حرفی برای گفتن نداره؟-

 سکوت طوالنی شد و قاضی گفت:

بسیار خب.... با توجه به اتهامات و اعترافات خود اقای مرتضی احدی و سرکار خانم مهراوه شریفات، دادگاه -

هراوه شریفات حکم می دهد و اما درباره اقای مرتضی احدی، ایشون به خاطر سالها بر بی گناهی خانم م

سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم می شوند. برای اعتراض به 1ضربه شالق و 613خیانت و ... به 

 حکم دادگاه تا پایان ساعت اداری فردا فرصت دارید. ختم جلسه

ی روی شونه ام نشست، به مهان نگاه کردم، دستام رو باز کردم نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. دست

و توی بغلم گرفتمش، باور کنم این کابوس برای همیشه تموم شده ؟ باور کنم که دیگه رازی نیست که برای 

 ترس از برمال شدنش شب ها نتونم بخوابم؟

 رامین: بهتره بریم

ذی برداشتم و صورتم رو تمیز کردم و دنبال بقیه اروم از مهان جدا شدم و از توی کیفم یه دستمال کاغ

اومدم بیرون، محنا با مامان و بابا رفت، حسین و ساناز و مهان باهم رفتن و منم قرار شد رامین برسونه، توی 

 ماشین که نشستیم و راه افتاد با صدای بغض داری گفتم:

 محنا خیلی اذیت شد....-

 کر خودت باش لطفابیشتر از اون تو اذیت شدی...یکم به ف-

 پوزخندی زدم و چیزی نگفتم که گفت:
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احتماال چند روزی طول می کشه تا محنا بتونه خودش رو پیدا کنه، حسین هم چون اماده گی داشته -

مشکلی پیش نمیاد اما برای ساناز ممکنه عذاب بزرگی باشه، باید حواستون باشه ممکنه حتی به جایی برسه 

 قصد خودکشی داشته باشه.

 دست راستم رو گذاشتم روی لبم که رامین گفت:

نگفتم دست  و پاتو گم کنی.... گفتم که به مامان و بابات یا خواهرت یه اولتیماتوم بدی ساناز رو توی هیچ -

 شرایطی تنها نذارن حتی برای یک دقیقه.

 د و ....سری تکون دادم و غمگین به بیرون نگاه کردم، عشق بین حسین و مهان ببین به کجا کشی

*** 

 «یگانه»

 گوشیمو برداشتم و شماره سینا رو گرفتم:

 بله؟-

 سالم خوبی؟ از رای دادگاه خبر داری؟-

 سالم اره... االن با حسین صحبت می کردم گفت از خاله رفع اتهام شده.-

 چشمام رو بستم و نفس راحتی کشیدم، سینا ادامه داد:

 یمه نقدی محکوم شده.تا شالق و زندان و جر613باباشم انگار به -

 اهی کشیدم و گفتم:

 االن خونه ان؟-

 اره منم دارم می رم خونه توهم اینقدر توی اون کافه نرو خوب نیست برای یه دختر جوونی مثل تو.-

 کالفه از بحث بی نتیجه امون که هزاران بار باهم درباره اش بحث کردیم گفتم:

 افه دل نمی کنم ... کاری نداری؟لوس نشو سینا...خودتم می دونی من از این ک-

 توهم زود پاشو بیا خونه.-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

240 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 چشمام رو تو کاسه چرخوندم و گفتم:

 باشه حاال توهم...خدافظ-

نذاشتم حرفی بزنه و تماس رو قطع کردم، بیشعور می دونه من توی این کافه است که ذهنم باز می شه و ... 

 جارو چک کرده.بازم گیرای سه پیچ می ده . خوبه صد بار اومده این

چشم به لب تاب دوختم و دست بردم فایل ورد رو ببندم که صدای گوش خراش کشیدن صندلی روی کف 

 پوشا:

 سالم.-

 با حرص سرم رو بلند کردم و به مهران نگاه کردم که شونه ای باال انداخت و گفت :

ی کنم اما بخاطر شما هر اینطوری نگاهم نکنین، رئیس اینجا از دوستامه ، من اصال اینجا زندگی نم-

 بعداظهر بعد از کار می کوبم میام اینجا که شمارو ببینم.

 با اخم نگاهش کردم و گفتم :

 اما من عالقه ای به دیدن شما ندارم.-

 لبتاب رو بستم و گذاشتم توی کوله ام که گفت :

 باور کنین من نیت بدی ندارم، من قصدم ازدواجه.-

 د پوزخند زدم:با تعجب نگاهش کردم، اما بع

 به من چه.-

کوله ام رو برداشتم و با سرعت از کافه زدم بیرون، بهتره یه کافه دیگه پیدا کنم اینجا دیگه نمیشه تمرکز 

 کرد.

*** 

 «مهراوه»

رامین پیاده شد و با من باال اومد، ساناز خواست تنها باشه و به کسی اجازه حرف زدن نداد و به خونه اشون 

 نه بااباشون و حسین خونه ما.رفت، محنا که خو
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رامین و حسین رو میل نشسته بودن و باهم حرف میزدن، مهان هم گرفته و مغموم روی مبل تک نفره 

 نشسته بود و به جای نامعلومی نگاه می کرد.

چایی گذاشتم و همونجا توی اشبزخانه منتظر موندم تا جوش بیاد، چایی که دم کشید چهار تا لیوان ریختم 

 م توی حال.و رفت

بدون این که تعارفی بکنم، با همون سینی گذاشتم روی میز، روی مبل نشستم و به حسین نگاه کردم که 

اونقدر اروم با رامین حرف می زد که منی که فاصله یک متری شاید باهاشون داشتم نمی فهمیدم چی دارن 

 می گن.

 ین رو کرد به مهان و گفت :رامین توی تایید حرف سینا چیزی گفت و بعد سکوت کردن، رام

 کی مدرسه اتون شروع می شه؟-

 مهان نگاه خسته ای به رامین انداخت و گفت :

 فردا کالس دارم، سه روز هفته ارو.-

 رامین سری تکون داد و گفت :

 خوبه... سال دیگه کنکور داری درسته؟-

 مهان سرش رو انداخت پایین: 

 هیچ عالقه ای به درس خوندن ندارم!-

 اخمنگاهش کردمو گفتم :با 

 مهان... -

 با همون سر پایین افتاده سکوت کرد، حسین هم اخمی کرده بود و رو کردم به رامین  و گفتم:

 االن همه خستهایم... یه اشوبی رو پشت سر گذاشتیم که معلوم نیست کی بتونیم به حالت عادی برگردیم.-

 راستینه... شماها هم دعوتین، همتون...رامین: اینطور نیست... هفته دیگه پنجشنبه عروسی 

 حسین: شرمنده اقا رامین... 
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 رامین پرید وسط حرفش و نذاشت ادامه بده :

بس کن حسین... خواهرت و همسرت و بقیه به شدت افسرده گی گرفتن، قرار گرفتن توی جو شادد ممکنه -

 خیلی کمکشون کنه...

 به من و گفت : حسین سری تکون داد و هیچی نگفت، رامین رو کرد

 خیلی خب من فردا کارت هاتون رو میارم.-

 خم شدم چاییم رو برداشتم. شرکت کردن توی عروسی ای که رامین به عنوان برادر داماد حضور داره ...

 این که همیشه تیپ اسپرت داشت مشخصا توی تیپ رسمی و کت و شلواری خیلی شیکش می کرد.

 فکر جذابی رامینم. خاک بر سرم من که تو این شرایط به

 رامین: خب مندیگه می رم.

 بلند شد و تا دم در بدرقهاش کردم، وقتی دم در تنها شدیم اروم گفت :

 بهتره هرچه زودتر عروسی حسین و مهان رو برگزار کنین... با تعجب گفتم :-

 چرا؟-

 نگاه معنا داری انداخت و گفت :

تکلیفی دارن که نمی دونن باید چی کار کنن. حسین ترس از اونا به ارامش نیاز دارن ... االن یه حس بال-

این داره مهان با فهمیدن این موضوع از پدر حسین اونو تنها بذاره و به العکس... مهان می ترسه چون پدر 

حسین هم به تو هم به مهان نظر داشته حسین ازش متنفر بشه و بخواد بهم بزنه.رسیدن به ثبات برای این 

 هم ترین چیزه.دونفر االن م

 سری تکون دادم، حق با رامین بود، انگار همیشه حق با رامینه.

 رامین: فردا مدت محرمیتمون تموم میشه.

 بهش نگاه کردم، نمی دونستم چی بگم، اونم کمی توی چشمام نگاه کرد و گفت :

 بعدا درباره اش حرف می زنیم...فقط خواستم بدونی ... بعدا میبنمت عزیزم.-
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 ن دادم و رامین سوار ااسانسور شد و رفت.سری تکو

 رو کردم به مهان و گفتم :حسین و مهان همچنان روی مبل ها نشسته بودن، انگار قصد نداشتن بلند بشن، 

 چرا نمیری لباس هاتو عوض کنی؟-

هان به اتاق رفت، حسین مردد به مسیر رفتن م« باشه»مهان نیم نگاه نگرانی به حسین انداخت و تنهابا گفتن

 نگاه کرد که گفتم:

 تو نمی خوای استراحت کنی؟-

 حسین نگاه عمیقی به من انداخت و بعد بلند شد و همونطور که به سمت اتاق میرفت گفت :

 روز بخیر.-

نفس عمیقی کشیدمو جوابشو ندادم، لیوانای چایی رو که فقط منو رامین خورده بودیم رو بردم شستم، بعدم 

 به اتاقم رفتم.

 فته بعد******یک ه

 «یگانه»

از بس این کافه اون کافه رفتم که دیگه خسته شدم و بیخیالش شدم، از اون پسره مهران هم خبری نیست و 

 یه جوریم...انگار یه تیکه از وجودم رو گم کردم، مدام کالفه ام و ....

م که دست خودم کلی به خودم فحش دادم که اگر به مهران عالقه مند شده باشم اما خب ... اختیار دل

 نیست، هست؟

االنم خسته و کالفه از دوره کردن شهر و پیدا نکردن کافه مناسب و صد البته کلی پول تاکسی ای که دادم 

به خونه برگشتم؛ اولین کاری که فردا می کنم میرم یه اموزشگاه رانندگی ثبت نام می کنم که گواهینامه 

 بگیرم.

به زور می خوندم و از اونجایی که شنیده بودم ایین نامه خیلی  بخاطر نوشتن رمان، درس های خودم رو

 سخته تصمیم گرفته بودم قیدش رو بزنم .
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وارد خونه که شدم چشمم به مامان افتاد که سینی چایی به دست به سمت حال می رفت، شیک کرده بود و 

 به خودش رسیده بود بعد از چند وقت.

ساله که انگار دخترش 21وی یه خانم مسن چادری و یه خانم با تعجب به سمت حال چرخیدم که چشمم ر

 بود و یه بچه سه چهار ماههه هم بغلش بود روی مبل نشسته بودن.

 نمی دونم چرا حس ششم می گفت حضور این دونفر یه ربطی به من داره.

 مامان با دیدنم گفت :

 سالم چقدر دیر اومدی؟-

 همون حالتی که مطمئن بودم صورتم توی همه گفتم : سالمی دادم و بعد به مامان نگاه کردم، با

 کارم طول کشید.-

 مامان :باشه برو لباسات رو عوض کن. بیا چایی بخور.

من کی تو عمرم چایی خوردم که این بار دومم باشه؟ سعی کردم جلوی گرد شدن چشمام رو بگیرم، وارد 

موهای لختم که قهوه ای بود و تا زیر گونه ام اتاق که شدم سریع به جای مانتوم یه تونیک طوسی پوشیدم و 

 رو کش بستم و از اتاق رفتم بیرون، ماامان: 

 بیا بشین.-

 بی حرف نشستم که مامان گفت:

 تو اقایی به اسم مهران اصالنی می شناسی؟-

 با شنیدن اسم مهران رو ترش کردم و اخمام رو بشدت کشیدم توهم، بدون توجه به دو زن گفتم :

 یه مزاحمم می شن.چند وقت-

 مامان لبشو گاز گرفت، خانم مسنه:

 من مادرشم...-

برو بر به زنه نگاه کردم، مادرشو فرستاده براش بندری برقصم؟ مغزم قفل بود اصال درک نمی کردم 

 حضورشون رو اینجا، بعد از چند دقیقه دخترشون گفت:
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تاده برای صحبت که اگر اجازه خانواده داداشم یه دل نه صد دل بهتون عالقه مند شده و مارو هم فرس-

 اجازه بدن بیایم برای خاستگا...

 خاستگاری کی؟-

سریع سرم رو چرخوندم سمت سینای عصبی. لبخند عمیقی زدم که سینا با اخم اومد تو، اون دونفر کمی 

 خودشون رو جمع و جور کردن و مادره گفت :

 برای پسرم اومدیم خاستگاری یگانه جان.-

 عصبانیت گفت :سینا با 

 من برادر بزرگترشم و مخالفم...یگانه بیا.-

با لبخندی که عجیب روی لبم جاخوش کرده بود باهاش به سمت اتاقش رفتم، سینا با اخم نگاهم کردو 

 گفت :

 پسر اینا تورو از کجا می شناسه؟-

 بهم خیره شد: ماجرای کافه و مهران رو تعریف کردم که عین میر غضب که دود از سرش بیرون می زد

 من به تو چی بگم اخه دختر؟ صد بار بهت می گم اون کافه المصب جای تو نیست گوش نمی دی که.-

 خندیدم و گفتم :

 بده خاستگار اومده واسم؟-

 عصبی گفت :

چطور می تونی اینقدر بی فکر باشی یگانه... تو این وضعیتی که همه توی ولوله و مصیبتی که سرمون اومده -

 و به فکر شوهر کردنی؟هستیم ت

 اخمام رو کشیدم توهم و به صورت قرمز شده از خشمش خیره شدمو گفتم :

من هیچعالقه ای به اون اقا ندارم ...تو برای خودت بریدی و دوختی وگرنه خودمم میخواستم بگم جوابم -

 منفیه.

 بعدم از اتاق اومدم بیرون و بی توجه بهشون به اتاق خودم رفتم و درو بستم.
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 اصال از سینا توقع نداشتم منو همچین ادمی ببیبنه.

*** 

 «مهان»

 *خاطرات دیروز*

روی تخت دراز کشیده بودم که حسین اومد، سعی کردم خودم رو به خواب بزنم، نمی دونم چرا اینقدر 

ادرم بینمون فاصله افتاده، نمی دونم چطوری این فاصله ارو باید از بین ببرم، فکر این که چون پدرش به م

عالقه داشته بخواد من  از چشمش بیوفتم اشک توی چشمام جمع شد، صدای خش خشی می اومد که 

 مشخصا باید از لباس عوض کردنش باشه.

بعد ازچند دقیقه تخت یک نفره ام تکونی خورد و به سختی پشتم دراز کشید و از پشت بغلم کرد، حس 

 .لذت بخشی که داشت توی تک تک سلول هام پخش می شد

 پشت گردنمو بوسید که اشکم از گوشه چشم چپم ریخت روی بالشت.

دست راستش دور شکمم حلقه شده بود و با دست چپش موهام رو نوازش می کرد. نمی دونستم باید چی 

موهام رو  کار کنم ، دلم رو به دریا زدم و چرخیدم سمتش، دست چپشو گذاشت زیر سرم و با دست راستش

 داز روی صورتم کنار ز

*** 

 «مهراوه»

بعد از کلی حساب و کتاب فهمیدم وصع خریدم فقط به خرید یه یخچال میرسه، کالفه دست توی موهام 

 کشیدم و نگاهی به عدد و رقم های روی کاغذ انداختم.

طالی انچنانی نداشتم که بخوام با فروششون جهیزیه بخرم برای مهان، تنها طالهام یک نیم ست طال بود 

 شتر ازدواجم که هنوزم توی دستم بود انگشتر دیگه ای نداشتم. چه برسه به گردنبندو النگو ..حتی بجز انگ

 سرم رو که بلند کردم چشمم به خونه افتاد، اره همینه ... بهترین کار اینه که خونه ارو بفروشم.

 یاد چند سال پیش می افتم که بابا این خونه ارو به نامم کرد و خرید.
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 از اونی بود که بخواد برام خونه بخره. اشکان کم وصع تر

اینجاست که میگن با کسی ازدواج کن که از نظر طبقاتی هم سطحت باشه چون هرچی هم بگی مهم نیست 

 اما بازم یه جاهایی خودت کم میاری.

 بجز اتاق مهان از همه خونه عکس گرفتم و بعد از خونه زدم بیرون.

 به نزدیک ترین بنگاهی رسیدم:

 سالم-

 سالم بفرمایید.-

 کمی من من کردم، خونه ای که از اول زندگی مشترکم ونجا بودم و حاال...

 یه خونه دارم برای فروش. می خواستم اونو بفروشم یه خونه نقلی تر بخرم.-

 بله چه مشخصاتی داره خونه؟-

وگاز و تلفن داره.  . اسانسور و پارکینگ و انباری و اب و برق62طبقه است... واحد 0یه اپارتمان 0طبقه -

 هر اتاق سرویس مجزا داره تو راهرو هم یه دونه سرویس داره.  1در1متر. دو اتاق 613حال

تند تند چیزایی که میگفتم رو یادداشت می کرد، عکسا که نشونش دادم گفت نهایتی که بی ارزه 

 میلیونه.233

 ه بنگاهی بعدی رفتم.بعد از کمی صحبت و مشورت با بنگاهیه از اونجا اومدم بیرون و ب

 تقریبا سه ساعتی بود که توی این بنگاه و اون بنگاه داشتم میرفتم که گوشیم زنگ زد:

 سالم مهراوه جاان؟-

 لبخند خسته ای زدم و گفتم :

 سالم... خوبی؟-

 منکه خوبم اما تو از صدات مشخصه خسته ای.-

 در ماشین رو باز کردم و نشستم :
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 فتم خسته ام.اره ...یکم زیاادی راه ر-

 پس بیرونی...ک جایی همو ببینیم؟-

 نگاهی به خیابون اطراف کردم و گفتم :

 خیابان صیاد شیرازی  ام... تو ماشین نشستم.-

 باشه تا د دقیقه دیگه میام.-

 باشه منتظرم.-

دن تا تماس رو که قطع کردم یه کاغذ و خودکار برداشتم و حرفای بنگاهی هارو نوشتم، ادرسایی که داده بو

 برم محله ها رو نگاه کنم رو هم نوشتم و نگاهی به ادرسا کردم.

اونقدرغرقشون بودم که با صدای در ماشین به خودم اومدم، رامین روی صندلی شاگرد نشست، با لبخند 

 کمی چرخیدم سمتش:

 سالم.-

 سالم خانومی... اینقدر غرق بودی که اصال متوجه ام نشدی.-

ردم خواستم بذارم تو کیفم که رامین از دستم کشیدش و بازش کرد، لبمو گاز لبخندی زدم و کاغذو تاک

 گرفتم و به چهره اخمالودش که هر لحظه بیشتر توی هم میرفت نگاه کردم:

 می خوای خونتو عوض کنی؟-

 گوشه لبمو گاز گرفتم و به چشمای عصبیش نگاه کردم، چرا عصبی شده ؟

 یه جوری پول جور کنم دیگه .خب... برای جهیزیه مهان... مجبورم -

 کاغذو پاره کرد و گفت :

 مهراوه اینقدر غریبه شدم که بهم نگی... اره...؟-

 سرم رو انداختم پایین، چرخیدم و صاف نشستم و به روبه رو خیره شدم:

 وقتی هنوز خارج بودی گفتنش راحت تر بود... االن سخته واسم....-
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 چرا ؟-

 ی نگفتم که گفت :نیم نگاهی بهش انداختم و چیز

 مهراوه چرا اینو به من نگفتی؟ پول الزم بود از من می گرفتی!-

 با جدیت برگشتم سمتش و گفتم :

میلیون پول 03بحث این نیست...  پول می خواستم مامان و باابام کنارم بودن ... جهیزیه مهان کم کمش -

 میدونم نمی تونم پسش بدم. می خواد... این پولی نیست که بخوام غرض بگیرم و پسش بدم چون

 من حتی بیشتر از اینم حاضرم بهت بدم و نمی خوام هم پسش بدی.-

 سرمو به نفی تکون دادم:

 اون خونه ارو می فروشم یه جای کوچیک تر می خرم.نمی خوام... -

 با اخم نگاهم کرد، چشم ازش کرفتم که گفت :

 تو مگه نمی خوای خونه ارو بفروشی... من می خرمش.-

 با اخم برگشتم نگاهش کردم که گفت :

 اونطوری نگاه نکن...گفتم خونه ارو می خرم....-

 کالفه نگاهش کردم که با سر اشاره کرد:

 چیه؟-

 شونه ای باال انداختم و گفتم :

 خیلی خب ...باشه.-

 خوبه االن که وقتی نیست فردا میام بریم محضر.-

 ....با دقت نگاهش کردم تا بببنیم جدی می گه یا 

 باشه...-
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 حاال بریم یه قهوه مهمون من بخوریم؟-

 لبخند محوی زدم و سر تکون دادم.

 چون کافه همونجا بود پیاده شدیم و به سمتش رفتیم، فضای تاریک و غمانگیزی داشت.

 روی صندلی نشستیم و منتظر بودیم تا سفارشامون بیاد که رامین گفت :

 مهراوه ؟-

 اه کردم، با محبت توی چشمام نگاه کرد و گفت:سرم رو بلند کردم و بهش نگ

 فکراتو کردی؟-

 مکثی کردم و با صدای ارومی پرسیدم:

 درباره چی؟-

 ازدواجمون.-

 سرم رو انداختم پایین که گفت :

مهراوه... نمی خوام خودتو مدیون من بدونی جواب بدی...به خودت و دلت فکر کن...به اون روزی که خونه -

 اب بده...ام بودی...بعد جو

 سکوت کردم، قهوه هامون رو که اوردن، تو سکوت اروم کی خوردم که صدای عصبانی و اشنایی شنیدم :

 متوجه می شید مزاحم نشید یعنی چی؟-

 با تعجب سرم رو چرخوندم که متوجه یگانه شدم که با عصبانیت روبه روی مردی جوان ایستاده بود.

 ش بود که مشخصا مال قهوه یگانه بودو...پیراهن سفید پسر لک پررنگ قهوه ای رو

 پسره با اخم و جدیت گفت :

 قبال هم گفتم قصدم مزاحمت نیست و....-
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یگانه کوله اش رو برداشت بره که پسره کوله یگانه ارو گرفت، به خودم اومدم بلند شدمو رفتم سمتشون، 

وبا حرص کوله ارو از دستش بیرون  یگانه با دیدنم لحظه ای چشماش گردشد، با عصبانیت رو به پسره کردم

 کشیدم :

 بار اخرتون باشه مزاحم دختر مردم می شید.-

 پسره نگاهی به منو یگانه کرد، کمی از موضعش عقب نشینی کرد، با لحن اروم تری گفت:

بخدا من بهشون عالقه دارم، خانواده ام رو هم فرستادم که با خانواده اشون صحبت کنن اما ایشون اصال -

 م محل نمی دن.به

 شاید طرفت رو اشتباه انتخاب کردی.-

 رامین بود که با ارامش به سمتمون می اومد، رو کرد به یگانه  و گفت:

 سالم یگانه خانم.-

 یگانه سرش رو انداخت پایین و اروم سالم کرد.

ز بعد از کارم از ساله ام نیستم که احساساتی تصمیم بگیرم... هرو61پسره: من مطمئنم از انتخابم، پسر بچه 

 بجنورد می کوبم میام مشهد فقط برای دیدن یگانه خانم.

 رامین کمی توی چشمای پسره نگاه  کرد، پسره چرخید به ما نگاه کرد و سرش رو انداخت پایین:

 می دونم راهی که انتخاب کردم اشتباه بود اما مطمئن باشین که هیچ وقت از انتخابم پشیمون نمی شم.-

 پسر معقولی می اومد از بعدش بی خبرم... بزور جلوی نشستن لبخند روی لبهام رو گرفتم. به ظاهر که

 رامین: یگانه خانم ما میرسونیمتون.

یگانه کوله اش رو روی شونه اش جابه جا کرد و بدون نگاه کردن به پسره از کافه زد بیرون، منم دنبالش 

 تماال وایستاده با پسره حرف بزنه.رفتم، سوار ماشین شدیم و از رامین خبری نبود، اح

 یگانه : من اصال نمیشناسمش... 

 با لبخند چرخیدم سمتش که گرفته از شیشه به بیرون نگاه می کرد:
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اشکال نداره عزیزم...باالخره توهم جوونی و خوشگلی...این عادیه که پسری برای رسیدن بهت اینطور تالش -

 کنه.

 برگشت سمتمو گفت :

 ی کنم تا حاال پسری اینطوری بهم توجه نشون نداده بود... خاله اعتراف م-

با اومدن رامین یگانه نگاهشون از شیشه به بیرون دوخت، حس می کردم بغضی توی گلوشه که درک می 

 کردم...

 رامین به من گفت :

 من ماشین ندارم می رسونی منو؟-

 اره.-

 رامین چرخید سمت یگانه و گفت :

 اش اومدن؟راست می گفت خانواده -

 یگانه: اره... اما سینا بد جوابشون رو داد.

 با تعجب گفتم :

 چرا؟-

از ایینه وسط نگاهش کردم که سرش رو انداخت پایین و سکوت کرد، رامین که اینطوری گفت که با تعجب 

 نگاهش کردم :

 فهمیدی مثال االن؟-

 خندید و دستی به ریش نداشته اش کشید و گفت :

 .. خب کار من همینه.-

 پشت چشمی براش نازک کردم که یگانه گفت :

 سینا میگه اصال موقعیت مناسبی برای ازدواجت نیست و .... نمی دونم.-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

253 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 حاال متوجه منظورش شدم، سینا منظورش از موقعیت منو محنا بودیم و...

ت عالقه رامین: با مهران صحبت کردم و گفتم بهتره خودش حضورا بره با پدرت صحبت کنه اگر واقعا به

 داره.

 پس اسمش مهران بود...!!!!

یگانه هیچی نگفت، رامین رو درب اپارتمانش پیاده کردم، یگانه اومد جلو نشست و ما به سمت خونه راه 

 افتادیم، یگانه:

نمی خواستم دیگه به اون کافه برم اما... سر نوشتن یکی از رمانام خیلی گیر کرده بودم و اگر چیزی نمی -

ان کال دلیتش می کردم، برای همین رفتم کافه که انگار رئیس کافه هم دوستش اون بوده نوشتم مطمئن

 بهش خبر داده و...

 لبخند محوی زدم و گفتم :

 اشکال نداره یگانه جان...من خودم با سینا صحبت می کنم...-

 یگانه سرش رو انداخت پایین و گفت :

 نه... ممکنه فکر کنه...-

 گفتم : دستی به شونه اش زدم و

 نگران نباش... -

دیگه هیچی نگفت، بعد از نیم ساعت باالخره به خونه رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم که همون موقع سینا 

 هم از توی سرویس توی پارکینگ اومد بیرون با دیدنمون با تعجب گفت :

 خاله و خواهرزاده خلوت کرده بودین؟-

م با اخم مسیر رفتنش رو دنبال کرد، وقتی به من نگاه کرد چشم یگانه با قهر روشو برگردوندو رفت، سینا ه

 غره ای بهش رفتم و گفتم:

 سینا باید حرف بزنیم.-

 سری تکون داد و دوتایی روی تاب بزرگ توی حیاط نشستیم، با پام تکون ارومی دادم و گفتم :
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 یگانه ارو تنها گذاشتی... -

 با تعجب چرخید سمتم و گفت :

 خاله ... من همیشه هوای یگانه ارو داشتم. اشتباه می کنی-

 سری بهه چپ و راست تکون دادم و گفتم :

 اینطور نیست سینا... اینکه واسش قلدر بازی در بیاری حمایت نیست-

 با اخم گفت :

 اومده چغولی کرده؟-

 پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم :

م خونه. حس می کنم یگانه تنهاست... موضوع معلوم که نه.... اتفاقی تو خیابون دیدمش باهم برگشتی-

تنهایی ساناز یه چیزه و تنهایی یگانه یه چیز دیگه... یگاانه حس یه ادم فراموش شده ارو داره.... سینا جوری 

نشه بخاطر فرار از تنهایی بخواد ازدواج کنه... اگرم می خواد ازدواج کنه باید با منطق و عقل باشه نه با این 

 د از ازدواج فقط تنها ترش می کنه. تو مخالفت کنی اون جری تر میشه برای این موضوع.احساس که بع

 متفکر به نقطه نامعلومی خیره بود که اهی کشیدم و دستی به شونه اش زدم و گفتم :

منم برای فرار از تنهای ازدواج کردم سینا... اینکه تا االن در گیر خانواده ای هستم که بدون شناخت -

 ن کردم... تا االن دارم تاوان بچه بازیمو می دم تو نذار خواهرت با حس تنهایی ازدواج کنه.قبولشو

 بلند شدم و به سمت اسانسور رفتم، سینا همونجا نشست روی تاب و فکر می کرد.

در خونه ارو که باز کردم چشمم به جعبه های پیتزا افتاد، با چشمای گرد شده چشم گردوندم کسی رو 

 ندیدم.

نه ای باال انداختم و به اتاقم رفتم، لباسام رو عوض کردم و اومدم بیرون که چشمم به مهان افتاد با رنگ و شو

 رویی پریده از اتاق اومد بیرون:

 سالم مامان!-

 ترسیده از این حالتش گفت :
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 چیشده مهان؟ چرااینقدر رنگت پریده؟-

 هل کرده گفت :

 هیچی...هیچی نیست.-

 مد بیرون و کنار مهان ایستاد:حسین هم از اتاق او

 چرا اینقدر رنگ مهان پریده حسین؟-

 حسین نگران به مهان نگاه کرد که مهان با سماجت و کالفه گی گفت :

 بخدا هیچی نیست مامان...-

فقط نگاهش کردم، رفت روی مبل نشست و بعد از چند ثانیه وارد اشبزخانه شدم که چشمم به قابلمه های 

 د.قورمه سبزی افتا

مشکوک برگشتم سمتشون که جفتشون همزمان سراشون رو دزدیدن، پس یه کاری کردن که اینطوری.... 

 نکنه؟

 سوپ بار گذاشتم و برگشتم توی پذیرایی و روبه روشون نشستم و گفتم:

 حرف می زنین یا یه جور دیگه از زیر زبونتون حرف بیرون بکشم؟-

شدن و سراشون رو انداختن پایین، خب کمی تا حدودی می  هر دوشون نگاهی به هم انداختن و بعد قرمز

 تونستم حدس بزنم که چی کار کردن، برای همین کالفه گفتم :

 حسین با محنا صحبت کن ببین نظرش چیه عروسیتون رو زودتر راه بندازیم.-

 مهان که سرش رفته بود تو یقه اش و حسین هم همینطور، پس حدسم درست بود.

 ن داد، با چشمای گرد شده نگاهش کردم و با لحن طلب کاری گفتم :حسین فقط سر تکو

 برو دیگه...-

حسین یه لحظه گنگ نگاهم کرد بعد اهانی گفت و سریع بلند شد رفت سمت در، به محض رفتنش برگشتم 

 سمت مهان و گفتم :
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 خونریزی داری؟-

 اره.-

 چقدر... ؟ قطره ای میاد یا مثل زمان پریودی؟-

 ستشویی... قطره ای می اد.وقتی میرم د-

 که اینطور... یکی دوروزی استراحت کن، الزم هم نکرده بری مدرسه این دوروزو.-

 مامان؟-

 بله؟-

 کار اشتباهی کردیم؟-

 اهی کشیدم و به پشتی مبل تکیه دادم و سعی کردم لحنم نرم تر باشه:

 ن جهیزیه اتو اماده کنم.نه عزیزم...باالخره شوهرت بود ... منم سعی میکنم سریع تر براتو-

 مامان ما با شما زندگی می کنیم... تهیه جهیزیه خیلی هزینه بره...-

 اخمی کردم و گفتم :

 .این چه حرفیه مهان... وظیفه امه برات جهیزیه بگیرم...حاالم به این چیزا فکر نکن-

 اومد، باهمون سر پایینش .نیم ساعتی با مهان درباره روابط و این جور چیزا حرف زدیم تا این که حسین 

 با مامان صحبت کردم، گفت مشکلی نیست .-

خیلی خب، حواست به مهان باشه دوسه روزی کاری انجام نده و در ضمن، دوسه روزی رابطه نداشته -

 باشین.

بدون این که وایسم خجالتشون رو نگاه کنم به اتاق رفتم و درو بستم، نفسمو فوت کردم و رفتم سراغ 

 اد، با کلید قفلش رو باز کردم و سند خونه ارو در اوردم و نگاهش کردم.کشوی اسن

 فروختن خونه به رامین کار درستی بود؟ حاال که خونه ار بهش فروختم باید از این جا بریم؟
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کالفه از جام بلند شدم و سند رو توی کیفم گذاشتم و به سمت لب تاب رفتم، برش داشتم و وارد چت روم 

صد نداشتم باهاش چت کنم ، فقط می خواستم به خودم ثابت کنم که رامین هیچی برام کم قرامین شدم، 

 نذاشت...

 مامان فکر کنم سوپ اماده است.-

لب تاب رو بستم و ازاتاق بیرون رفتم، سری به قابلمه زدم و وقتی دیدم حاضره میز رو چیدم و سه نفری 

 مشغول خوردن شام شدیم.

و همه نشسته بودیم روی مبال و داشتیم تی وی نگاه می کردیم که صدای جیغی  بعد از شام ظرفا رو شستم

 بلند شد.

وحشت زده دوئیدم سمت در و بازش کردم، صدا از پایین بود، فوری پا برهنه پله هارو رفتم پایین، در خونه 

 محناشون باز بود صدای جیغای همراه با گریه محنا می اومد.

اتاق ساناز شدیم که با دیدن صحنه پیش روم زانوهام سست شدن و رو زمین فوری رفتم توی خونه، وارد 

 فرود اومدم .

*** 

 «یگانه»

بادیدن سانازی که خون قطره قطره از مچ هر دودستش رو زمین میریخت شوکه شدم، حسین سریع رفت 

اله مهراوه روی سمتشو ساناز و بلند کرد و به سمت درب خروجی رفت، با سینا و خاله محنا سریع رفتن، خ

زانوهاش نشسته بود و شوکه به خون های روزی زمین نگاه می کرد، کم کم قطرات اشک از گوشه چشماش 

چکید، نشستم پیشش و دستمو روی شونه هاش گذاشتم که متمایل شد سمتم و یهو زد زیر گریه، با کمی 

 مکث دستام رو دور شونه های لرزون خاله حلقه کردم.

شدن روی گونه هام، خانواده خوب و شادمون در عرض یک دقیقه به خانواده ای ویران اشکای منم روون 

 تبدیل شده بود که...

 از همین می ترسیدم....از این روزا می ترسیدم...-

خاله ارو از خودم جدا کردم، بلند شدم و کمک کردم خاله بلند بشه، مامان و بابام نبودن و مادر جون و 

 بال سیناشون رفته بودن.پدرجون هم انگاری دن
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 خاله ارو بردم باال که مهان با نگرانی اومد سمتم و گفت :

 یگانه چی شده ؟-

 یعنی نفهمیده بود، خاله ارو بردیم روی تخت دراز کردیم که گفتم:

 ساناز خودکشی کرده بود.-

 کرد. هین بلندی کشید و دستاشو گذاشت روی دهنش، عقب عقب رفت تا این که با دیوار برخورد

 این امکان نداره...!-

 اشکام رو پاک کردم و مهان رو از اتاق اوردم بیرون و گفتم :

 مهان باید زنگ بزنیم اقا رامین... خاله خیلی اشفته است...-

 سری به معنای تایید تکون داد و رفت تو اتاق خاله و با موبایلش اومد بیرون، رو به من گفت :

 ری به مامان بدی بخوره؟از تو کابینت یه مسکن در میا-

 بی حرف رفتم اشبزخانه و با یک لیوان اب و یک مسکن رفتم پیش خاله.

 مثل جنین تو خودش جمع شده بود و گریه می کرد:

 خاله جان این قرص رو بخورید کمی اروم می شید.-

خاله ارو  بی حرف بلند شد قرص رو خورد و دوباره خوابید. چراغ رو خاموش کردم اما صدای هق هق های

 می تونستم بشنوم.

 مهان: اره... داره گریه می کنه، االن یه مسکن بهش دادیم.

-... 

 باشه منتظرتونیم.-

 تماس رو قطع کرد و گفت :

 گفت االن خودش رو می رسونه.-
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نشستیم روی مبل و هر کدوممون توی افکار خودمون غرق شدیم، یاد سینا می افتم که چقدر به ساناز 

 و حاال با خودکشی ساناز حتما سینا خیلی ناراحت شده. عالقه داره

 با صدای زنگ خونه به خودمون اومدیم

*** 

 «مهراوه»

همش تقصیر منه، مقصرش منم... منه احمق که نتونستم این راز رو مخفی کنم... االن ساناز تو چه 

 حالیه...نکنه؟

وی  تخت کشیدم روی خودم که حس کردم در از فکر مرگ ساناز رعشه به بدنم افتاد، چنگ زدم پتو رو از ر

باز شد، نور می زد و نمی تونستم ببینم کیه، در بسته شد و اون جلو اومد، چراغ خواب روشن شد و با دیدن 

 رامین اشکام جوشیدن.

 کنارم لبه تخت نشست، با بغض گفتم :

 اگر من حرفی نمیزدم و هیچ کس نمی فهمید، این بال سر ساناز نمی اومد.-

 م شد سمتم و بغلم کرد، گرمای نفس هاش زیر گوشم، چنگ زدم به تیشرتش و گفتم :خ

 پس کی تموم می شه... دیگه نمی تونم...-

 موهام رو نوازش کرد و گفت:

 تموم می شه... این روزا هم تموم می شه...-

 کمی عقب روندم و کنارم دراز کشید، منو توی بغلش قفل کرد و موهام رو نوازش کرد:

ست... ساناز خودش انتخاب کردم...با حسین صحبت کردم، خداروشکر خطر رفع ربونت برم... تقصیر تو نیق-

شده و دستاش رو بخیه زدن، خون از دست داده بود که بهش سرم خون وصل کردن و فردا مرخصش می 

 کنن . توهم غصه نخور، با ازدواج حسین و مهان، سینا و ساناز این مشکالت رفع می شه.

 زش جدا شدم، لبخندی بهم زد و خم شد روم و گفت:ا

 و البته...منو تو.....-
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 اشک ریختن رو یادم رفت، االن توی نگاه جادوییش خیره بودم ، برق نگاهش ... 

 خم شد روم و لباش رو چسبوند به لبام.

 شاید ارامش اون لحظه ام رامین بود... 

 های عمیق می کشیدم.اروم ازش جدا شدم، چشمام رو بسته بودم و نفس 

 به پیشنهادت فکر کردم.-

 چشمام رو باز کردم به چشماش نگاه کردم، چشمایی که منتظر نگاهم می کرد:

 هنوزم سر پیشنهادت هستی؟-

 لبخند زد خم شد و پیشونیم رو بوسید:

 من دوستت دارم مهراوه... هیچ وقت از پیشنهادم بر نمی کردم.-

 ستم اروم موهاش رو نوازش کردم :ابدهنم رو قورت دادم و دست را

 وقتی می تونی اینطور ارومم کنی... وقتی کنارت ارومم ... -

 بعد از مکث طوالنی ای گفتم :چشم از موهاش گرفتم و توی چشماش نگاه کردم، 

 پیشنهادتو قبول می کنم.-

ت مشغول بوسیدنم لبخند زد، یهو خودش رو کشید روم و لبام رو بین لباش محصور کرد و تند و با حرار

 شد، اه عمیقی کشیدمو همراهیش کردم.

)*بچه ها این صحنه ها زائده ذهن منحرف منه ها وگرنه اون به من گفته فقط حرف زدن و اروم شده بعدم 

 پیشنهاد ازدواجشو قبول کرده*(

*** 

 «مهان»

 شم:مشکوک به در اتاق نگاه می کردم که یگانه دستمو گرفت کشید، مجبورم کرد بلند ب

 دیونه شدی؟-
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 خندید و همونطور که منو به سمت اتاقم می کشید گفت :

 اره دیونه شدم فقط می دونم اینطور نگاه کردنت به در اتاق خوب نیست.-

 با شک و بدبینی گفتم:

 چرا صدایی ازشون نمیاد؟-

 هلم داد تو اتاق و درو بست، با لبخند نشست روی تختم و گفت :

 وی اتاقین مامانت صداتون رو می شنوه.؟مگه وقتی تو و حسین ت-

 بالشتمو برداشتم و کوبیدم روی سرش:

 منحرف بدبخت.-

 خندید و بالشتو ازم گرفت انداخت پایین تخت:

 دروغ می گم مگه؟ باالخره خاله هم جفتشو پیدا کرده تو نباید اینطوری بخوای پروبالشو ببندی!-

 با چندش نگاهش کردم و گفتم :

 فیلسوف شدی!-

 لبخندی زد و روی تخت دراز کشید:

 هرچی...فعال که اسمم یگانه اس.-

 لوس-

 گوشیم رو برداشتم که یگانه گفت :

 به کی زنگ می زنی؟-

 به حسین... یه خبری از ساناز بگیرم..-

فقط سری تکون داد، شماره اش رو گرفتم که صدای زنگ گوشیش توی اتاق پخش شد، گوشی رو ری 

 گانه گفت :پیشونیم کوبیدم که ی
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 ایول به این حواس جمع خواهر جان.-

 چشم غره ای بهش رفتم که گفت :

 زنگ بزن سینا... داشت میرفت بیرون گوشیش تو جیبش بود.-

 سریع شماره سینا رو گرفتم، بعد چند تا بوق جواب داد:

 بله؟-

 سالم سینا...چه خبر؟-

اده که بهش خون وصل کردن و گفتن امشب سالم.... هیچی خطر رفع شده... فقط خون زیادی از دست د-

 بستری باشه.

 خب خداروشکر ... -

 کاری نداری؟-

 نه مواظب خودتون باشید-

 باشه بای-

 تماسو قطع کرد، عین حرفای سینا رو به یگانه گفتم و بعدم روی تخت کنار یگانه دراز کشیدم:

 اقا رامین تو چه پوزشینین؟یگانه: بنظرت االن خاله و 

 رخیدم سمتش و گفتم :با اخم چ

 چرت نگو... اونا دارن حرف میزدنن. رامین روانشناس مامانمه...-

*** 

 «همون لحظه-مهراوه»

رامین در اتاق رو قبال قفل کرده بود و بعد از یک رابطه کامل بدون این که مردانگیش رو در بیاره بو بغلش 

 )-دراز کشیدم و هردو چشمامون رو بستیم ... :

*** 
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 «مهان»

 یگانه: اینطوری نمیشه پاشو یه فیلم بیار نگاه کنیم .

بی حرف رفتم سمت کامپیوتر و روشنش کردم که یگانه سریع بلند شد، هلم داد اونور و خودش رفت توی 

 سیستم و مشغول گشتن توی فایل فیلم هام شد:

 خب بزار ببینم اینجا چی داری؟-

 یو پلی زد، با دیدن اسمش با حرص گفتم :با چشمای گرد شده داشتم نگاهش می کردم که فیلم

 همین مونده فیلم جنایی نگاه کنم االن.-

 خندید و گفت :

 برو بابا، االن حالش بیشتره، بعدشم قبال اینو دیدم خیلی باحاله.-

فیلم هیتمن هست پیشنهاد میکنم کسایی که به فیلمای اکشن و بکش بکش عالقه دارن حتما نگاهش 

 کنن.

 ورم کرد فیلمو تا اخر نگاه کنیم.هیچی دیگه مجب

فیلم تازه تموم شده بود که تقه ای به در اتاق زده شد و بعد باز شد، مامان با چشمایی که بخاطر گریه مترم 

 بودن نگاهمون کرد و گفت :

 پاشین بیاین یه چیزی بخوریم.-

قا رامین بیخیال نشسته بود جلو منو یگانه نگاهی به هم انداختیم و بعد بلند شدیمو از اتاق بیرون رفتیم، ا

 تی وی فیلم دزدان دریایی کارائیپ رو نگاه می کرد.

 مامان سریع یه املت درست کرد و ماهم سفره ارو چیدیم.

اینطور که معلوم بود اقا رامین شام نخورده بود ماهم برای این که بی ادبی نشه نشستیم سر سفره و کمی از 

 غذا خوردیم.

 اقا رامین خدافظی کرد و رفت، یگانه هم برگشت خونشون .بعد از خوردن شام 
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*** 

 «مهراوه»

 باالخره حسین و مامانشون برگشتن، جلوی در نگران منتظر بودم که اسانسور وایسته.

 به محض روئیتشون گفتم:

 ساناز چطوره؟-

 همه نگاهی بهم انداختن و حسین گفت:

 خوبه...فردا مرخص می شه.-

 این بدبختی ها منم... مامان: حس می کردم مسبب همه

 محنا شب موند پیشش.-

سر تکون دادم، حسین اومد تو مامانشون هم به خونه خودشون رفتن، اونقدر همه خسته پریشون بودیم که 

 شب بخیر گفتیم و به اتاقامون رفتیم.

*** 

 ساعت نه بود که با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم:

 بله؟-

 کجایی پس عزیزم؟ سالم مهراوه جان-

 روی تخت نشستم و کالفه به ساعت نگاهه کردم:

 مگه قرار بود کجا باشم؟-

 مگه قرار نشد بریم محضر من خونه ارو از تو بخرم...؟-

 با کف دست کوبیدم روی پیشونیم و گفتم:

 چرا... االن میام تو کجایی؟-
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 می گردونم. من پایین ساختمونتونم ... صبحونتو حتما بخوری ها وگرنه برت-

 باشه باشه ...فعال-

گذاشتم و به سمت اشبزخانه رفتم، حسین صبح  تماس رو قطع کردم، سریع اماده شدمو سدو توی کیفم

رفته انگار نون تازه خریده، لبخندی زدم و یه ساندویج نون و پنیر و گردو گرفتم و روی کاغذ یادداشتی که 

 همیشه به یخچال میچسوبونم نوشتم:

 ار داشتم، برای نهار میام . نهار سفارش بده برامون بیارن.بیرون ک-

 سوار اسانسور شدم و رفتم پایین.

 به محض دیدن ماشین رامین لبخندی زدم و به سمتش رفتم و خواستم سوار بشم که...

 

 نویسنده: ناشناس بی احساس....

 ... این رمان ثبت وزارت ارشاد شده وهر گونه کپی پیگرد قانونی خواهد داشت

 

 خانم شریفات؟-

یه لحظه سر جام خشک شدم، اخمام رو کشیدم توی هم و برگشتم سمت صدا، خانم اساعیلی و همسر 

 محترمشون اقای اسماعیلی

 سالم عزیزم؟ خوبی؟-

 همسایه طبقه سومن... و میشه گفت از اون خالهزنکا....

 سالم ممنون.-

 اش که تا بحال چندین بار بهم پیشنهاد داده.هیچ وقت نه از خودش خوشم اومده نه از شوهر نکره 

بدون این که حتی کوچک ترین لبخندی بزنم توی چشمای براق زنه که مشخصه موضوع جدیدی برای 

 صحبت با بقیه پیدا کرده نگاه کردم و گفتم:
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 من باید برم... کاری دارید؟-

 زنه: شوهرش جلو اومد، با اون شکم گنده و سیبیلی چخماقیش واقعا حال بهم

 راستی خدا بد نده دیشب انگار اتفاقی افتاده بود...؟ راستش مامسافرت بودیم تازه برگشتیم.-

 اخمام رو بشدت توی هم کشیدم و با روی ترش گفتم:

 اگرم باشه به خودمون مربوطه...-

 لبخند کریهه اشون پاک شد که رامین از ماشین پیاده شد، زنه گفت :

 ون.سالم اقا... ندیده بودیمت-

 تقریبا با عصبانیت گفتم :

خوبه همین چند لحظه پیش بود گفتم به شما هیچ ربطی نداره ها....  تو مسائیلی بهتون مربوط نیست -

 دخالت نکنید... 

سوار ماشین شدم، رامین هم بی حرف سوار شد و راه افتاد، افتاده بودم به جون ناخن هام و از حرص 

 میکندمشون که رامین دستمو گرفت:

 نکن این کارو.. -

 چشمام رو بستم و نفسمو فوت کردم:

 چه همسایه های فضولی.-

 با حرص گفتم:

 اره ....خیلی هم فضول و پرو.... زنش حرف در بیاره و شوهرشم که کافیه زن مجرد و تنها ببیبنه.-

چشم غره ای ه، یهو با عصبانیت برگشت سمتم، تازه فهمیدم گفتن این مسئله االن به رامین چه عواقبی دار

 بهم رفت و گفت :

 چیکار کرده بود ؟-

 می دونستم نگم یه جوری باالخره از زیر زبونم میکشه بیرون برای همین گفتم :
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 بهم پیشنهاد داده بود که زدم تو گوشش... اما خب گاهن مزاحم می شد.-

اب دهنم رو قورت دادم  چشمم به دستاش افتاد که فرمون رو توی مشت گرفته بود و فشار میداد، به سختی

 و به مسیری که طی می کردیم خیره شدم.

میلیونی داد بهم که گفت حتی 213یه راست رفتیم دفتر اسناد رسمی و سند زدیم و رامین هم یه چک 

 االنم میتونم نقدش کنم .

 اما من ازش خجالت می کشیدم.

 سوار ماشین که شدیم گفت :

 مهراوه؟-

 چرخیدم سمتش که گفت :

 دونی که برام چقدر مهمی... مگه نه؟می -

 بی حرف فقط توی چشماش نگاه می کردم، لبخندی زد و گفت :

 همیشه روم حساب کن...-

 لبخندی بهش زدم که اونم لبخند زد، بعد از چند ثانیه چشم از هم گرفتیم و راه افتادیم.

 به سمت خونه میرفتیم که گفتم:

 ارش بده... بیا بریم نهار با ما بخور.به مهان سپردم برای نهاد از بیرون سف-

 لبخندی زد و گفت:

 اشکالی نداره؟-

 لبخند زدم:

 نه... کم کم مهان هم بهتره عادت کنه..-

 خندید و گفت :

 اون االنشم از خداشه من همیشه اونجا بمونم... -
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 پشت چشمی براش نازک کردم که شونه ای باال انداخت:

 ن که خیلی دوست داره منو تو ازدواج کنیم داره حسادت هم می کنه. اونجوری نگاهم نکن، مهان با ای-

 روی صندلی چرخیدم، به در تکیه دادم و به نیم رخ رامین خیره شدم:

 بهه  چی حسادت می کنه؟-

 گوشه لبشو جوید وبعد گفت:

حتی توی رابطه  این که تو همه حواست به من بره... اونو فراموش کنی... اما مهان خانم نمیدونه که مامانش-

 امونم به فکر دختر یکی یدونه اشه که گرسه نمونه.

 خندیدم، خودشم خندید و گفت :

 خب رسیدیم.-

با لبخند از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه رفتیم، خداروشکر خبری از کسی توی راه نبود، در خونه ارو 

بل نشسته بود و یه تاپ شلوارک پاش بود، به با کلید باز کردم و زودتر رفتم تو، به مهان نگاه کردم روی م

 رامین نگاه کردم از جاش تکون نخورده بود و با لبخند بهم نگاه می کرد، رو به مهان گفتم :

 مهان جان؟-

 مهان انگار تازه منو دیده باشه صاف نشست و گفت :

 اا ا سالم مامان... متوجه نشدم اومدین.-

 لبخندی زدم و گفتم :

 هست ... اقا رامین هم-

کیفم رو همونجا روی صندلی گذاشتم که مهان سریع پاشد دوئید تو اتاقش، به رامین اشاره کردم بیاد تو، 

 هم با یه ساپورت و یه سارافن سورمه ای اومد بیرون.

 سالم -

 رامین لبخندی بهش زد و با محبت گفت :
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 سالم... خوبی؟-

 مهان لبخند ذوق زده ای زد و گفت:

 دیشب اونقدر کار ساناز شوکه بودم که ... اره...ببخشید-

 سکوت کرد، رامین لبخند دیگه ای زد و گفت :

 اشکالی نداره...راحت باش...-

 بفرمایید بشینین.-

رامین کت اسپرتش رو از تنش در اورد که مهان گرفت و به اتاق من برد، لحظه ای شوکه به این حرکتش 

 یا لباس مهمان رو به اتاق مهان میبردیم ... نگاه کردم اما هیچی نگفتم.... معموال کت

 با اومدن مهان سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم:

 زنگ زدی برای نهار؟-

 نه تازه می خواستم زنگ بزنم.-

 باشه االن خودم زنگ میزنم ، چی می خورین؟-

 مهان کمی فکر کرد و گفت:

 من مرغ سوخاری -

 به رامین نگاه کردم که با لبخند گفت :

 منم مرغ سوخاری می خورم.-

لبخند زدم، تلفن رو برداشتم که مهان به سمت رامین رفت، به یه مبل تک نفره فاصله نشست و مشغول 

 صحبت با رامین شد.

 سفارشامون رو دادم و میز رو برای نهار چیدم .

ن به مهان کارم که تموم شد کنار مهان نشستم، از حرفاشون مشخص بود رامین داشت از اخالقیات حسی

 می گفت که بتونه درکشون کنه.
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حرفاشون که تموم شد غذا هم رسید، رامین خودش رفت غذا هارو گرفت و وقتی بهش گفتم من برم فقط با 

 خنده ابرو با انداخت و یواشکی گفت :

 جلو مهان اینطوری رفتار کنیم بهتره عزیزم.-

 حرفی نزدم.

 ایی گذاشتم تا اماده بشه که رامین گفت :بعد نهار بود که با مهان ظرفارو شستیم، چ

 خانوما ی محترم یه لحظه بیاین.-

دستامو خشک کردم و با لبخند با مهان روی مبل روبه روی مهان نشستیم که رامین کمی با لبخند به 

 هردومون نگاه کرد و بعد رو به مهان گفت :

 ...مهان جان می خواستم یه موضوع مهمی رو باهات در میون بذارم.-

 نمی دونم چرا لبخندم پر کشید و رفت، نکنه می خواست به مهان بگه ؟

 اب دهنم رو به سختی قورت دادم، اما رامین با همون لبخند محو و ارومش به مهان نگاه میکرد:

 مهان: بفرمایید.

 رامین : در جریان اشنایی منو مادرت هستی؟

 مهان مودبانه گفت :

 بله.-

 د و گفت :رامین لبخند عمیق تری ز

 تو االن بزرگ شدی و برای خودت خانمی شدی...حتما می دونی که مادرت با رفتن تو خیلی تنها می شه...-

 مهان نگاهی به من که مثل سکته ای ها به رامین نگاه می کردم انداخت و گفت :

 خب اره...-

 رامین: من از مادرت خاستگاری کردم مهان جان... .
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ت و به من نگاه کرد، با نگرانی بهش نگاه می کردیم که کم کم لبخند روی لباش مهان با چشمای گرد برگش

 نشست و کمی تو جاش جابه جا شد و گفت :

 خب.... -

 انتظار این لبخندش رو نداشتم، رامین با همون لبخندش ادامه داد :

 خب به جمالت... نظر تو چیه ؟-

 با هیجان گفت :

 چی از این بهتر... -

 ردم، خیز برداشت روم و محکم بغلم کرد:شوکه نگاهش ک

 خیلی خوشحالم مامانی.... تبریک می گم.-

دستم رو روی کمرش گذاشتم و به رامین نگاه کردم که با چشمایی براق و لبخندی عمیق به ما نگاه می 

 کرد. با دیدن نگاهم چشمکی زد، مهان ازم جدا شد و برگشت سمت رامین:

 گین؟کی به مامان بزرگ اینا می -

و سئوالی به هردومون نگاه کرد، چشمای مهان از خوشحالی چلچراغ بود و تمام اجزی صورتش از شادی می 

 درخشید.

 رامین: بزودی...

 ***فصل اخر***

*** رمان راز نهفته ثبت وزارت ارشاد اسالمی شده است، پس هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد 

 داشت.

 اس***نویسنده : ناشناس بی احس

 «یگانه»

ساناز که از بیمارستان مرخص شد خاله وسایلشون رو جمع کرد و رفتن خونه مادر جونشون، امروز مهان 

 همچین خوشحال می زنه برای همین وقتی موقعیت مناسب پیش اومد یه جا گیرش انداختم و گفتم :
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 یاال بگو چی شده خوشحالی؟-

 کرد و گفت:با چشمای گرد شده نگاهم کرد، بعد خنده ای 

 اینقدر تابلوئه؟-

 پوزخندی زدمو گفتم :

 تمام اعضا و جوارحت داره خوشحالیتو فریاد می زنه...-

 مستانه خندید و گفت :

 بهه زودی می فهمی ...-

قبل این که بخوام سئوال دیگه ای ازش بپرسم لوپمو کشید و رفت، با حرص رفتنش رو نگاه کردم، درسته 

 یدا نسبت به خاله و مهان کنجکاویم رو نمی تونم کنترل کنم.زیاد فضول نیستم اما جد

مادرجون برای ساناز اسپند دود کردن، منو مهان هم یه گوشه وایستاده بودیم و نگاه می کردیم یهو خاله 

 بدون این که مخاطب خاصی داشته باشه با لحن بدی گفت :محنا 

 یی سر جگر گوشه ام اورده....معلوم نیست باعث و بانیش کجاست؟ نمیاد ببینه چه بال-

زیر چشمی به مهان نگاه کردم که چشماش پر از اشک شد، توقع داشتم جمع رو ترک کنه اما با لحنی که 

 جز عصبانیت چیزی ازش قابل برداشت نبود گفت :

ل بس کن خاله... مادر من مقصره یا شمایی که نتونستی شوهرتو حفظ کنی... مادر بیچااره من این همه سا-

هیچی نگفت که زندگی شما بهم نخوره... تقصیر ما چیه ؟ هـــــــــان؟ برین یکم به حرفا و کارایی که 

 کردین فکر کنین.

همه در سکوت و خاله محنا با چشمایی گرد شده به مهان نگاه می کردند، مهان سری به تاسف تکون داد و 

 ان و خاله و مهراوه می دم....جمع رو ترک کرد. یه اعتراف می کنم که منم حق رو به مه

 حسین کالفه دستی توی موهاش کشید و با لحنی سرزنش امیز گفت :

 بس کن مامان... این موضوع تموم شده است، اینقدر این بحثای اعصاب خورد کن را راه ننداز.-

 خاله لباش لرزید و با بغض گفت :
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 اره توهم از اونا حمایت کن... -

 حسین با اخم گفت :

ومه که حمایت می کنم، من یک هفته زودتر از شما این موضوع رو فهمیدم... مادر من...مهان زن معل-

 منه...پدر اشغال من می خواسته به زن من تعارض کنه واقعا درک نمی کنی اینارو...؟

حسین هم پاکوبان رفت بیرون، نمی دونم چرا جمع رو سنگین حس می کردم، رفتم سمت سینا و گوشه 

 رو گرفتم کشیدم و از خونه مادرجون اومدیم بیرون.استینش 

 سینا: نمی دونم چی کار کنم... ؟!

به خونه برگشتیم، بابا روی مبل نشسته بود و با حالتی که خسته گی کامال مشهود بود فوتبال رو نگاه می 

 کرد، بابای من که عاشق فوتبال بود حاال مشخصه داره از سر وقت پر کنی نگاهش می کنه.

 ا اومدن ماها نیم نگاهی بهمون انداختو گفت :ب

 باال چه خبره؟-

 سینا به اتاقش رفت و من ناچارن جواب دادم:

 وضعیت خوبی نیست.... خاله محنا دوباره شروع کرده به تیکه انداختن به مهان و خاله مهراوه.-

 بابا سری تکون داد و دیگه حرفی نزد.

چیز بهم ریخته است...معلوم نیست که کی قراره این اشوب ها تموم اهی کشیدم و به سمت اتاقم رفتم، همه 

 بشه.

*** 

 «مهراوه»

 صبح رامین تماس گرفت و خواست به ادرسی برم، منم االن پایین همون مجتمعی هستم که ادرس داده.

 رستمی((با دیدن پالک کارتش ))دکتر روانشناسی و روانکاوی رامین 

کردم، با دیدن گل فروشی بی معطلی به سمتش رفتم و یه دسته گل  لبخندی زدم و به دورو برم نگاه

 خوشگل خریدم و دوباره به سمت مجتمع راه افتادم.
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 دکمه اسانسور رو زدم و منتظر موندم تا درش باز بشه.

 به محض سوار شدن دختر جوانی خودش رو انداخت تو اسانسور و گفت :

 ببخشید.-

اون زودتر از من  1ستاده... چیزی نگفتم، به محض رسیدن به طبقه رو زدم که دیدم بی حرکت وای1دکمه

 پیاده شد، روی قیافه اش مکثی کردم.... 

ساله بهش می خورد، شلوار جین پاره پوره و مانتوی قرمز کوتاه و شال مشکی انداخته بود که موهای 28

 رنگ شده اش رو از پشت و جلو بیرون ریخته بود... دستش به شاخه گل بود.

نفسم رو فوت کردم بیرون و از اسانسور خارج شدم و به سمت در بازی رفتم که کنارش نوشته بود رامین 

 رستمی روانشناس و روانکاو.

 وارد که شدم دیدم همون دختره هم هست، رو به منشی که پسر جوان کم سنی بود گفت:

 می خوام رامین رو ببینم.-

 پسره:

 چند لحظه.-

 ای زد و گفت :تلفنو برداشت و دکمه 

 سالم اقا رامین ...یه خانومی به اسم... -

 دختره مکث پسر منشی رو که دید گفت :

 پرستو -

 پسره مکث طوالنی کرد و گفت  :

 خانم پرستو.-

-... 

 بله.-
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تلفن رو گذاشت که قبل این که چیزی بگه در اتاق باز شد و رامین اومد بیرون، چشمش به دختره افتاد و 

 گفت :

 ن جا چی کار می ...تو ای-

 چشمش به من افتاد و ساکت شد، سعی کردم عادی باشم، لبخند محوی زدم و رفتم سمتش:

 سالم... تا برم گل بگیرم یکم طول کشید.-

 رامین هم این پا اون پا شد و لبخند همیشه گیش رو زد:

 سالم عزیزم.... گل الزم نبود... خوش اومدی.-

 بخند محوی زدم، وقتی دیدم دختره ارو ادم حساب نمی کنه گفتم:دست دراز کرد و گل رو گرفت، ل

 ای کاش زودتر می گفتی ... می تونستم مهان رو هم بیارم ...-

 خندید و گفت:

 اینجا جای بچه ها نیست.-

 خندیدم که دختره پرستو گفت :

 رایمن معرفی نمی کنی؟-

 ی کرد. رامین با خونسردی گفت :در سکوت نگاهی به رامین و پرستو کردم که با سوظن نگاهم م

 دختر عمه پدرم پرستو خانم، ایشونم مهراوه خانم عشق بنده.-

برای شاید یک صدم ثاینه چشمام گرد شد اما سعی کردم عادی باشم، چرا همچین کاری کرد، پرستو 

 بدبینانه گفت:

 که اینطور... پس به زودی یه شام عروسی افتادیم.-

 رامین لبخندی زد و گفت :

 چرا که نه... -

 دختره گلشو تقریبا انداخت توی بغل رامین و گفت :
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 امشب انگار خونه ما دعوتی... روز خوش-

 بعدم از مطب زد بیرون، رامین گلش دختره ارو روی میز منشی گذاشت و روبه من گفت :

 بیا عزیزم... -

تم حسادت می کردم که کسی لبخندی بهش زدم و وارد اتاقش شدم، برخالف ظاهر خونسردم از درون داش

 به رامین عالقه منده جز من... فکر این که اون چشمش به رامین و امشب هم ممکنه رامین بره خونشون ...

 نگاهی به اتاق با دکور سفید و ابی روشن و قهوه ای کردم... 

 چطوره؟-

 لبخندی زدم که بنظر خسته اومد:

 قشنگه... مبارکه..-

 بشین.-

ای نشستم و رامین هم از چایی ساز یه لیوان چایی برای من و یکی هم برای خودش روی مبل تک نفره 

 ریخت...

 اومد رو به روم نشست و گفت :

 چه خبر؟-

 نفسی کشیدم و گفتم :

 خبری نیست، امروز ساناز مرخص می شد.-

 رامین: که اینطور... چایی بخور بعد باهم میریم عیادتش.

 باهم بریم ممکنه محنا ... نه الزم نیست... می دونی اگر -

 سکوت کردم که گفت :

 نگران نباش مهراوه... نگرانی تو بابت محنا همین امروز تموم می شه.-

 سرم رو انداختم پایین و با انگشت هام بازی می کردم که گفت:
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 مادرم برای فرداشب تو مهان و حسین و پدر و مادرت رو دعوت کردند.-

 با تعجب نگاهش کردم :

 چی؟ برای-

 لبخندی زد و مشکافانه توی چشمام خیره شد:

 بهشون گفتم همسر اینده ام چه کسی هست.... خوشحال شدند و حاال می خواهند روابط نزدیک تر بشه.-

 با نگرانی گفتم :

 من چیزی به خانواده ام نگفتم هنوز.-

 با ارامش اعصاب خورد کنی لیوان چاییشو برداشت و گفت :

 ت اومدم میگم بهشون.من امروز که باها-

 خندید و گفت :

 اما من غافلگیریتو دوست دارم.-

 توی دلم بیشعوری نثارش کردم و لیوان چاییم رو برداشتم.

*** 

ماشین رو پارک کردم، رامین هم ماشینش رو توی کوچه پارک کرد و اومد تو، باهم سوار اسانسور شدیم، 

 .دستام از شدت استرس یخ کرده و عرق کرده بودند

 می دونستم محنا مارو باهم ببینه عین ادمی می شه که موشو  اتیش زدن و.... 

به محض ایستادن اسانسور،  اول رفتم بیرون و در خونه مامانشون باز بود، زنگو زدم که مامان کمی توی مبل 

 نیم خیز شد گفتم :

 اقا رامین هم هستند.-

 در :مامان سریع یه شال سرش کرد و با لبخند اومد سمت 

 بفرمایید تو...-
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رامین یا ال... گفت و اومد تو، با لبخند و احترام به مامان سالم کرد و رو به بابا که از اتاق اومده بود بیرون 

 سالم کرد، جلو رفت ومردونه دست دادند و روبوسی کردند.

 مامان: بفرما بشین پسرم.

اشتم روی میز نهار خوری و به در بسته رامین تشکری کرد و مودب روی مبل نشست، خودمم کیفم رو گذ

 اتاق مهمان نگاه کردم که مامان گفت :

 بیا این چایی رو ببر من برم محنا رو صدا کنم.-

 سری تکون دادم و سعی کردم دستم لرزش نداشته باشه .

ز اتاق محنا و مامان ابه بابا و رامین تعارف کردم و سینی که دوتا چایی توش بود رو روی میز گذاشتم که 

 اومدن بیرون.

 محنا مودبانه به رامین سالم کرد و رامین هم همینطور جوابش رو داد، نشستن که رو به محنا گفتم:

 ساناز توی اتاقه؟-

 پوزخندی زد و گفت:

 فکر نمی کنی  دیر اومدی برای مالقاتش؟-

 فقط چند ثانیه نگاهش کردم که رامین به جای من جواب داد :

 تا باهم به دیدن ساناز خانم بیایم.... من ازشون خواستم -

 محنا: می تونم بپرسم شما دقیقا چی کاره مهراوه این؟

 بابا: محنا مواظب حرف زدنت باش.

 محنا کمی عقب نشینی کرد که رامین رو به بابا گفت :

 برای همین موضوع خدمت رسیدم، شما می دونید که من چند ماهه که مهراوه ارو می شناسم، از موقع-

مطرح شدن موضوع خاستگاری حسین از مهان... ایشون برای انتخاب درستش به من مراجعه کردند و من 

راهنماییشون می کردم اما بعد از مدتی بهشون عالقه مند شدم و حاال ازتون می خوام منو به عنوان داماد 

 جدیدتون بپذیرید.
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 امان هم همینطور و محنا یهو پوزخند زد و گفت:یا ابوالضل.... بابا بی حرف فقط به رامین نگاه می کرد، م

 منو خانواده ام رو بدبخت کردی که حاال با خیال راحت ازدواج کنی؟-

 رامین با جدیت و تحکمی که تا به حال ازش ندیده بودم گفت :

ه اون محنا خانم احترامتون واجبه اما کاری نکنید بخاطر جواب به توهیناتون منم توهین کنم... یادتون رفت-

شب خاستگاری حسین که مهراوه چطور بهم ریخت و اسباب و اساسیه خونه ارو شکست ...؟ مخالفتش رو 

فراموش کردید...؟ اصرار خود شما و حسین و خانواده اتون بود که مهراوه برای بهم نریختن همین زندگی که 

اگر زودتر می فهمیدند  ازش حرف می زنین مخالف بودو با اصرار من موافقت کرد چون حسین و مهان

 موضوعو از اینی که هست اوضاع خراب تر می شد.

رامین که ساکت شد محنا با عصبانیت بلند شد و به اتاق رفت و درو کوبید به هم... رامین بعد مکثی برگشت 

 سمت بابا و مامان گفت :

 ببخشید ...-

 زد و گفت :بابا درحالی که چشماش پر از اشک شده بود، دستی به شونه رامین 

 گیر کردم بین دوتا دخترم و ... نه پسرم... تو حرف حق رو زدی.... -

 سکوت شد که بعد از مدتی مامان رو کرد به من و گفت :

 نظرتو درباره خاستگاری اقا رامین چیه؟-

 نگاهی به رامین و بابا کردم، حاضر نبودم رامین رو از دست بدم ... 

 خب... من حرفی ندارم.-

 گر مهراوه جوابش مثبته ماهم حرفی نداریم...کی بهتر از شما.بابا: ا

 رامین لبخند متواضعانه ای زد و گفت :

می دونم اول ما باید خدمت برسیم اما خواهش می کنم فردا شب تشریف بیارید منزل ما تا بیشتر هم اشنا -

 بشیم.
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 بابا لبخند پدرانه ای زد و گفت :

 باشه پسرم.-

 د از مکثی خم شد استکان چاییش رو برداشت که مامان گفت :رامین لبخندی زد بع

 سرد شده بده عوض کنم پسرم؟-

 رامین : ممنون سرد می خورم.

 بعد از صرف چای رامین خدافظی کرد و بعد دادن ادرس به بابا رفت، چرخیدم سمت مامان که گفت :

 دیدی گفتم گلوت پیشش  گیره...؟-

 م و به سمت خونه خودم رفتم.خند خجلی زدم، کیفم رو برداشتلب

*** 

 «مهان»

مامان که موضوع مهمونی فردا شب رو گفت از شدت خوشحالی پریدم توی بغلش که افتاد زمین، با نگرانی 

 بلند شدم که خندید و گفت :

 هنوز نی نی مهان... -

ماجرا های خندیدم و حسین هم خندید... حسین هم تبریک گفت اما من مامان رو گرفتم به حرف و همه 

 دیروز رو از زیر زبونش کشیدم بیرون.

 اونقدر به حرف کشیدمش که کفرش در اومد خواست بزنتم و من فرار کردم.

 فوری دوئیدم سمت ااتاق مامان و گفتم:

 مامان مانتو خوب چی داری؟-

 کل مانتو های مامان رو زیر رو کردم که بدون این که بیاد داد زد:

 مانتو دارم.-

 وبی پیدا نکردم با اخم گفتم :وقتی چی خ
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 نخیرم هیچ چیز خوبی نداری.. همین امروز میریم خرید... من میرم حاضر بشم.-

 مامان با چشمای گرد شده گفت :

 مهان بشین سرجات...تازه مانتو گرفتم .-

 چشمم رو توی کاسه گردوندم و گفتم :

 نیای به زور می برمت مامان.-

 رو هم بزور اماده کردم. مامانو هم همینطور.زودی پریدم حاضر شدم و حسین 

مامان نشست پشت فرمون، حسین نشست روی صندلی شاگرد و منم نشستم پشت بین دوتا صندلی و گفتم 

: 

 بریم پاساژ ارم.-

 مامان و حسین خندیدن که با دلخوری گفتم :

 به چی دارین می خندین؟-

 ی نگفتن.دوتاشون سراشون رو به چپ و راست تکون دادن و هیچ

 وا...

بعد از یک ساعت باالخره رسیدیم، توی پاساژ جلوی ویترینا ویمیستادم نگاه می کردم، اگر چیزی باب میلم 

 نبود می کشوندمشون سر مغازه بعدی.

 کل پاساژ رو گشتیم که صدای اعتراض مامان بلند شد:

 مهان ... اگر نمی خوای انتخاب کنی خودم یکی بردارم.-

 با عجله گفتم:

 نه...-

انگار مجبور بودم از همون مغازه اخر یکی انتخاب کنم . وارد شدیم و به همه لباسا نگاه کردم که چشمم به 

 یه مانتوی فیروزه ای با طرح های سفید و ابی افتاد.
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 با دستم به مامان نشونش دادم که لبخندی زد و اون ماانتو رو از فروشنده گرفتو به اتاق پرو رفت.

*** 

 «همهراو»

مهان جرم منو حسین رو کشید از بس این مغازه و اون مغازه رفت، واقعا کالفه شده بودم و مجبورش کردم 

از همون مغازه یکی رو انتخاب کنه که خب...انتخابش هم خوب بود. بعد خرید برای منو مهان و پیراهن برای 

 حسین به خونه برگشتیم.

 می خواستم تدارک شام ببینم که مامان اومد:

 مهراوه شام نذار من گذاشتم همه خونه ما باشین.-

 سرم رو تکون دادم ، مامان که رفت مهان با عصبانیت گفت:

 اگر اینبارم خاله بخواد چیزی بگه ...-

 نیم نگاهی به حسین کردم که ناراحت سرش رو انداخته بود پایین، با تشر رو به مهان گفتم :

 مهان مواظب حرف زدنت باش.-

 ه حسین اشاره کردم که دهنش باز موند... مسلما فکرشم نمی کرد حسین بخواد ناراحت بشه.نامحسوس ب

چشم غره ای بهش رفتم و وارد اتاقم شدم و در بستم، به وسایل اتاق نگاه کردم، چشمم به قاب عکسی 

بوهی افتاده چپه روی پاتختی بود، اروم رفتم سمتش و لبه تخت نشستم، نگاهش که کردم متوجه خاک ان

 شدم که روش نشسته.

 اروم برش داشتم و متوجه شدم عکس اشکانه و ...

 با حضور رامین توی زندگیم حتی چشمم به قاب عکس اشکان هم نیوفتاده ...حتی...

جای اشکان رامین رو جایگزین کنم... مسلما با ازدواج سرم رو انداختم پایین و فکر کردم که چطور می تونم 

ن خونه زندگی نمی کنیم و میریم به خونه اون اما این که هر دفعه به این جا میام و این منو رامین ما تو ای

 خونه ارو می بینم... خاطراتی که حاال بسی دور با اشکان داشتم و ...بی خیال.
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دلم هوای رامین رو کرده بود اما گفته بود بعداظهر مراجعه کننده داره و من نمی تونستم مزاحم کارش 

 باشم.

نم به جوش اومد... مشخص بود حاضره هرطور دختره پرستو خو فکر اینکه اونا امشب ممکنه برن خونه اون از

داشتن تجربه  بد بینی تو دلم ایجاد شد،نمی دونم چرا شک و رو در اختیار رامین قرار بده ؛ که شده خودش 

شده بود همچین ذهنیتی رو تلخی به اسم مرتضی که سالها به خواهر بیچاره ام خیانت کرده بود باعث 

 داشته باشم.

کالفه لب تاب رو برداشتمو گذاشتم روی پاهام، وارد اینترنت شدم و همینطور چرخ میزدم... اصال هدف 

می خواستم این شک و بدبینی رو از خودم دور کنم اما انگار  ستم زمان بخرم،خاصی نداشتم، فقط می خوا

 نمی تونستم موفق بشم.

 و به ساعت نگاه کردم، شش عصر بود و هنوز زود بود که برم خونه مامانشون. کالفه بلند شدم

 روی تخت نشستم و سرم رو بین دستام گرفتم.

*** 

 «مهان»

مثال داشتم درس می خوندم، فردا امتحان داشتم و عمال هیچی نخونده بودم، به حسین نگاه کردم، روی 

 تخت خوابیده بود و نفس های عمیق می کشید.

 شیطونی کرده بودم، دوساعتی بود که خوابیده بود و دیگه بسش بود.هوس 

 پایین تخت نشستم و تکه ای از موهام رو گرفتم و اروم روی چشماش کشیدم که عکس العملی نشون نداد.

زیر بینیش کشیدم که دور زد کال پشتت رو بهم کرد، چشم غره ای بهش رفتم و با این حال بلند شدمو خم 

 هام رو روی گوشش کشیدم که با دستش گوشش رو خواروند.شدم روش، مو

بی صدا خندیدم و دوباره همین کارو تکرار کردم که کالفه چرخید و اروم الی چشماش رو باز کرد، با دیدن 

من مچ دستمو گرفت کشید، روی بغلش دراز کشیدم، اومدم دوباره اذیتش کنم که با پاهاش پاهامو و 

 فت و دوباره خوابید.بادستاشم دستام محکم گر
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نفسمو فوت کردم زیر گلوش که چشماشو باز کرد، خمار خواب بود و مشخص بود اگر استانه تحملش تموم 

 بشه بدجور یقه ام رو می چسبه، البته تا به االن حسین از این کارا نکرده.

 کالفه گفتم :

 نخواب دیگه...-

کردن نفسش، منم حساس بودم خندیدم، اما اون  یهو خم شد روم و شروع کرد زیر گلوم و بوسیدن و فوت

 بیخیال نمی شد، از طرفی نمی تونستم تکونی بخورم.

 از شونه های لرزونش مشخص بود خودشم خنده اش گرفته .

 دستمو به زود از بین دستاش در اوردم و هلش دادم عقب:

 بسه...غلط کردم...-

 شو روی لبش حفظ کرد... بدجنس.خندید و دوباره دراز کشید و چشماشو بست اما لبخند

 اما خب بدجور تنم می خوارید ... 

 با یه لبخند شیطنت امیز روی شکمش نشستم که چشماشو باز کرد، اوخی یه لحظه دلم براش سوخت.

 حسین : مهان... یه کاری نکن صدای جیغاتو در بیارم ها...

 خندیدم و خم شدم دستام رو گذاشتم روی سینه اش ...

 تونی؟مگه می -

راست راستم رو برداشتم و بردم زیر گردنش اروم انگار یکم خوابش پریده بود، دستاش روی پهلوهام نشست، 

 کشیدم، لحظه ای چشماش رو بست و باز کرد، دستش رو اورد و الی پام گذاشت و فشاری داد....

 لبمو گاز گرفتم که خندید، کمی رفتم عقب تر و روی ... نشستم.

گرفت و کشید سمت خودش، روش دراز کشیدم که چرخید و اون اومد روم، کنار گوشم جفت دستام رو 

 گفت:

 میدونی تاوان شیطونی چیه؟-
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 خندیدم و دستام رو دور کتفش حلقه کردم.

 مامان: مهان... حسین... شام اماده است بیاین خونه مادرجونشون...

 به ساعت نگاه کردم که هشت و نیم بود.  بعدم صدای بلند بسته شدن در خونه، حسین از روم بلند شد،

 حسین : حاال باید منتظر باشیم خوابش ببره...

و به مردانگیش که کامال برجسته و باد کرده بود اشاره کرد، خندیدم و بلند شدم رفتم جلوی ایینه و موهام 

 رو با گیره بستم.

*** 

 «مهراوه»

 اختم قبل ورودم.در خونه مامانشون باز بود، نیم نگاهی به خونه اند

مامان توی اشبزخانه بود و پشتش به من بود)در ورودی و اشبزخانه روبه روی هم بودن( بقیه خونه دیده 

 نمی شد، تقه ای به در زدم و رفتم تو، مامان برگشت سمتم لبخندی زد و گفت :

 خوش اومدی عزیزم.-

 لبخند محوی زدم و گفتم :

 ممنون.-

و اقا پرهام نشسته بودن و صحبت می کردن که با اومدن من صحبتاشون قطع  به پذیرایی نگاه کردم، بابا

شد. اب دهنم رو قورت دادم و با صدای ضعیفی سالم کردم، با مهری و یگانه روبوسی کردم و با سینا دست 

 دادم، به اتاق مهمان نگاه کردم که می دونستم ساناز و محنا اونجان.

 : یگانه خودش رو کنارم کشوند و گفت

 خاله مهان کی میاد؟-

 لبخندی بهش زدم و گفتم :

 میاد عزیزم...-



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

286 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
سری تکون داد چشمم به سینا افتاد که خیره به اتاقی بود که ساناز اونجا بود، االن دیگه نمی تونستم هیچ 

کاری براش انجام بدم ، قبل از این موضوع خیلی کمکش می کردم که با ساناز تنهایی صحبت کنند اما االن 

 ی دونستم که نمیشه... حتی اگرم بخوام باز خورد خوبی نخواهد داشت.م

 مامان یگانه ارو صدا کرد بره چایی بیاره، سینا خودش رو کنارم کشید و گفت :

 خاله از ساناز خبر داری؟-

 غمگین سری به چپ و راست تکون دادم که اهی کشید، بعد از مکثی گفت :

 . می خوام ساناز رو خاستگاری کنم..-

 کمی در سکوت نگاهش کردم، وقتی تصمیم مصممش رو دیدم لبخندی بهش زدم و گفتم :

نمی تونم بگم پشتتم مثل سابق چون خودت که می دونی محنا االن چه حسی نسبت به من داره، حتی -

 ممکنه بخاطر لجبازی با من بگه مخالفه... پس فقط برای ارزوی موفقیت می کنم.

 لبخند تلخی زد و گفت :

 ممنون خاله جوون.-

یگانه چایی تعارف کرد که من برداشتم، سینا هم دست برد چایی برداره که رفت اونور و نذاشت سینا چایی 

 برداره، دست سینا توی هوا خشک شده بود.

 لبخندی زدم و گفتم :

 خواهرتوو یادت نره سینا.-

 سرش رو انداخت پایین و دستشو مشت کرد.

 ین موضوع هم فراموش شد.با اومدن مهان و حسین ا

بعد سالم و احوال پرسی کنار هم روی مبل دونفره نشستند، یگانه براشون چایی برد و بعد اومد کنار مهان 

 نشست. مهری بلند شد و به اتاقی ساناز رفت، خیره به در اتاق بودم بلکه بتونم ساناز رو ببینم.

 ه، تکیه به محنا اومد بیرون، مهری هم پشت سرشون.بعد از مدتی در باز شد و ساناز با رنگ و رویی پرید
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با دیدن من قدمی سمتم برداشت که مهری سعی کرد جلوشو بگیره نامحسوس اما منم بلند شدم  ورفتم 

 سمتش.

 بغلش کردم و گفتم:

 خوبی عزیزم؟-

 لبخند بیحالی زد و گفت:

 اره...ببخشید نگران شدین...-

 نه در همین حال گفتم:لبخند زدم و کمکش کردم روی مبل بشی

 دیگه این کارو نکن...-

 باشه...-

 کنار رفتم و محنا کنار ساناز نشست، سرم رو انداختم پایین و کنار سینا دوباره نشستم، صدای بابا اومد :

حاال که همتون هستین، می خواستم موضوعی رو بهتون بگم، یه مسئله ای پیش اومده بود که اشوبی به پا -

مه امون دچار مختل شد اما خب... گذشت، اینکه ما بخوایم باهم دشمنی کنیم هم زندگی رو کرد. زندگی ه

به خودمون بیشتر تلخ کردیم هم به بقیه... محنا جان، اگر مهراوه این همه سال سکوت کرده فقط و فقط به 

ونست ابروشو جلوی خاطر تو بوده و ساناز و حسین... این که زندگیتون بهم نخوره... وگرنه همون اول می ت

 همه ببره و تو با دوتا بچه کوچیک که فرق دست چپ و راستشون رو نمی دونن راهی اینجا کنند.

 همه سکوت کرده بودن، محنا سرش رو انداخته بود پایین و بی صدا اشک می ریخت.

 بابا ادامه داد:

ک بار هم باهامون ا این حال حتی یهمه ما می دونیم که مهراوه تو زندگیش با اشکان صدمه زیادی دید ... ب-

درد و دل نکرد، بعد مرگ اون خدابیامرز هم دیگه نخواست ازدواج کنه اما با این حال سعی کرد رفت و امد 

 انچنانی هم با تو مهریشون نداشته باشه که نخواین فکری در باره اش بکنین... بس نیست این کینه دوزی؟

 ی لرزونی گفتم:وقتی دیدم محنا چیزی نمی گه با صدا
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محنا جان حق بخوای منو مقصر بدونی اما من یه مادرم... نمی تونم ببینم دخترم اذیت شده و سکوت -

کنم... شاید اگر من اونروز دیرتر می اومدم شاید مهان هم این موضوع رو مخفی می کرد... اما وقتی فهمیدم 

تنها حامیش من بودم ... خودتم مادری  نتونستم ساکت بمونم...  مهان پدرش همون بچگی فوت شده...

 محنا... خودت قضاوت کن...

 از جام بلند شدم و خواستم برم بیرون که ...

 مهراوه...-

با شنیدن صدای لرزون محنا، ایستادم و برگشتم سمتش، با مکثی از جاش بلند شد و اومد سمتم. حس 

چشما رنگی و اشکیش تو چشمام خیره شد و  کردم می خواد بزنه تو گوشم اما جلوم که وایستاد، با همون

 یهو بغلم کرد.

 من و ببخش... منو ببخش خواهر کوچولو-

 چشمای منم اشکی شد، لبخند بغض الودی زدم و چشمام رو بستم و منم بغلش کردم.

*** 

 «مهان»

 اشتی کردن مامان و خاله بهترین اتفاقی بود که می تونست بعد از این همه اشوب بیوفته.

ندیدن و نشاطی که حاال توی صورت همه امون قابل مشاهده بود. وقتی باباجون قضیه ازدواج مامان حس خ

 و اقا رامین رو گفت همه تبریک گفتن و مامان هم عین لبو سرخ شد .

 بعد خوردن شام دور هم هر کی رفت خوونه خودش.

 امشب هم با خیر خوشی تموم شد :(

*** 

 «:مهراوه»

شین خودشون و منو حسین و مهان هم با ماشین من راهی خونه رامینشون شدیم، توقع مامان و بابا با ما

 داشتم ادرس همون اپارتمان رو بده اما یه خونه ویالیی قشنگ بود.
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یه حیاط بزرگ که کل سقف حیاط رو داربست زده بودن و شاخ و برگ های درخت انگور رو از روش عبور 

 از بین شانه ها اویزون شده بودن و واقعا منظره محشری بود.داده بودن، انگور های سبز و قرمز 

دوتا باغچه دوطرف حیاط بود که ردیفی توشون گل های رنگار رنگ داشت که بخاطر ماه مهر کم و بیش 

 خشک شده بودن.

 هر چند قدم یک برگ خشک انگور می ریخت و...

 اعتراف می کنم عاشق اونجا شده بودم.

 و حسین دست دادند و روبوسی کردند.المون اومدن، صمیمانه با پدر رامین و پدرش به استقب

وقتی رامین توی اون شلوار کتان سورمه ای و پیراهن سفید دیدم، ناخواسته لبخند زدم. رامین به مامان و 

 مهان هم سالم کرد، نگاهش که به من افتاد، لبخند عمیق تری زد و کمی سر خم کرد.

 کردم : به پدرش نگاهش کردم، سالم

 سالم دخترم... بفرمایید تو.-

 پشت سر بقیه اخرین نفر تقریبا رفتم تو، رامین هم کنارم اومد و گفت:

 خوشگل بودی خوشگلتر شدی.-

 گوشه لبمو گاز گرفتم و سعی کردم قرمز نشم، زیر لب ممنونی گفتم و کنار مهان نشستم.

 بعد از چند ثانیه مادرش و راستین هم اومدن.

 زمون استقبال کردن و همه نشستیم، پدر رامین شروع کننده بحث بود:به گرمی ا

 اینجا رو که راحت پیدا کردید؟-

 بابا: بله... اقا رامین ادرس رو دقیق داده بودند.

نشسته بابای رامین لبخندی زد، زنی مسن می شه گفت با سینی شربت اومد به همه تعارف کرد و رفت، 

 در رامین گوش می کردم، درحالی که اصال حواسم بهشون نبود.بودم و به صحبتای مامان و ما

بافتی که پوشیده بودم باعث شده بود گرمم بشه، برای همین دکمه های جلوش رو باز کردم که مادر رامین 

 گفت: 
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 دخترم می خوای لباست رو عوض کن، رامین جان... اتاقو نشونشون بده.-

 ند شدم و به مهان نگاه کردم که سریع بافتشو در اورد و داد بهم:اصال اجازه اظهار نظر ندادن، ناچارا بل

 بی زحمت مامان جون اینم برای من بذار.-

پشت چشمی برای چشمای شیطون مهان نازک کردمو دنبال رامین روون شدم، از پنج تا پله باال رفت و 

وایستاد و دراتاقی رو باز  پیچید توی راهرویی، کمی قدم اهسته کرد تا رسیدم بهش، لبخندی بهش زدم که

 کرد و گفت :

 این اتاق منه.-

یه در قهوه ای، کف اتاق از موکت طرح برگ سبز پوشیده شده بود، تختی که نه دونفره بود نه یک نفره... 

 طرح چوب بود و یه پاتختی بزرگ هم کنارش بود.

رگی گذاشته شده بود که دور ایینه گوشه دیوار کمد دیواری بزرگی بود که در امتداد همون کمد اینه قدی بز

با طرح موج رنگ قهوه ای شده بود. روبه روش میز کامپیوتر بزرگی بود که روشم یه لب تاب و کلی کتاب 

 در واقع روی میز خیلی شلوغ و بهم ریخته بود.قطور بود، 

 کنارشم یه میزی مثل میز نقشه کشی بود که روش شیشه و توشم المپ بود.

پایه برای اویز لباسا بود از اینا که توی مغازه ها دیدین حتما، همه اش هم کت های مختلف اینورش هم یه 

 ازش اویزون بود.

 چطوره؟-

 نگاهی دوباره به اتاق انداختم و شونه باال انداختم و خندیدم :

 شلوغه.-

 خندید، بافتارو ازم گرفت و به سمت جالباسی رفت و اویزونشون کرد:

 مرد انتظار مرتب بودن داشته باشی. خب... نباید از یه-

 عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم، دستامو به سینه زدم و گفتم: 

 خب... فکر می کردم تو مرتب باشی. -
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 اومد روبه روم ایستاد، با فاصله دوسه قدم. مثل من دست به سینه زد و تو چشمام خیره شد:

 چرا همچین فکری کردی؟-

ی نگاهم می کرد، ضربان قلبم رفته بود باال، خنده ام محو شد، سرم رو انداختم نمی دونم چرا داشت اونطور

 پایین و سعی کردم دوباره تمرکز کنم برای این که از سرم بازش کنم گفتم :

 نمی دونم .-

برای این که از اون وضعیت خالص بشم، ازش دور شدم و روی صندلی میز کامپیوترش نشستم و نگاهش 

 به جای قبلی من تکیه داده بود: کردم که با خنده

 چرا توهم با خانواده ات زندگی نمی کنی؟-

 ابرویی باال انداخت و گفت:

 کی گفته جدا زندگی می کنم...؟-

 شونه ای باال انداختم و هیچی نگفتم که اونم رفت روی تختش نشست و گفت :

 امان کالفه می شم...خب... همیشه تو اون خونه نیستم، فقط گاهی... وقتایی که از دست م-

 چرا کالفه؟-

 خب زیاد اصرار می کرد به ازدواج من، وقتایی که می خواد اصرار کنه میرم اونجا.-

 اهان.-

 خب تو چه خبر؟-

 لب پایینم و یکم دادم جلو و بعد گفتم :

 دیشب با محنا اشتی کردیم.-

 لبخند زد:

 فکر نمی کردم به این زودی کوتاه بیاد.خوبه ... -

 دیشبو براش تعریف کردم و سکوت کردم اونم فقط سر تکون داد .های ماجرا
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 بلند شدم و گفتم :

 بهتره بریم پیش بقیه.-

با لبخندی که می شه گفت دائمی شده روی لبش به سمت پذیرایی رفتم و سرجام نشستم، راستین و رامین 

 و حسین مشغول صحبت با هم شدن و مهان چرخید سمتم و با شیطنت پرسید:

 مامان جون چ کار می کردین تو اتاق؟-

 اخمی بهش کردم و گفتم:

 پرو نشو مهان... -

 لب گزید و گفت :

 ببخشید.-

 لبخندی زدم و گفت :

 اشکال نداره ایندفعه می بخشم.-

سری تکون داد، نیم ساعتی بود هر کسی صحبتی می کرد که همون زنه مسنه که احتماال خدمتکار 

 مادر رامین چیزی گفت و رفت، بعد از چند ثانیه مادر رامین گفت :خونشون بود اومد در گوش 

 شام اماده است، بفرمایید.-

توقع داشتم پشت یه میز با صندلی های سلطنتی بریم اما دیدم تنها یه میز با همین مشخصات منتها شش 

جوری نشسته م، نفره گوشه سالن بود، روی زمین سفره زیبایی پهن شده بود، با تعارف همه دورش نشستی

 بودیم که مهان کنارم و رامین این سمتم بودن.

سفره دوتا دیس ماهی داشت، قیمه بادمجون و قورمه سبزی هم بود، از این که این همه اصراف کرده بودن 

 خوشم نیومد اما خب نمی شد چیزی هم بگی.

زودتر کفگیر رو برداشت و بی  بعدد این که بزرگتر ها کشیدم دست خواستم ببرم کفگیر رو بردارم که رامین

 این که چیزی بگه بشقابم رو از جلوم برداشت و برای برنج ریخت، دیدم می خواد ظرفو پر کنه که گفتم :

 نه بسه... ممنون-
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زیر لب خواهش می کنمی گفت، بشقاب رو جلوم گذاشتم و کمی از خورشت قیمه بدون بادمجون برای 

 خودم ریختم و مشغول شدم.

از این همه توجهش توی دلم قند اب می کردم، زیر چشمی حواسم به غذا خوردنش بود، اروم و با توی دلم 

ارامش می خورد، عین اشکان نبود که موقع خوردن از اینور و اونور قاشقش برنجا بریزن، قبل این که قاشقو 

 از ظرف بلند کنه، با چنگال برنجاشو مرتب می کرد که نریزن... و...

 خالف اشکان بود.  به ظرفم خیره شدم و سعی کردم دست از مقایسه این دونفر بردارم.رامین قطب م

موقع خوردن شام سکوت کامل بود، مثل خانواده اشکان نبودن که کلی حرف بزنن موقع حرف زدن و غذا 

 حی از دهنشون بپره بیرون...

م و اومدم چشم به پارچ ببرم که شامم رو که خوردم لیوانی که روی سفره چپه گذاشته شده بود و برداشت

 رامین گفت :

 چی می خوی بریزم برات ؟-

 نیم نگاهی به اون و بقیه کردم و گفتم :

 دوغ.-

از این که بقیه خیره امون نشده بودن حس خوبی داشتم... نصف لیوان که پر شد تشکر کردم و کمی از دوغ 

 خوردم.

 طعم خوب خود دوغ باعث شد لبخند بزنم.دوغش مشخص بود محلیه... نعنای داخلش و همینطور 

 همه که شام خوردن تشکر کردیم و روی مبال نشستیم.

اون خانومه هم با یه دختر جوون تر مشغول جمع کردن سفره شدن، با شنیدن صدای بابای رامین چشم 

 ازشون گرفتم :

 خب حاجاقا کی اجازه میدین خدمت برسیم برای خاستگاری...؟-

 و مامان انداخت و گفت :بابا نگاهی به من

 هرموقع تشریف میارین قدمتون سر چشم.-
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 پدرش متواضعانه لبخندی زد و گفت :

 لطف دارید... پس اگر اشکالی نداره ما پنجشنبه خدمت برسیم.-

 بابا: مراحمید تشریف بیارید.

خارج شدم و رامین ، بعد خوردن میوه بلند شدیم که بریم، باز هم اخرین نفر از سالن همون تعارفات معمول

 کنارم، رامین:

 مواظب خودت باش.-

 لبخند زدم و گفتم :

 توهم مواظب خودت باش.-

 وقتی دیدم همه رفتن منم قدم تند کردم خدافظی کردم و سوار ماشین شدم و با یه تک بوق راه افتادم.

*** 

 «یگانه»

مقاله ای که مال حسین بود اما اقا لب تاب روی پاهام روی مبل کنار سینا نشسته بودم و داشتیم سرنوشتن 

انداخته بودش گردن من بحث می کردیم که تلفن زنگ خورد، منو سینا یه ان چنان توی مبل فرو رفتیم که 

المون ر نداره، چون در اون صورت به موبایدونستیم کسی با ما کا انگار به مبل میخ شده بودیم، راستش می

 سری به تاسف تکون دادو خودش بلند شد تا تلفن رو جواب بده.مامان بادیدن وضعیت ما زنگ می زدن، 

 منو سینا هم به ادامه بحثمون پرداختیم:

 سینا:  اینجا براش یه عکس بزار...یکم مطالبشو هم بیشتر کن، چیه اینقدر کمه و...

رو ادامه  بر و بر داشتم نگاهش می کردم، اونم وقتی چشم از مانیتور گرفت و به من نگاه کرد دیگه حرفش

 نداد:

 چرا اینطوری نگاه می کنی؟-

 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم :

 یا اینقدر دستور نده یا اینکه خودت بیا انجامش بده.-
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 سینا : خب حاال ابجی جون لوس نشو دیگه ...یک بار بهت رو انداختم.

 «اره جون عمه ات... یکبار رو انداختی.»تو دلم گفتم 

 د سینا گفت :مامان که تلفنش تموم ش

 کی بود ؟-

 مامان نیم نگاهی بهمن انداختو گفت :

 ؟یصالنخانواده ا-

 بی خیال به مانیتور خیره شدم که یهو یه جمله توی ذهنم پررنگ شد:

 «من مهران اصالنی هستم»

 با چشمای گرد شده ناگهانی سرم رو چرخوندم سمت مامان و گفتم :

 کی ؟-

 :مامان چشم غره ای بهم رفت و گفت 

 گوشت مشکل پیدا کرده ؟ گفتم که اصالنی... مادر مهران اصالنی.-

 سینا سئوالی نگاهمون کرد و گفت :

 حاال این یارو کی هست؟-

 مامان :خاستگار یگاانه؟

 سینا یهو برگشت سمت من که از ترس یکم ازش فاصله گرفتم و گفتم :

 چته؟-

 با چشمای ریز شده نگاهم کردو گفت:

 چیه؟اونوقت جواب تو -

 باا چشمای گرد شده داشتم به سینا نگاه می کردم، این مسخره بازیا چی بود داشت از خودش در میاورد؟



 
 

 
 

س ا س ح ا ی  ب س  ا ن ش ا ن  : ه د ن س ی و  ن
 

296 

 96مهر و ابان      نویسنده:ناشناس بی احساس/ رمان راز نهفته

96 
 مامان: بس کن سینا، باید به بابا تون بگم، اگر موافقت کرد یه جلسه وقت می دیم که بیان.

 سینا با عصبانیت نگاهم کرد و بعد انگشتش رو تهدید امیز تکون داد :

 وبی نباشه حق نداری حتی نگاهش کنی ها...اگر پسر خ-

 لب تاب رو پرت کردم تو بغلش و گفتم :

 برو بابا ...روانی موجی.-

داشتم به سمت اتاقم می رفتم که صدای قهقهه سینا بلند شد، بیشعور موجی... می خواد فقط منو اذیت 

 کنه.

اینطور که نشون مید واقعا دوستم  روی تختم نشستم و به مهران فکر کردم، شاید مورد خوبی باشه، اگر

 داشته باشه پس می شه روش حساب کرد.

 )*کال از همون بچگی ادم بی احساسی بودم، زیاد خودم رو در گیر عواطف نمی کردم*(

*** 

روز بعد یعنی امروز، خانم اصالنی زنگ زد و مامان موافقت رو اعالم کردن که برای فردا شب اونا بیان 

ا بابا صحبت کرد و بابا هم موافقت کرد، امروز صبح هم سینا و بابا رفتن تحقیق کردن تا خاستگاری، دیشب ب

 االن که بعداظهره برگشتن و نتیجه این شد که وقتی خانم اصالنی زنگ زد جواب مثبت بشه.

راستشو بگم اصال استرس ندارم اما یه چیزی باعث شده که به غلط کردن بیوفتم و تصمیم بگیرم تا اخر 

 مرم ازدواج نکنم اما خب دیگه... ع

اونم این بود که مامان از بعد قطع شدن تلفن منو عین حمال گیر اورده و مجبورم کرده کل خونه ارو بسابم 

تا برق بزنه، از بشقاب های توی ویترین گرفته تا چاقو چنگاال رو دستمال بکشم که مبادا خاک داشته باشه، 

ون درو دیوار و فرش و زیر فرش که نکنه نخود روی زمین افتاده باشه یا خودشم با چاروبرقی افتاده به ج

 عنکبوتی از سقف اویزون بشه.

 بابا رو هم فرستاده پی خرید میوه و سینا هم خرید مواد غذایی..
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تنها نکته مثبت این قضیه اینه که فردا شبم انگار خاستگاری خاله است و اقا رامین میاد خاستگاری، مهان 

قا حال منو داره ... حاال مهان بماند، شنیدم حسین هم داره خر حمالی می کنه دکور خونه ارو با اقا هم دقی

 جون تغییر میده.

 تنها بیشعوری که می خوره و می خوابه و به ریش نداشته ما می خنده سانازه...

و قفل کردم، خزیدم  مامان که وارد دستشویی شد، روی چاردست و پا خودم رو به اتاقم رسوندم ودرو بستم

 زیر مالفه و از شدت خسته گی نفهیدم چطوری خوابم برد...

*** 

 «مهراوه»

پنجشنبه که از راه رسید استرس داشتم، نمی دونم چرا؟!در واقه یه نوع حس بد که من با وجو یه دختر 

 ساله حاال برام خاستگار اومده و...61

می شد، این که من هیچی در باره رامین نمی دونم ازارم می سعی کردم این افکار رو از خودم دور کنم اما ن

 داد... 

مهان و مامان نذاشتن امروز کار کنم و بهم فرجه استراحت کردن دادن، هه... دیشب عین خر ازم کار می 

 کشیدن ها... 

قاب عکس اشکان نگاه کردم، همون حضور دو سه ساله اش توی زندگیم اونقدر روی تخت نشستم و به 

 رنگ بود که نخوام هیچ وقت فراموشش کنم.پر

 دراز کشیدم و چشمام رو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد..

 با صدای مهان بیدار شدم:

 مامان پاشو اونا االناست که بیان.-

نگاهی به ساعت کردم و پوفی کشیدم، روی تخت نشستم و به مه ان که هنووز باالی سرم ایستاده بود گفتم 

: 

 من میام. باشه تو برو-
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مهان که رفت منم رفتم سمت لباسی که می خواستم امشب بپوشم، یه دامن مشکی براق که تا رو زانوی 

یه مانتوی شنلی مانند فیروزه ای ... که شال چسبیده بهش کمی تنگ و از زانو به پایین گشاد می شد، 

 داشت.

ن دیس میوه ارو داد به مهان و مهان هم اماده که شدم دستی به صورتم کشیدم و از اتاق رفتم بیرون، ماما

 اورد و گذاشتش روی میز عسلی مبل .

 مهان یه شلوار دمپا سورمه ای کتان با یه مانتوی بلند عسلی رنگ پوشیده بود.

 صدای زنگ ایفن استرس انداخت به جونم، مهان ایفن رو برداشت :

 سالم بفرمایید.-

و حسین هم اومدنو بابا و مامان جلوی در به استقبالشون رفتن بعدم دکمه ارو زد، نفس عمیقی کشیدم، بابا 

 و ما ها هم عقب تر وایستادیم.

به محض ایستادن اسانسور اول پدر و مادر و بعدم راستین و در اخرم رامین با یه دسته گل خوشگل اومدن 

 بیرون.

 اومد:مادرش جعبه شیرینی رو به مادرم داد، بعد روبوسی با مامان و مهان به سمت 

 سالم.-

 سالم عزیزم...-

با محبت صورتم رو بوسید، پدرش هم اومد سالم و احوال پرسی صمیمانه ای کرد و رفت پیش مادر رامین 

 نشست.

 راستین خودشو بهم رسوند و با خنده و شیطنت گفت :

 بذار هنوز رامین نیومده یکم زیرابشو بزنم، از دیشب دل تو دلش نب....-

منم با چشمای گرد شده نگاهش می کردم که رامین اومد و یه پس گردنی اروم بهش داشت حرف می زد و 

 زد و گفت :

 راستین...؟-
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راستین خندهای کرد و رفت،  لبخند زدم و به رامین سالم کردم، اونم دسته گل رز های سرخش رو گرفت 

 سمتم:

 سالم بانو... بفرمایید.-

 از داخل گوشه لبمو گاز گرفتم، بی حیا... 

 سالم... ممنون-

گال رو گرفتم و رامین رفت نشست ، حس می کردم دارم خودم رو مسخره می کنم، رفتم اشبزخانه و به 

اوپن دور از چشمشون تکیه دادم، می دونستم این خاستگاری برای رامین کامال جدی هستش اما برای منی 

 ساله داشتم نه... 61که یک دختره 

*** 

 «یگانه»

 پیاده شدن، سینا خم شد کنارم و زیر گوشم گفت :وقتی از اسانسور 

 لبخند و چشم و ابرو و کال هرچی ممنوع، سرتو می ندازی پایین فقط سالم می دی.-

 چشم غره ای بهش رفتم و با اومدن مادر مهران سالم کردم :

خجالت می سالم عزیز دلم ... بعدم با محبت صورتم رو بوسید، یکم از بخاطر برخورد دفعه قبل ازشون -

 کشیدم که سعی می کردم نادییده اش بگیرم.

پدرش و خواهرش و همسرش هم اومدن و بعد سالم و احوال پرسی با راهنمایی سینا نشستن، خود مهران 

هم در حالی که عرق سرد روی پیشونیش نشسته بود اومد جلو سالم کرد، جوابشو که دادم دسته گل رو 

 بگیرم سینا زودتر گرفت و با غیض بهش سالم کرد. گرفت سمتم؛ تا خواستم دست ببرم 

 وا دیونه....

مهران بعد مکثی رفت و پیش دامادشون نشست، منم رفتم اشبزخانه و به سینا چشم غره رفتم که دنبالم 

 اومد :

 خیلی بیشوری.-
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 : در ضمن اگر قرار شد صحبت کنین می رین اتاق من... اوکی؟سینا 

 رو ازش گرفتم، سینا هم رفت نشست پیش بقیه. برو بابایی بهش گفتم و روم

 واقعا هدفش از این حرص دادن من چیه ؟؟

 قبل این اتفاقا سینا شوخ و شنگ بود. من همون سینا خنده رو رو می خواستم.

 نیم ساعتی گذشت و من کم کم داشتم استرس می گرفتم که سینا اومد اشبزخانه و با اخم گفت :

 چایی بریز-

 ستکانای از قبل اماده چایی ریختم و خواستم بببرم که سینا با اخم ازم گرفت و گفت:بی حرف توی ا

 بیا بشین من میبرم چاییو -

 با چشمای گرد شده رفتنش رو نگاه کردم ، سینا و غیرتی شدن ؟

سعی کردم خونسرد باشم، دنبالش رفتم پذیرایی و کنار مامان نشستم . مامان لبشو گاز گرفت و اخم کمی 

 شد سمتم : خم

 چرا خودت نیاوردی؟

 چشم غره ای به سینا رفتم و گفتم :

 از دردونه پسرت بپرس-

 سینا که چایی به مامان تعارف کرد مامان با غیض اروم گفت :

 ادمت می کنم سینا.-

 بزور جلوی خنده ام رو گرفتم ... بکش اقا سینا... تازه اولشه

ی اشبزخانه گذاشت و اومد نشست روبه روی من و من تمام سینا به روی خودش نیاورد و سینی رو برد تو

 مدت با  غیض بهش نگاه می کردم .

چشم چرخوندم که نگاه تمام اعضای خانواده اصالنی روروی خودم دیدم و خجالت زده سرم رو انداختم 

 پایین.
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 اینا چرا اینطوری نگاهم می کنن؟

 اقای اصالنی: 

 خانم و اقا مهران چند دقیقه ای رو صحبت کنند؟اقای کاشفی اگر اجازه بدین یگانه -

 بابا: مشکلی نداره، یگانه جان اتاقتو به اقا مهران نشون بده.-

 زیر لب با اجازه ای گفتم که البته کسی هم نشنید

 درو بست و رفت، برگشتم سمت مهران و گفتم :

 سینا امروز زیادی غیرتی شده.-

 با اومدن ناگهانی سینا از ذهنش پریده. اهانی گفت و انگار هرچی می خواسته بگه

چند دقیقه ای تو سکوت گذشت و من داشتم مورچه هایی که روی فرش فانتزیم اینور اونور می رفتن رو می 

 شمردم که گفت :

راستش همونطور که در جریانید من خیلی وقته به شما عالقه دارم و با این که شما یادتون نمیاد اما خب... -

ارم و شاغلم، هم دارم درسم رو می خونم و دستم به دهنم میرسه بخوام یه خونه خوب دست و من هم کار د

 پا کنم..

 فکر کردم هنوز می خواد ادامه بده که سکوت کرد، انگاری االن نوبت من بود یه حرفی بزنم.

 نفسی کشیدم و گفتم :

 خب... من اصال ازدواج توی برنامه هام نیست.-

 بگه که گفتم : ساکت شدم خواست چیزی

 اما خب... شروطی هست اگر قبول کنین منم قبول می کنم...-

 کمی جابه جا شد و گفت :

 بفرمایید.-

 لب باالییم رو دندون زدم و گفتم :
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 خب... کار و تحصیل و این جور چیزا فرمالیته است که باید قبول کنین اما شرط دیگه ام اینه که باید...-

 خورد و باز شد و مامان نمایان شد:همون لحظه تقه ای به در 

 حرفاتون تموم نشد؟-

 مهران التماس گونه گفت :

 پنج دقیقه دیگه لطفا...-

مامان نگاهی به من کرد که دور از چشم مهران یه چشمک بهش زدم که چشم غره بهم رفت و درو بست، 

 بعله ما همچین مادری داریم 

 مهران: لطفا ادامه بدین؟

 به من نگاه می کرد: مستقیما و با جدیت

من با مادرشوهر زندگی نمی کنم... ببینین ... شاید درست نباشه این حرفی رو که می زنم و بهتون -

بربخوره، اما خاله ام جلوی چشممه می بینم چطور داره از مادرشوهر به ظاهر اروم و چادریش که چادرشو تا 

شما اینطوری هست اما خب ... اگر روزی نوک دماغش کشیده چطور ضربه می خوره... نمی گم مادر 

روزگاری مشکلی پیش اومد که مجبور به زندگی با خانواده شدیم ترجیح میدم با خانواده خودم زندگی 

کنم... نمی گم احترام نگه نمی دارم و روابط قطع و فالن اینا اما مار گزیده از رسمان سیاه سفید هم می 

 ترسه واقف به این موضوع هستید که.

 مات داشت نگاهم می کرد، بعد از چند ثانیه انگار سرش رو تکون بده به این دنیا برگرده گفت :

 مادر من اصال اهل دخالت کردن توی زندگی بچه هاش نیست.-

 لبخند زدم و گفتم:

 درسته ... من برحسب تجربه ای که سالها باهاش زندگی کردم دارم حرف می زنم... -

 ..اها..بله درک می کنم...-
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و یه چیز دیگه... من چادری نیستم و این که با توجه به خانواده اتون که چادری هستن دوست ندارم روزی -

روزگاری بخواین به زور به من چادرو تحمیل کنین یا این که با تیکه و کناریه و کال هر چی تعریف و ... 

 بخواین چادر سرم بندازین...پوشش من اینه.

 عد از چند ثانیه گفت :مهران سر تکون داد و ب

 من با شروطتون مشکلی ندارم ... فقط می دونین که من بجنورد زندگی می کنم دیگه ؟-

 مکثی کردم و سر تکون دادم:

 مشکلی ندارم.-

 سر تکون داد و گفت:

 خب... پس... -

و از اتاق رفت  اینبار در اتاق بدون در زدن باز شد و سینا با اخم جلوی در ایستاد، مهران بی حرف بلند شد

 بیرون، اما من وایستادم با نیشون بازوی سینا رو گرفتم و با حرص گفتم :

 چته تو امشب... ؟-

 جوابت منفی باشه ها...-

 پوزخندی زدم و گفتم :

 اونوقت چه ربطی به جنابعالی داره؟-

 سینا: من برادر بزرگترتم باید به حرفم گوش کنی.

 تا از دست تو و این بل بشو راحت بشم بتونم نفس بکشم.برو بابا...اتفاقا جوابم مثبته -

 نذاشتم حرفی بزنه و خودم و  به پذیرایی رسوندم، مادرش گفت :

 خب دخترم، نظرت چیه؟ -

نگاهی به مهران که مضطرب نگاهم می کرد نگاه کردم و بعد به مامان بابای خودم و خم شدم سمت مامان و 

 : اروم طوری که فقط اون بشنوه گفتم
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 جوابم مثبته-

 لبخندی روی لبش نشست و گفت :

 یگانه جان حرفی ندارن...-

 مادرش با لبخند عمیقی روی لبش بلند شد و اومد سمتم بغلم کرد و گفت :

 مبارکه عزیز دلم.-

 از پس شانه اش مهران رو دیدم که چشماش رو بست و نفس راحتی کشید... می تونم بهش تکیه کنم؟

*** 

 «مهراوه»

زار تا نیشگون و تشر و تهدید مهان رو رازی کردم تا اون چایی رو ببره، نمی برد که، لودگی در میاورد که با ه

عروس خانم باید چایی بیاره اما خب بعد از پنج دقیقه درگیری باالخره راضی شد، مطمئنم بازوهاش کبود 

 می شن. بس که مقاومت می کرد نیم وجب بچه.

 کنار مامان نشستم. مهان که رفت خودمم رفتم و

بحث بین بابام و باباش گل کرده بود، سرم رو انداخته بودم پایین و به انگشت هام نگاه می کردم که صدای 

اس ام اس موبایلم اومد، چشم چرخوندم پیداش کنم که چشمم به رامین افتاد که با خنده موبایلش رو 

 گذاشت توی جیبش.

ستش خجالت می کشیدم پاشم برم ببینم چی نوشته، می ترسیدم همه عجبا...ای کاش موبایلم پیشم بود، را

بفهمن، برای همین به روی خودم نیاوردم که مهان بلند شد و موبایلم رو برام اورد و کنارم نشست، قفلش رو 

 باز کردم که دیدم رامین نوشته :

شه من دیگه طاقت دوریتو موافقی اگر بگیم ما قبال حرفامون رو زدیم؟ زودتر تاریخ مراسممون مشخص ب-

 ندارم... 

بد جوور داشتم به خودم فشار می اوردم که گونه هام قرمز نشن... کلی داشتم به خودم فحش می دادم که  

 مهراوه غلط می کنی و ... که قرمز بشی ها...پیام اونجوری نفرستاده واست که.
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 با انگشت های لرزون فقط تایپ کردم :

 باوشه.-

گوشیمو گذاشتم توی جیبم و به رامین نگاه کردم که نگاهی به صفحه انداخت و لبخندی  سند رو که زدمَ

 .زد

مهان بلند شد و استکان های چایی رو برد اشبزخانه و بعد از چند ثانیه با استکان هایی که ازشون بخار میزد 

 .بیرون اومد

 : پدر رامین

 .زیز صحبت کنیماقای شریفات دیگه فکر کنم بهتره راجب این دو جوون ع-

 :بابا با لبخند سری تکون داد و پدر رامین ادامه داد

رامین جان معرف حضور هستن حتما،دکترای روانشناسی و روانکاوی داره و مطبی هم تو خیابان... داره. -

هم هستش که هرساله همایشی توی ویوربن برگذار می شه که در سال یک ...عضو هیت علمی دانشگاه 

است. تا االن روی پای خودش وایستاده و اگرم کمکی بهش کردیم همه تالششو کرده ماهش رو اونج

  .برگردونه

 :بابا سری تکون داد که پدر رامین گفت

 .حاالم یه دل نه صد دل عاشق مهراوه جان شده و اگر اجازه بدین که به غالمی قبولش کنین-

 . که مهان ریز خندید رو گفت"به غالمی قبولش کنین "پدرش اونقدر جالب این جمله

 :پدر رامین با لبخند نگاهی به مهان کرد و ادامه داد

 .اگر اجازه بدین این دونفر صحبتی باهم داشته باشن-

 :حرفش تموم شد و بابا اومد چیزی بگه کخ رامین گفت

نن جواب اممم خب با عرض پوزش ما قبال صحبتامون رو کردیم و مهراوه خانم قرار بود االن فکراشون رو بک-

 .بدن

  ...تو روحت رامین
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همه با لبخند به من هیره شدن و من جاخورده بودم و به سختی تونستم خودم رو جمع و حور کنم، سکوتم 

 :انگار زیادی شد که بابا گفت

 .دخترم نظرت رو بگو-

 :لبمو گاز گرفتم و با صدای ارومی گفتم

 .جوابم... مثبته-

 .کرد و با خوشحالی تبریک گفت مادر رامین اومد و با لبخند بغلم

 :بقیه هم همینطور که رامین گفت

 حاجی اجازه هست نشون یا هدیه ای به مهراوه خانم بدم؟-

 :بابا لبخندی ارمانه ای زد و گفت

 .مشکلی نداره پسر جان-

  .رامین دست کرد توجیب کتش و نزدیکم شد، هنوز سر پا بودم و داشتم از شدت خجالت اب می شدم

ی جیب کتش جعبه مخملی در اورد و اروم درشو باز کرد و گردنبند طالیی در اورد با دیدنش تعجب از تو

 .کردم اما سعی کردم زیاد به روی خودم نیارم

 .دوباره با اجازه ای به بابا گرفت و نزدیکترم اومد وهودش زنجیر رو برام بست

 .ی شدمخیلی نزدیک بودیم و من داشتم از خجالت جلوی اون جمع اب م

 .که عقب رفت، اما کنارم ایستاد

برامون دستی زدند و دوباره نشستیم با این حساب که رامین جای مهان نشسچ و مهان هم رفت پیش 

 .حسین نشست

 ... سریه تر از اون چه که فکرش رو می کردم تاریخ مراسممون مشخص شد و

. 

جای مهان نشسچ و مهان هم رفت پیش برامون دستی زدند و دوباره نشستیم با این حساب که رامین 

 .حسین نشست
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 ... سریه تر از اون چه که فکرش رو می کردم تاریخ مراسممون مشخص شد و

 ...سریع تر از اونی که فکر می کردم تاریخ مراسممون مشخص شد

بعد از مشخص کردن تاریخ مراسم خانواده ی رامین قصد،رفتن کردن با پدرومادر رامین خدافظی کردم 

 امین بعد از خدافظی از مامان وبابام کنارم ایستاد ر

 ...رامین:مهراوره جان کاری با من نداری؟

 ...لبخند زدم گفتم:نع

 رامین همنطور که نگام میکرد گفت:شب بیا پی ویم باهم حرف بزنیم

 باشه-

 رامین:مواظب خودت باش عزیزم...خدافظ

 خدافظ-

م که فقط حرص منو درمیاورد مامان بابا بعد از کلی شب خیلی خوبی بود همون خوشحال بودیم مهان

 صحبت نصیت رفتن خونشون استراحت کنندبعدرفتنشون به مهان گفتم میرم استراحت کنم

  .. مهان لپم محکم بوسید:شبت شیک، پرستاره مامان گلم بعدش خندید رفت

 امشب خیلی خوشحال بود

یادم افتاد رامین گفته بود شب بهش پیام بدم تا  یدمکش دراز تخت ،روی  رفتم تو اتاقم لباسم عوض کردم

باهم حرف بزنیم ناخداگاه دستم رفت سمت گردنم، گردنبند اهدایی رامین توی دستم گرفتم لبخند زدم از 

 بود مواظبم همیشه حامی  وقتی که با رامین اشنا شدم خیلی هوا مو داشت مثل یه

 مهراوه:سالم...بیداری؟

 بی؟رامین:سالم عزیزم خو

 توخوبی؟...مهراوه:مرسی 

 مگه میشه بد باشم بالخره جواب مثبت از یع عزیز گرفتم-

 مهراوه ناخداگاه لبخند زدم چقدر خوبه که رامین هست 
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 رامین:مهراوه جان مشکلی که نداری با تاریخ مراسم ؟خوبه؟

 مهراوه:اوهوم...خوبه

ه یه اقای خوشتیب ،خوش هکیل،جذاب رامین:چی شده خانوم چرا کم حرف شدی؟نکنه هنوز باورت نشد

 اومده خاستگاریت؟

 نه اتفاقا تو شوکم چرا بهت جواب مثبت دادم ....سرم کاله رفته حسابی اخه به چیه تو دل خوش کردم-

 رامین:عجب حاال پشیمونی ؟یه پشیمونی نشونت بدم

 مهراوه خندیم براش نوشتم تهدید ممنوع 

 ت منم میرسه خانممرامین:باشه فعال دور دور شماست نوب

 میام دنبالت بریم ازمایشگاه 3/03مهراوه عزیزم فردا ساعت -

 باشه منتظرم...رامین-

 جونم عزیزم-

 ببخشید...راستش خسته ام اگه کاری نداری برم بخوابم -

 خخخخ نه عزیزم برو بخواب خب بخوابی -

 شب بخیر-

 شب بخیر-

*** 

 «مهان»

فقط ظرفا مونده بودن که به مامان گفتم بره استراحت کنه بقیه کارو  داشتیم با مامان خونه جمع می کردیم

 ...خودم انجام میدم 

امشب خیلی خوب بود همه شاد بودیم برای مامان خیلی خوشحال بودم اما یه حس حسادت تو وجودم بود 

 دلم میخواست مامان فقط برای خودم باشه 
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به چهره ی شاد حسین نگاه کردم. که داشت با  بااحساس حلقه شدن دستی دور کمرم سرمو بلند کردم

لبخند نگام میکرد اخرین ظرف خشک کردم برداشتم برگشتم سمت حسین سرمو روی شونه اش گذاشتم 

 عطر تنشو با تموم وجودم بو کردم حسین سرمو بوسید گفت: خانومم چرا ناراحته 

د به اتاق رفت روی تخت گذاشتم کنارم با بغض نگاش کردم نگاه مو که دید خم شد چشمام بوسید بغلم کر-

 دراز کشید موهامو نوازش کرد

 حسین:مهانم چی شده عزیزم؟

هیچی فقط یکم حسودیم میشه به آقا رامین مامان همیشه با من بود برام فقط مادر نبود دوستم ،حامیم -

 تموم زندگیم بود،هست ولی حس میکنم اقا رامین جامو میگره

 :پس خانومم داره حسودی میکنه اره ؟ حسین لبامو کوتاه بوسید

 ...اوهوم-

حسین:میدونم چقدر خوشحالی که خاله داره با اقا رامین ازدواج میکنه ولی عزیز دل منم یکم نگران 

یه مرد که حامیش  .حسودی میکنه،ولی عزیزم قبال بهت گفتم که خاله به یه نفر احتیاج داره که تنها نباشه

 شیده بخاطر ارامش ما سکوت کرده حقشه به ارامش برسه درسته؟باشه خاله چند سال سختی ک

مهان:سرمو توی سینه ی حسین قایم کردم گفتم اره میدونم ولی خب منم حسودم مامان ...خودمه ولی 

 خیلی خوشحالم براش خیلی

 حسین:میدونم نفسم نگران خاله نباش اقا رامین مواظبش هست

 مهان:اوهوم ...

نگاه کردم دستم توی موهاش کردم موهاشو نوازش کردم دستم نوازش وار روی  سرمو بلند کردم حسینم

تمام اجزای صورتش کشیدم چشماش،گونه هاش،بینیش،روی لباش مکث کردم چندبار با انگشتم روش 

کشیدم که حسین دستمو گرفت انگشتامو بوسید بهش لبخند زدم که خم شد لبامو اسیر لباش کرد با 

مراهیش کردم لباشو میبوسیدم اون شب حسین اینقدر نوازش کرد باهم صبحت کرد حرارت میبوسید منم ه

 که تو اغوشش خوابم برد
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*** 

 «مهراوه»

کارای ازمایشگاه و خرید حلقه زودتر از اونچه که فکرش رو می کردم تمام شد، این که فقط منو رامین توی 

 تمام خرید ها بودیم حس خوبی رو بهم می داد.

حلقه، توی اولین مغازه چشمم به یه حلقه ظریف که تلفیقی از طالی سفید و زرد بود و  مثال توی خرید

انتخاب کردم، مشکل انگار اینجا بود که ستش برای مرد جالب نمی شد، برای همین از خرید اون به عنوان 

ی می کردم، حلقه صرفه نظر کردیم، اما رامین اونو خرید و بهم هدیه کرد، نمی دونم چقدر احساس خوشحال

 مدت ها بود که طعم خرید رو نچشیده بودم.

زمان مجردی بابا شون پول بهم می دادن اما محبت نه اما زمان اشکان اون سعی می کرد بهم محبت بده اما 

 پول نه.

درسته طوری رفتار می کردم که پولکی نیستم و خرید و این جور چیزا رو دوست ندارم اما واقعیتش اینه که 

 با خرید جوون می مونه و هیچ کس نیست که منکر این حس بشه. یه خانم

یه ست حلقه نقره و طالی انتخاب کردیم که مال من دوریف روش  نگین کار شده بود و مال رامین چون 

 درشت تر بود چهار ردیف.

 حلقه کامال ساده ای بود.

 بگذریم... 

گی از لوازم خانگی برد و گفت برای خونمون هرچی وقتی خرید حلقه و ...تموم شد رامین منو به فروشگاه بزر

 می خوام انتخاب کنم.

یه جورایی اصال توقعش رو نداشتم، رامین خونه داشت با کلیه امکانات ... وسایل جدید می خواست چی 

 کار...

اما خب انگار رامین میخواست برای من همه وسایل رو نو کنه. باز هم غافلگیری و حس نشاطی بود که 

 ونش بود.مدی
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اما ماجرایی که می خوام تعریفش کنم و اینا مقدمه اش بودن اینکه که رامین خیلی منو خوشحال و غافلگیر 

کرده بود و من بیشتر از خیلی مدیونش بودم. برای همین یه روز بی رفتم خونه اش و کل خونه ارو براش 

 مرتب کردم، یه قفل ساز اوردم و قفل خونشو عوض کردم.

 لی که کلیدش بره توش اما اون بازش نکنه... یه جوری که فکر کنه قفل خراب شده.البته قف

در ورودی اتاقشو نیمه باز گذاشتم و باالی در یه بادکنکی نازک نصب کردم که توش پر بود از قلب های 

 کاغذی کوچولو... که به محض کمی فشار بادکنک می ترکید و ...

از خودم که قبال داده بودم اتلیه رو چسبونده بودم که به دیوار تیکه  رو به روی در، به دیوار عکس بزرگی

 شرشره ای مانند رو گرفته بودم و به دربین چشمک می زدم. I LOVE YOUداده بودم و با دستم 

 خب عکس باحالی شده بود.

 می دونم این کارا ازم بعید بود اما خب...

وز یگذشت و خبری نشد، روز دوم بود که رامین گفت بریم بعدم به خونه رفتم و منتظر بازتابش شدم، یک ر

 بیرون قدم بزنیم،  بهترین لباسام رو پوشیدم و منتظر اومدن رامین شدم.

 به محض اومدنش در پارکینگ رو بستم و سوار ماشینش شدم.

 لبخندی زد و سالم کرد و جواب دادم.

 کجا میریم؟-

 ه روی بعد بر میگردیم خونه من شام می خوریم.میریم ماشینو میذاریم خونه من میریم پیاد-

 خندیدم و گفتم :

 عجب...-

دل تو دلم نبود... ماشینو توی پارکینگش پارک کرد و طبق گفته خودش رفتیم دوسه تا خیابونی رو در 

سکوت توی هوای سرد پاییزی قدم زدیم و برگشتیم و نمی دونم چرا دوست داشتم زودتر برسیم و من بتونم 

 رامین رو ببینم. واکنش
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داخل اسانسور که شدیم تا برسیم به طبقه مورد نظر با لبخندی که نمی تونستم پنهانش کنم به رامین خیره 

 شده بودم.

 چیزی شده؟-

 خندیدم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم.

توی قفل و لبخندی زد و خواست بیاد سمتم که اسانسور ایستاد و مجبوری ازم اصله گرفت، کلید انداخت 

 من هرلحظه قلبم داشت می زد توی دهنم که ...

 چـــــــــــــــــی؟

 با باز شدن در عین الستیک ماشین پنچر شدم.

 چیزی شده؟-

 به سختی تونستم نگاهمو از قفل در بگیرم و خودمو جمع و جور کنم:

 نه هیچی...-

باز اتاق نگاه می کردم که یهو از پشت  رفتم تو و رامین هم اومد، در بست و من دپرس داشتم به در نیمه

 دستاشو دورم حلقه کرد و قبل این که من بفهمم چی شد من بلند کرد و توی هوا چرخوند.

 از ترس جیغی کشیدم .

 االن می اوفتم.-

خندید و منو گذاشت زمین، به خاطر چرخش و ترس ناگهانی سرم گیج رفت و پاهام سست شد که رامین 

مبل نشوند خودشم جلوم نشست، حالم که جااومد چشم غره ای بهش رفتم که خندید و گرفتتم و منو روی 

 خم شد دستام رو بوسید، از حرکنش می تونستم رنگ گرفتن گونه هام رو احساس کنم.

 فکر کنم خودت بیشتر غافلگیر شدی...-

بال خونه اومده و خندید، کمی خیره نگاهش  کردم که متوجه منظورش بشم، با فهمیدن اینکه رامین ق

 ومتوجه تغییرات شده، پشت چشمی براش نازک کردم که خندید:

 مرسی عزیزم.-
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 خم شد سمتم که....

 * *مطلب باال زائده تخیل خودمه 

 ***یک ماه بعد***

 «مهراوه»

زودتر از اونچه که فکرش رو می کردم، روز مراسم از راه رسید، طبق در خواست های مکرر یگانه و مهان روز 

 روسی هرسه مون یکی شد.ع

 مادر و دختر و خواهر زاده... واقعا عجیب بود.

و جالب تر از اون این که باز هم این دوتا جغله بچه مجبورم کردند هر سه تامون یه لباس عروس و دامادا هم 

 یه نوع لباس داماد بپوشن.

 رامین که کال پایه مهران و حسین بود اما من کلی از دستشو حرص خوردم.

البته چون خانواده مهران مذهبی بودن لباس عروس پوشیده ای انتخاب کرده بودیم، البته بنده خداها از 

طرفی مجبور شدن بخاطر ماها قبول کنن که عروسی مختلط باشه و یگانه گاهن حرص می خورد از 

 دستشون.

. منم زمانی موقع ازدواجم ذوق عیب مهان برام شیرین بود اما یگانه ظاهر خونسردش داشت منو می ترسوند..

 با اشکان اینطور خونسرد و اروم بودم...

 سعی کردم افکار بد رو از خودم دور کنم اما گاهی نمی شد.

سه تا فیلم بردار بودن که از هر سه جدا فیلم می گرفتن و قرار بود تهش هرسه رو بهم بچسبونن... عین این 

د. سمت راستش مهان و وسط من و سمت چپش که صفحه پخش تی وی رو به سه قسمت تقسیم کنن

 یکانه.

 التبه مهران زیاد موافق نبود که مجبوری به اصرار یگانه و مهان قبول کرد.

 حضور هر سه داماد باهم در ارایشگاه با دسته گل هایی یکسان لبخند نشوند روی لبامون.

 شاید این اغاز یه زندگی دوباره برای ماها باشه...
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 و مهران...رامین، و حسین 

دستم رو بردم جلو تا گل رو بگیرم که یهو هرسه تا داماد، گل ها رو بردند سمت پشتشون و روی کمرشون 

 گذاشتند، دستای روهوای مارو با دست ازادشون گرفتن خم شدن و بوسیدند.

 بعد صاف ایستادن و گل هارو به دستمون دادند.

خندهایی بود که شاید تا به حال به عمرمون زده بودیم... لبخند روی لبامون درخشنده ترین و زیباترین لب

 انگار به این اقا مهران هم میشه امیدوار بود.

*اصال دوست ندارم اینا رو سانسور کنم اما گفتن این بخش های شب عروسی رو هم خاله ام و هم مهان منع 

وجود یه اشنا توی کانال ...امید کردند و من هم تا همین حد براتون نوشتم، شرمنده ام... راستش ترس از 

 وارم درک کنید. 

حاال می رسیم به موضوعی که درخواستش رو داده بودین تا در انتهای رمان اون رو توضیح بدم. اونم اینه 

 که... *

 ***سه سال بعد***

 «یگانه»

شب بود و 63:21داشتم سریال افسانه جومونگ رو برای هزارمین بار توی طول عمرم نگاه می کردم، ساعت 

از طرفی هم داشتم دکمه پیراهن کنده شده مهران رو هم می دوختم که با حس سستی زمین یا همون 

تکون اولین لرزش زمین به صدم ثانیه نکشیده با دوتا جهش خودم رو به در ورودی خونه رسوندم بینش 

ت اروم به سمت چپ و باز ایستادم، حرکت زمین لرزه طوری بود که یه لرزش شدید نبود، انگاز زمین داش

 اروم به سمت راست متمایل می شد.

 مهران که بخاطر همین اروم بودن لرزش دیر تر متوجه شد خودش رو به من رسوند و با نگرانی گفت :

 خوبی؟-

لبخند پر استرسی زدم و به در خونه مامانشون نگاه کردم که باز بود اما خبری از مامانشون نبود، با نگرانی 

 توی خونه و صداشون کردم.پریدم 

 مامان و بابا از اتاق اومدن بیرون و گفتن :
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 خداروشکر به خیر گذشت.-

 نفس عمیقی کشیدم.

از وقتی پا توی این شهر گذاشتیم فرت و فرت زلزله میاد. شبی نیست که سرمو اروم روی بالشت بذارم و 

 بخوابم.

له ای مهران رو می کشوندم توی پارکا و مجبورش می اوایل که اومده بودیم با اومدن کوچک ترین ریشتر زلز

 کردم شب رو توی ماشین توی پارکا بخوابیم اما االن دیگه می شه گفت عادی شده تا حدودی.

بعد پنج دقیقه به خونه برگشتم و نشستم مشغول دیدن ادامه جومونگ شدم، مهران دوتا چایی ریخت و 

 اومد کنارم نشست:

 ونگ عالقه نشون میدی خواست هشدار بده نگاه نکنی..خدا دید زیادی به جوم-

الهی... جدیدا خیلی حسود شده،  چرخیدم سمتش و دستی به زیر گلوش که بی نهایت بهش حساس بود 

کشید و ته ریش هاش رو دست کشیدم، چونشو چسبوند به یقه اش و دستم و اروم کنار زد. خندیدم و 

 گفتم:

 ز بیا بجنگیم.بیا تو جومونگ شو منم یه مبار-

 کنترل برداشتم و مثل شمشیر گرفتم سمتش که با خنده کنترل رو از دستم کشید و منو گرفت تو بغلش:

 باز نی نی شدی؟-

 با ارنجم به شکمش ضربه زدم و با دلخوری گفتم:

 نخیرم من نی نی نشدم توی خیلی بابابزرگی.-

 گفت:بعدم با دلخوری روم و برگردوندم که روی سرمو بوسید و 

 وقتی اینطوری قهر می کنی خیلی خوردنی می شی ها...-

 می دونستم صورتم رو نمیبینه برای همین لبخند بدجنسانه ای زدم.

بعد یه کوچولو شیطونی)*زیاد از خودمون نمی نویسم درخواستشو هم ندید لطفا*(نماز ایاتمون رو خوندیم 

 و گرفتیم خوابیدیم.
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نصفه شب بود و من نتونسته بودم بخوابم، حاال از زلزله بود یا هرچی نمی  اما من خوابم نمی برد، ساعت یک

دونم، یهونمی دونم چی شد که پاشدم رفتم اشبزخانه و از بین پالستیک داروها بی بی چک برداشتم و با 

 دست و پایی لرزئون رفتم دستشویی و ...

 ر ظاهر شده ارو باور کنم.اصال نمی تونستم به چشمام اعتماد کنمو اون دوخطی که روی نوا

با چشمای گرد شده مقابل ایینه ایستادم و به خودم نگاه کردم، چشمام تا اخرین حد ممکن گشاد شده بود، 

تا یک ماه پیش این ارزوم بود که بچه دار بشیم، اما از یک ماه پیش تا همین چند دقیقه پیش ناامید شده 

 می شم و حاال...بودم و فکر میکردم دیگه هیچ وقت بچه دار ن

 مشتی اب سرد به صورتم پاشیدم، دوباره به خودم توی ایینه خیره شدم، یعنی من دارم مامان می شم؟

 یهو اشک توی چشمام جمع شد، فوری وضو گرفتم و اومدم بیرون، به مهران غرق در خواب نگاه کردم.

 وندن دورکعت نماز شکر شدم.چادرم رو برداشتم و بی سرو صدا توی حال سجاده پهن کردم و مشغول خ

 قران برداشتم و بعد نماز مشغول خوندن قران شدم.

 بعد نیم ساعت خواب داشت چشمام رو می برد که قران رو بستم و به اتاق رفتم و دراز کشیدم روی تخت.

 به چهره غرق در خواب مهران لبخندی زدم و خودم و بیرون دستاش جا کردم و بین بازو های گردم و امنش

 کم کم خوابم برد.

، صبح ساعت هفت بود که مهران رفت، بالفاصله بلند شدم و اماده شدم و به سمت ازمایشگاهی که نزدیک 

خونه بود رفتم، یه ازمایش بارداری دادم و متاسفانه انگار جوابش شب اماده می شد. با نگرانی خودم رو به 

 خونه رسونم، اگر جوابش مثبت باشه.. وای خدای من...

متاسفانه سه تا کالس داشتم امروز که اصال حوصله اشون رو نداشتم امااگر نمی رفتم ممکن بود مهران شک 

 کنه و نمی خواستم تاخودم مطمئن نشدم چیزی بهش بگم.

سر کالسا همه حواسم پی جواب ازمایشی بود که تا چند ساعت دیگه می تونست به این استرس ونگرانی 

 خاتمه بده.

می گفتن اما من اونقدر حواسم پرت بود که نتونم حتی یک کلمه یادداشت کنم که باعث  استادا جزوه

تعجب ههمه شده بود. منی که شاگرد اول بودم و به قول پسرا یه ویرگول جزوه ارو جانمی نداختم االن حتی 

 به استاد هم نگاه نمی کردم که ببینم چی داره بلغور می کنه.
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از این که دانشگاهم تموم شد خودم رو به ازمایشگاه رسوندم و وقتی از جواب  باالخره ساعتها گذشت و بعد

 مثبت مطمئن شدم همونجا روی صندلی نشستم و چشمام رو با ارامش بستم.

 خداروشکر.-

 باید به مهران می گفتم اما اون تا فرداشب سر کار بود و خب پشت تلفن هم که حال نمی ده.

سورایزش کنم، برای همین مواد کیک رو خریدم و خودم توی خونه یه  به پیشنهاد دوستام می خواستم

کیک شکالتی خوشمزه درست کردم، توی یخچال گذشتم خنک بشه، خونه ارو حسابی گرد گیری کردم و 

 روز بعد رفتم جعبه مستطیلی قرمز خریدم وبردمش گل فروشی و خواستم یه طوری توش گل بچینن.

 شتم: بابا شدنت مبارکالبته قبلش یه کاغذ سفید نو

 گذاشتمش زیر گال و به خونه رفتم، ذوق و هیجان عجیبی داشتم.

 کلی ژله های رنگی درست کردم و روی میز چیدم.

 البته نه من ژله دوست داشتم نه مهران، محض خالی نبودن عریضه ومشغول کردن خودم.

 دادم و منتظر اومدن مهران شدم. خودمم رفتم و بهترین ارایشی که تا به عمرم کرده بودم رو انجام
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به پایان رسید این داستان، طبق خواست شما عزیزان نحوه سوپرایز کردن مهران برای شنیدن خبر بارداریم 

 رو هم اخرش تایپ کردم.

باید ببخشید اگر کم و کسری داشت چون با توجه به این که رمان بر اساس واقعیت بود بعضی جاها بیشتر از 

 براتون نوشته بودم که خودتون هم اینو می دونید.حد مجازم 

 نوشتن بیشتر از این ها واقعا در توانم نیست.

 این هفتمین رمان من هست که تا چند روز اینده با فرمت پی دی اف توی ربات اماده دانلود می باشد.

تنم و یا اداره کانال دوستان عزیز می تونند اگر درخواست انتقاد یا پیشنهادی در مورد بهتر شدن نوع نوش

 دارند بااهام در میون بذارند، ایدیم در بیو کانال هست.

 پایان رمان:

22/8/30 

 رمان نزدیک دوماه طول کشید ممنونم که تا به ان لحظه همراهیم کردین.

 رمان های بعدی شنبه شروع می شوند/.

من ویراستار و ویرایش کننده اون خالصه که توی کانال گذاشته. یکی نوشته خودم و دیگری نوشته اعضا و 

 هستم. رمانی زیبا و اموزنده هست که امیر وارم از خوندشون لذت ببرید.

و این که شرمنده این روز های اخر خیلی اذیت شدید، بخاطر وضعیتم و شروع دانشگاه و درس ها و 

بی که توی این مدت امتحانات اصال وضعیت مناسبی نداشتم و شرمنده اتون شدم و ممنون از دوستان خو

 کمکم کردند.

 سپاسگزارم. ناشناس بی احساس.
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