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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

  

 همتا  یبه نام قادر ب  

 

 باران  یب ابر

 

 

 

 محمود را خواند.  امیرا چک و پ  ی را مرتب نمود. گوش  زش یم  یرا خاموش و رو  ستمشیس 

 منتظرتم«   ابونیخ »سر

  امدهیخواست. با خودش هنوز کنار ن یخواست با محمود برود و هم نم  یاش انداخت.دلش هم م  یبزرگ مشک  ف یرا در ک یگوش 

 نشده بود.  یعاص شیشل کن سفت کن ها نیمدت از ا نیبود که ا ی بود. محمود مرد صبور

بود که خبر تمام شدن کار را دهد. اما او......در سر هزار سودا    نیدانست مادرش هر روز به محض ورود به خانه منتظر ا ی م خوب

 سامان..... یب یاشت.....سوداهاد

http://www.romankade.com/
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هم   د ینمود. شا می ببرد.مقنعه اش را صاف و وسواس گونه خط و خطوطش را تنظ اد یتوانست خاطراتش را از  یاو هم م  کاش 

 از رفتن نداشت. ریغ ی ناخودآگاه وقت تلف کرد.بهرحال چاره ا

آسانسور که شد، مجدد خودش را در   نیکرد و به طرف آسانسور رفت.وارد کاب   یکه در سالن مستقر بودند خداحافظ یهمکاران از

  تیکه به هوا بلند شده بودند را با سر انگشتان صاف نمود و به درون مقنعه هدا ی .چند تارد یبه مقنعه اش کش ی چک و دست نهیآ

 کرد. 

.  د یکش  یحد ممکن م ن یکرد و مقنعه را به جلوتر  یم  یر یدر مورد محمود سخت گ نداشت؛ ی که به حجاب اعتقاد  نیخالف ا بر

دانست اشکال از دل    یکه اشکال از مرد باشد...نه! خودش م  نی. نه اردیمرد را بپذ  ن یدست خودش نبود که هنوز نتوانسته ا

 نمود.   یم  ریصاحب مرده اش است که هنوز در گذشته س 

از رابطه اشان با خبر شود؛ خوشحال بود.از شرکت تا سر   ی و اجازه نداده کس ست ین یمیصم که محمود مقابل همکاران نیا از

 و به طرفش رفت.  د یکه بود، د  ییجا یمواز  ابانیمحمود را پارک شده در خ  نیداشت. ماش  ی را آهسته قدم بر م یاصل ابانیخ

 نشستن »سالم« کرد و جواب گرفت:  نیرا باز و در ح در

 ف؟یسالم خانم خانما! احوال شر-

 بر لبانش نشست: ن یریش  یلبخند 

 ! میکرد   یو احوالپرس  کی بار بود که سالم و عل نیدهم  نیخوبم! فکر کنم از صبح ا-

 داره بانو!   ریتوف ایبا قبل  یک ی نی همکارانه بودن و ا ِی! اونا سالم و احوالپرس گهینه د-

خوبش، راحت بود. در   یاخالق ها یمرد برا نیدست دادن دراز نکرد، خوشحال شد. با ا ی محمود دستش را هم برا  که نیا از

 داد.   یتحت فشار قرارش نم شتر یب یکینزد  ی وقت برا چیه شانیدارهاید

 :د یو پرس  د یکش ی قیچه بود ابراز محبت خالصانه و پاک بود. نفس عم هر

 مون؟ یبر یکجا م س یخب جناب رئ-

 : د یو مردانه خند  بلند 

 بانو هستم که امر کنن!  اریدربست در اخت  نجایباشم اما ا سایرئ هیکم شب  ه یتو اون اداره   د یشا-

 به نگاهش داد و گفت:  ی طنتیقسم حرف زدنش عادت داشت. ش   نیا به
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 گرسنمه!    یلی من که خ-

 مرد هم  با خبر بود.  یدست و دل باز  از

 طرفش؟ م یساالد سزار سن سو؟کدومش تا برون ای بیس  ییایتالیا ا تزی....پبیجونم! کباب نا -

  نه یسه گز نیکدام از ا  ند یبا خودش فکر کرد بب یاز عالئقش با خبر بود. کم نطور یا ی مرد را دوست نداشت وقت نیشد ا ی م مگر

 است...... کیمرد نزد ی  قه ی به سل

 :د ی.....لبش را متفکرانه گز امد ین ادش ی یزیچ

 من باشه!  ل یکه همش به م  شهینم ه؟ ی نظر خودت چ-

 باال انداخت: ی تفاوت شانه ا  یب  مرد

که   ییمن.....مهم تو  یبرا ستیمهم ن  ادیهست، پس ز ینی زم بیساالد و س  م یخورم! هر جا بر ینم نیشب سنگ  ی دون ی تو که م-

 خواد.  ی م ی االن گرسنته و دلت چ

توجه نکرده   چگاهیخورد. انگار ه ینم نیشام سنگ  د یشن یبار بود که م   ن یخواست اعتراف کند بعد از چند ماه اول یرا م قتش یحق

 اش شد. ی عذاب وجدان باعث شرمندگ یبود. کم

 گفت:   یبا لحن شاد اورد یخود ب ی آن که به رو یب

 سن سو..... م یپس بزن بر-

  یادیرستوران که نور ز  یدو نفره در فضا ز یپشت م ی صندل یرو  ی را به حرکت درآورد.  وقت نیگفت و ماش  « یبه چشم ی»ا

 .افتیادامه  لتس یو امتحان آ یسیبرنامه نو ینداشت، نشستند؛ صحبت شان در مورد کالسها

  چیبه ه اجیحمود احترفته بود. در مقابل م   رون ی اش ب یمیاز دوستان صم ی کیشکل بود.انگار با  نیاوضاع به هم شه یمحمود هم با

که خواستگارش است، نگاه کند را،   یکس ا یپارتنر و  ک یکه هنوز نتوانسته به محمود به عنوان  نی نداشت. ا ینقاب و ظاهر ساز

 .د یموضوع را حل نما نیصدر اجازه داده بود زمان ا یدانست و با سعه   ی محمود م

 همان جلسات اول گفته بود: در

اصرار دارم!   ، یحس برس  ن یکه تو هم به ا  نی... به ایول  ستین یشک یباش  م یخوام تو زندگ ی و م دمیکه من تو رو پسند  ن یدر ا-

 نخواهد داشت. ی خوب ی  جه یمسلماً نت  یقبول کن ط یاجبار مح  ایکه به خاطر حرف مادرت و   نیا
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  یفاصله م   یگذشت و وقت  یم  یعال ز یشد. تا در کنارش بود همه چ ی م اد یحمود به مرور زگونه کنار م  ن یا یبود. شبها یخوب شب

 داد.   یحس خوب را نم ی ادامه  ی گرفت؛ افکار و اوهام اجازه  

 شدند که محمود گفت:  یخانه م  کینزد

کم کار    هیفرستن. فقط  ی از مهندساشون رو م یکیبندم. کاراش انجام بشه  ی شبکه م تیشرکت قرار داد امن  هی !.... دارم با یراست-

 ! یکن یباهاش همکار  د یها با ستم یبه سرورها و س  ی دسترس   ی! برا شهیم اد یتو ز

خواست زودتر به خانه برسد و لباس راحت   یخسته بود و دلش م  یزمزمه کرد. کم « یتکان داد و »باشه ا د ییرا به تأ سرش 

 ختش استراحت کند. بپوشد و در ت

 نمود:  یتعارف  دند یدر خانه که رس   مقابل

 ! نتتیبب شه یبخور....مامان خوشحال م یچا ه ی م یبر ایب-

 نهاد:  شیپا یزد و دستانش را از فرمان رو   یلبخند 

 بخورم!  ی خونتون چا گهیطور د ه یخواد  ی شم. سالم به مامان برسون....دلم م ی ! مزاحم نمزمیعز یمرس -

مرد نداشت.   یآرزو  یبرا  یرا لب زد. جواب «ینبود. در را آهسته باز کرد و »خداحافظ دایکوچه پ  ی کیقرمز شد که در تار یکم

 بود.  وفتادهیاتفاق هنوز ن  نی باشد و ا ریاز غ یمحمود پا در خانه اشان گذارد که دل او خال یخواست وقت  یدلش م

 برود. او هم دستش را بلند کرد و رفت.  تکان داد تا مرد  یانداخت و وارد شد و دست د یکل

  یحواس  ی. »سالمش« را با ب د ید الیسر  دنیو مشغول د  ون یزیتلو یکاناپه جلو   یخانه که شد مادرش را طبق معمول رو  وارد

حواس   یبر نگرداند. همان گونه ب  یرا از دست بدهد که سرش را درست و حساب یحساس  یصحنه   د یترس  ی پاسخ داد. انگار م

 گفت: 

 ! یشام هست اگه نخورد ؟ یچه خبر؟ کجا بود-

 رفتن به اتاقش جواب سؤاالت مادر را داد:   نیح در

 بودم.....شام هم خوردم!  ی عیبا رف-

به اتاقش رفت و حوله اش را برداشت و   سی خ یرفت. با صورت یینمود و به دستشو ض یتعو  یو شلوارش را با تاپ و شلوارک مانتو

 داشت.  یصورتش حس خوب ی از رو شی آرام گرفت. پاک شدن آرا یصورتش را با ضربه ها  یسیخ
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 :د یو از همان جا پرس   ختی ر یخودش چا ی آشپزخانه رفت و برا به

 !ارم یب  یخور  یم  ی...چایمام-

 ! ینه مادر من خوردم مرس -

به ماگ بزرگ پر از   یبه دماغش انداخت و نگاه ی نینفره گذاشت و به هال کنار مادرش رفت.مادر چ ک یکوچک  ی نیرا در س  یچا

 نمود:  یچا

 ه؟ ی تانکر چ ن یا یختیر  یم  وانیل ه یچه خبره؟ تو -

 . ختیرا باز نمود و آبشار وار دورش ر شیباال انداخت و دست برد کش موها یا شانه

 ! یگ یم نویچسبه هر شب هم ی بهم م  ینجور یکه فقط ا یدون   یم-

 :د یآورد و مشتاق پرس  نییرا پا  ون یزی تلو ی صدا یشروع شد و کم الش یوسط سر غاتیتبل

 نداد؟  ی شنهادینزد؟ پ ی چه خبر؟ حرف یع یاز رف-

  ی م حیتوض د یرا با یز یدانست چه چ یخودش را نم  ف یتکل ی داد؟ وقت  یجواب مادر را م د ی. چه باد یکش  یآه مانند   قیعم نفس

 داد؟ 

 نه!  ا ی د یبرس  یا  جهینت ه یبه  د یخب با د یر  یو اونور م  نوریبا هم ا  ی .... با توام ها! هیآت-

 نشوند.  شانیداد تا پر چ یسمت جمع کرد و دو سه پ ک یبلندش را  یموها

رفتن    رونی که با چهار بار ب  شهی! نممیرو بشناس  گهیکه همد   می کن یبگم! خب رفت و آمد م  د یبا ی دونم چ ی مامان به خدا نم-

 ! د یبهتر بدون د ی! من هنوز ترس دارم....شما که بایسر و خونه و زندگ م یخوبه بر میبگ 

 جواب داد:  یاز خود در آورد و حرص « یشی»ا  یصدا مادر

 !یکن   ی...تو فرق ماریحاال رو در ن  یدخترا  ی ادا و اطوارا نیا  گم یاصال ً به من چه! من م-

 و حرص زده ماگش را برداشت و طعنه زد:  یعصب

 کنم!   ی بله! به لطف شما و بابا من فرق م-

 زد.  ی م ادیرا فر یمانیمادرش پش  ی  افهیق
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 نداشت. ی تو سکته کرد وگرنه که سن  یبابات رو! سر غصه   امرزه یخدا ب-

 گفت:  ی و عصبان ناالن

 ؟ یاقم تا شما دست برداراستراحت کنم! پاشم برم تو ات قهی دو د ی ذار  یمامان سر جدت م-

 :د یدهانش کوب  یدست رو  یشینما

اومده   رت یهم گ یشانس خوب ه ی!  یکن کاری چ ییتنها ی خوا ی فردا که من نبودم تو م نم یزنم بب یشم حرف نم یآ...آ من خفه م-

 کن!  رونش ی با لگد بزن ب

 باال رفت:  یکم شیصدا

  ی عنیشوهر.....نبودن  ایپدر و مادر  ایباشه!  ی کی یکه بودنم وابسته   ستمی! مگه من آدم نرمیم ی ذارم م  یمنم سرم م  یتو نبود -

گفتم باشه.... حاال هم هر شب هنوز   یعی تو بود که به رف یکنم! مامان به خدا خسته شدم! از دست غرغرا ی تونم زندگ  یمن نم

 ! یراه بنداز ی عقد و عروس  یبرنامه   یپام رو نذاشتم تو خونه منتظر 

  یدار  یو هشت سالگ   ستیاز شما که تو ب نم یبدبختم کرد ا یخواد تو هفده سالگ  یاز بابا که با فکرش که صالحم رو م  اون

 تو چاه!  میندازیم

 کرد و آرامتر ادامه داد:   یمظلوم شده مادرش نگاه  یو به چهره   د یکش  یپوف

  ی! هم من هم اون دلمون م یعجله نداره که شما دار نقدریبره......محمود خودش ا ش یآروم پ زیمامان تو رو خدا بذار همه چ -

 باشه!  یکیبله بگم که دل و فکرم فقط با  ی خواد وقت

 لب زمزمه نمود:  ر یتوجه کرد و ز الشیسر ی را باالتر برد و به ادامه   ونی زیتلو یصدا

 ! یدون ی ! خودت مگمینم ی چیه گه یباشه! من د-

  شیو گروه ها  د یچرخ ی مجاز ی اش در فضا ی با گوش  یبه اتاقش رفت. کم ر«ی رم بخوابم شب بخ یو با گفتن»م  د یرا نوش  شیچا

رفت و مسواک   یی به دستشو ده،یو مطمئن شد مادرش خواب  امد ین گرید  ون ی زیتلو ی صدا ینگاه کرد و وقت  یامیرا بدون گذاشتن پ

 خواب آماده شد. یزد و برا 

است. مطمئنا ً رفتار و   ده یکرد که محمود را ند  ی خدا روشکر م یجله اش را نه! گاهع یتوانست درک کند ول ی مادرش را م ینگران

 نمود.  یم  شتریفشار را ب د ید ی محمود را م تیشخص

* 
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* 

به ساعتش نمود   یشد و زنگ را به صدا درآورد. در باز شد و وارد شد. نگاه ادهیپارک نمود و پ شی پدر یرا مقابل خانه   نیماش 

 .د ی در منتظر د  یداد.در آسانسور که رو به واحد باز شد مادرش را جلو  ی که ده را نشان م

کرد  مبل نشسته بود   ی خدمت پدرش که رو ی . از کنار مادر وارد خانه شد و سالمد یبازش را پاسخ گفت و احوالش را پرس  آغوش 

 و به طرفش رفت و دست داد.  

 نشستن گفت: نیح در

 مرتبه؟ مهال و محمد کجان؟   زی! همه چنیخوب-

 شد و از همان جا گفت:  داری راهرو پد  یاز انتها خواهرش 

 ؟ ی...خوبنجامیسالم داداش! من ا-

آمد و   رونیهم از اتاقش ب .برادرش د یکرد و از اوضاع کارش پرس  یو دست داد و احوالپرس  د یجا برخاست و خواهرش را بوس  از

 دست داد و کنارش نشست. 

 وسط نهاد.  ز یم ی و رو ختی ر یهمه چا ی برا مادرش 

 ؟ ی تا حاال سر کار بود ؟ یچه خبر؟ کجا بود-

 سر به شما بزنم! هی که برم خونه گفتم  ن یو قبل از ا م یبود رونیاز همکارا شام ب یکینه با -

 :د یپرس  طنت یبا ش  مهال

 آقا؟ ایخانم بود -

 : ختیرا برهم ر شیو موها  د یکش دست

 جوجه!  ومده ی به تو ن شیفضول -

 با خنده گفت:  محمد 

 ! نیکه تو مامان سرش رو بخور گه یبهت م ادیداداش م  یفکر کرد -

 پس گردن برادرش زد:  ی ا ضربه
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 دل!  ز یهم که عز که یکوچ یمامان که تاج سره و آبج   ه؟ی چ نیدرست صحبت کن ...سرش رو بخور-

 !تیلحن داش مشت  نیچشمم ظاهر شد با ا شی پ ی عیجون داداش ملک مط-

 با محبت گفت:  مادرش 

بعد از   ستی! چند سال از مرگ اون مرحوم گذشته! قرار نیسر و سامون بد  ت یو به زندگ ی ریبگ  میمن فقط منتظرم خودت تصم-

 ! یازدواج نکن  گهیالله تو د

 زد: ی آرامش چشم برهم گذاشت و لبخند  با

 کنم!  ینگران نباش به فکرش هستم!موقعش شد خبرتون م -

را در رفتار   ی فی و بالتکل  د یگفتن موضوع زود بود. ترد ی هنوز برا یول  د یرا در چشمان پدر و مادرش را د د یاز ام ینور  درخشش

 داد.   ی حق م یو دو دل د یترد نیا  ی دانست و برا  یم  ییزهای. از گذشته اش چد ید  یدختر م 

  شرفتش یکار و پ ی را نداشت. تمام هم ّ و غمّش را بر رو  یبا کس ییآشنا یحت ا یبه ازدواج و  یلیاز مرگ همسرش تا مدتها م بعد 

خودش مانده بود. هر چند   ی با آنان نموده بود؛ قبول نکرده و در خانه  یگذاشته بود. هر چه مادرش اصرار به بازگشت و زندگ 

 با خانواده را نداشت. ی تاب زندگ گریاما د د ینکش ممشترکش به دو سال ه  یعمر زندگ

حرف همراهش شدند و همه جوره   ی الله را هم انتخاب کرد ب یداشت و با جان و دل دوستشان داشت. وقت  ی با محبت ی  خانواده

کننده نبود.احترام به نظراتش و کمک به    ت یاذ یرا ادامه دادند ول  تیحما  نیکردند. بعد از تصادف الله و مرگش هم ا شتیحما

 شد. شیوارد زندگ ی ریکرد به تجرد ادامه دهد؛ آتنه نص   یکه فکر م  یرفع مشکالتش....درست زمان 

رفتند، هنوز به    یم  رونیبود با هم ب یکه چند ماه  نیا که داشت توجه محمود را جلب نمود. با یچهره اش و متانت و آرامش غم

 .د یدله نما  کیدلش را  ی نزده بود تا آت یخانواده اش حرف

 داد.  یزن را به وضوح نشان م  ک یکه کمبود  ی را کنار خانواده اش گذراند و به خانه اش بازگشت. خانه ا یساعت کی

* 

* 

  یکه معموال نم ی است. کار ده یصبحانه چ زیکه م د یآمد، مادرش را در آشپزخانه د رون ی و آماده از اتاقش ب ده یلباس پوش  ی وقت

 کرد. 

 زم؟ ی بر یصبونه بخور!چا ایب ی آت-
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 گفت و تشکر کرد.   ریبخ صبح

 نان برداشت در دهان گذاشت. یو نشست و تکه ا   د یکش رون ی را ب یصندل

 ؟ یبر  یخوا  ی م یی! جایشد  داریزود ب-

 نشست و جواب داد: شیروبرو ی صندل ی را کنار دستش گذاشت و رو ی چا وانی ل درش ما

 تونه!   ی. بچه تو دستشه و دست تنها نمد یخر میبا هم بر ادیخواد ب  یمهرانه م-

بود.برخالف آتنه   ریرادگیکن و ا حتیمادرش نص ی گفت و ساکت شد.مهرانه خواهرش با سه سال اختالف سن به اندازه  یآهان

 به کار کردن نداشت. ی لیشوهر گرفته بود اما م یرا در خانه  سانسشیداشت.ل ی خوب ی شده بود و زندگ بشینص  یهمسر خوب

 رفت.  یدور وبرش نم اد یمهرانه ز یها حتی از نص ی دور ی دوستش داشت که البته برا اریمهتا سه ساله بود و آتنه بس دخترش 

 نمود و به اداره رفت.  یرساند و خداحافظ انیصبحانه را به پا عیسر

زنگ   زش یم  ی استارت کار را زد.تلفن رو ستمش، یبود و در اتاقش مشغول بود. آتنه هم با باال آمدن س  ده یزودتر از او رس  محمود 

 گرم محمود لبخند بر لبانش نشاند.  ی خورد و با برداشتنش صدا

 ن؟ ی! خوب هستیمتعال ی سالم خانوم! صبح عال-

 د؟ی.....ممنون! شما خوبری! صبح شما هم بخیعیناب رفسالم ج-

  نیبه جا و مت ی رفتارها ن یشد. آتنه را هم یتبادل م یشئونات همکار تیهر روزه بود که در کمال احترام و رعا یمکالمه   نیا

 نمود.  یگرفتار م

  ی که مهندس شرکت اومد مورد د یکن ای رو مه ز یشبکه.... همه چ تیاون موضوع که گفتم ....امن  یبرا  د یلطف کن یر یخانم نص-

 نباشه!

 اد؟ یقراره ب ی چشم حتماً! ک-

 دم از اول هفته!  یاحتمال م  ینگفتن ول  ق یدق-

داده   امیکرد و متوجه شد مادرش پ ینگاه ،یگوش   امیپ ی با صدا یساعت کار انیپا ک یبرد.نزد ادی کار شد و زمان را از  مشغول

 است:

 ا«ینرو و زود ب  یی حمد و مهرانه شام خونه هستن جاا »امشب
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در دلش سر   ی .محبتد یمحمود را منتظر د ابانیداد و اداره را ترک کرد.سر خ انیرا کنار گذاشت.به کارش پا یکرد و گوش  ی پووف

 معطل من شده«... ی! طفل یزد»آخ

 داد:   نییرا پا شه ی.محمود ش ستادیا نیرفت و کنار ماش  جلو

 باال!  ایسالم خانوم! ب-

 گفت: ن یکرد و شرمگ  ی و من من

 برسم! ر یخوام د ی دامادمون نم یجلو  انیم  نایزود برم خونه! خواهرم ا د ی! باشمیمزاحم نم-

 کرد.  ق یرا تزر ال یخ یراحت ی کم تبسمش

 ! ایرسونمت! ب ی باشه! م-

 رم!  ی! خودم م گهینه د-

 و در باز شد و گفت:  د یدر را کش ی  ره یشد و دستگ  خم

 تو!  یکن  ی چقدر تعارف م ایافته! ب ینم ی . تو رو برسونم اتفاقنمیبرم تنها تو خونه بش د یندارم! با ی منم کار-

 به تنش انداخته بود.  ی لرز  یزییخنک پا م یرا باال داد.نس شهی حرف سوار شد و ش  یب آتنه 

 ؟یبزنم گرم ش  یبخار یخوا  یم-

 بدنش را فرا گرفت.لبش به خنده باز شد: یخاص یبدنش واضح نبود که مرد متوجه شود. از توجه اش گرما لرز

 خوبه!  ینه مرس -

  ی مهتا م یها  یکار  نیریاز ش  فیاگه اون حرف تعر  یگفتن بود. حت یبرا ی حرف شه یرا با صحبت کوتاه کردند. با محمود هم ریمس

 بود. 

 نمود.سر کوچه از محمود خواست که نگه دارد. یمحمود بود که زبانش را باز متوجه و دقت و خوب گوش دادن  د یشا

 ناجور بشه! نه ی بب ی...کس هیترسم همسا ی هنوز اول غروبه و م-

 برگشت به طرفش گفت:  یپارک کرد و کم یکنار

 ....نه؟  م یکن ی شرفتیپ ه ی د یفکر کنم کم کم با ی ! ولیهر طور تو بخوا -
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 :د ینال

 تونم فراموش کنم!  ی که گذشته رو نم اد یاز خودم بدم م یشم! گاه یمن شرمنده م  نجور ی....نگو ایوا-

 دلخور گفت:  ی کم محمود 

 ! کدومش آتنه؟ متیعشق قد  ایشوهر سابقت   شه یگذشته م-

 ی. سعکرد روراست باشد  ی بود.سع دهیواضح نپرس  نقدر یخشک شد.چشمانش دو دو زد.عرق کرد و سردش شد. تا حاال ا دهانش

 مرد صادق باشد .... نیکرد با ا

 ببرم!  اد یکنم اونو از  یم  یره! من دارم سع ی نم ادیعشق اول از  گنی.....میرو بگم ول نیراستش....دوست ندارم ا-

 : د ید  یمحمود م ی را در چهره  ت یبار بود که عصبان نیاول

 !  ییمحتاج دعا یل ی! پس خنطوریکه ا-

 محمود! -

 ! شهیعشق اول فراموش نم یهمه مدت زمان دادم که بگ  نی زدم؟ ا  یبله خانم! حرف بد -

 کنم به خدا! ی خودم رو م ی....دارم سع ی دون  ی....م یعنینه.....-

 نگاه به صورتش گفت:  ی باال انداخت و ب یا شانه

 نشه!  رتی ! دادیاز من برنم یمورد کار   نی! تو ایموفق باش -

به راه افتاد و از پشت سر  بان یشد و قبل از بستن در »خداحافظ« را زمزمه کرد. سر در گر ادهیو پ  د یرا کش رهیجان دستگ  یب

 .د ی را شن نیحرکت ماش  یصدا

 به خفه شدنش نمونده بود.به خود تشر زد:  یز یبود و چ دهیرا چسب شیگلو  بغض

به   وی.....کستیازش ن یسال و چهارماهه خبر  ازده ینشد.....اون که  داش یپ گه یداد زد رفت د هیکدوم عشق هان! اون که تا بابا -

 ؟ یفروش   یم  یک

کرد بغض   یرا که انداخت و وارد شد، سع   د یکرد.کل  یحالش را بدتر م  ن ینداشت و ا یکز کرده بود و جواب ی چاره گوشه ا ی ب دل

 را به شکل لبخند کش بدهد.  شیانمود لبه ی چک کرد و سع نه ی را با بزاق قورت دهد. در آسانسور خودش را در آ
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را از   شیکند و چشم ها دایپ ی کرد که مداد  فشی در ک یاش برجسته شده بود. نگاه یخون ی امان از چشمها که با بغض، رگها اما

گفتن   یرا برا نه یکرد تا زم  نیف  نیف ی و کم د یو چشمانش را با انگشت مال د یکش ی نکرد.آه دایپ ی زی چ یحال درآورد ول نیا

 »سرما خوردم« آماده کند.

بلند   نیبه استقبالش آمد. خم شد و بچه را از زم  انیخانه خوشش آمد. مهتا»خاله« گو  ی غذا و گرما ی واحد را که باز کرد از بو   در

 را بر صورت دخترک فرود آورد.  شی زد و بوسه ها یکرد و چرخ 

 کشاند و گفت:  یورود  ی از آشپزخانه سرش را به راهرو مهرانه

 ها؟ ی سر به ما نزن ه یبابا؟  ییخانم! کجا ی به به آت-

 و جواب داد:  د یکرد و احوال پرس  ی گفت و به طرف خواهرش رفت و روبوس  »سالم« 

 خونه!  ام یب رتری! احتماالً از شنبه هم سرم شلوغتر بشه و دستمین ییسر کار و خونه ....جا-

 !یمامان! خسته نباش  سالم

 : د یره چشم و ابرو پرس جوابش را داد و با اشا مادر

 چه خبر؟ اداره چه خبر بود؟ چرا چشمات قرمزه؟ -

 گفت: ی و چشم درشت کرد و عصب  د یمادرش را فهم منظور 

 خورم.  ی! قراره تو اداره چه خبر باشه؟ فکر کنم دارم سرما میسالمت-

 گفت: ی که م د یمادر را شن ینهاد و خودش به طرف اتاقش رفت و صدا نیزم یرا رو  مهتا

  یگوشه چشم  هی هم که  ی کی شه؟ یم یچ  نیا ف یکه من نبودم تکل گهی ده؟ خب من نگرانم! دو روز د ی چطور جواب م ینی ب یم-

 کنه!  ی م یجفتک پرون  ن ینشونش داده ا

نزد خدا برد و هدف از   تیشکا شهیکند. مانند هم ه یگر ریخواست دل س  ی. دلش م د یمهرانه را نشن یاتاق را بست و حرفها در

 .د یخلقتش را پرس 

کند و    میداد تا زخم برخورد محمود را ترم  یبه خودش فرصت م یکم  د ی. باد یتخت دراز کش ی رو  یرا عوض کرد و کم لباسش

 شود. گر ید ی زخم ها ی آماده 
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زد.   پسیزد و ساده جمع کرد و کل ی را شانه ا شیو موها  د یپوش  یاحمد از جا برخاست و لباس مرتب ی مردانه  یصدا دنیشن با

 رفت.   رونی و از اتاق ب  د یاش، کش دهیکش  یدر چشمان قهوه ا  یمداد

 ؟ یسالم احمد جان! خوب -

سفره   ی زمزمه کرد و به آشپزخانه رفت تا برا « ید یاش را داد. »بفرمائ یمبل برخاست و جواب احوالپرس  ی مهتا به بغل از رو احمد 

 نازک کرد و سفره در دست خارج شد. یمادرش پشت چشم. د یکمک نما دنیکش

 آرام گفت: د یکش  یبرنج را م  یو در حال  ستادیکنارش ا  مهرانه

کنن! اگه   یبهت نگاه م  گه یچشم د هی ! به یستیبابا ن ی....دختر خونه  ی ندار ی عیطب ت یبه مامان حق بده نگرانت باشه! تو وضع-

 و تا تنور داغه نون رو بچسبون! خوبه معطلش نکن  گه، یمرده که مامان م نیا

 چشم به خواهرش دوخت و با حرص گفت: یو شاک برگشت

خودم   د یبار که با طناب بابا رفتم تو چاه بسه! اجازه بد  ه یمامان؟ همون   ای ی اگه دوباره سوختم و جزغاله شدم تو جوابگو هست-

 کنم!   کاریرسه چ یعقلم م 

کرد که مهرانه نتواند    یآشپزخانه و سفره رفت و آمد م ن یرفت. چنان تند تند ب رون یو از آشپزخانه ب  د یرا از دستانش کش سید

برنجش   یکه مادر پخته بود رو  یاز فسنجان خوش آب و رنگ  ی از سفره نشست و کم یکند. گوشه ا دایصحبت پ یبرا  یفرصت

  نیدر آن زمان سخت تر د یفرو دهد. شا یبسته بود؛ قاشق را  شیراه گلو  یسنگ  لوهکه همچون ق یبغض انیکرد از م  یو سع ختیر

 بود.  دن یکار همان بلع

 را.....  ی کس ی و نه او رو ند یصورتش را بب  ی گرفته بود که نه کس  نییسرش را پا چنان

 کرد و به آشپزخانه رفت و خود را با جمع کردن ظروف اضافه و ظرف شستن مشغول نمود.   یتشکر  هی از بق زودتر

کمک به   ی سفره جمع شد؛ مهرانه برا ی نهاد.وقت نکینگاه از دستش گرفت و در س  ی را که آورد، ب ف یکث ی ظرف ها مهرانه

 آشپزخانه آمد و  بدون در نظر گرفتن آتنه شروع به صحبت کرد: 

کنه و اگه خوب بود و    قیبگم احمد بره تحق  ی خوا ی! اصال ً م میخوا یمگه من و مامان بدت رو م ؟یکن  ی چرا مثل بچه ها قهر م-

 براه بود اونوقت..... 

 آلود و مستأصل حرفش را قطع کرد:  بغض
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.....به من که   یخودت خوب بود سه سال با احمد دوست بود  ی! برایبگ  یز یبه حالت به احمد چ یخوام! وا  ی نه...نه ...نه...نم-

  یعصبان ی داره؟ وقت یی دونه تو خونه چه اخالقا ی ! بقال چه مهیبشناسمش نه بقال محل بگه آدم خوب د ی! من باد یآسمون تپ د یرس 

 چطوره؟  شهیم

 ! گمی. الزم باشه خودم بهتون مد یکن ی ترمن بزرگ   یخواد برا ی....تورو خدا نماَه

 اما...تو! -

 بسه مهرانه! بذار احترام هر دومون سر جاش بمونه! -

 گفت: ظ یرا شست و با غ شیدستها

 بوسه! یاش دست تو رو م  هی بق-

 گفت:  ی که م  د یبه گوش مهرانه رس  شیو صدا رفت

 رم بخوابم!  یشم! م  داریب د یکنه و فردا هم صبح زود با یسرم درد م  یل یاحمد جان ببخش من خ-

  یبفرستد. نم یامیمحمود پ یاش را برداشت و خواست برا ی . گوش د یبسته شد به گوش رس  شهیدر اتاقش بلندتر از هم یصدا

  نیکه ا  نیا یبرا  د یببخش ایفراموش نکردن عشق اولش..... ی...براد یکدام کارش بگو  یرا برا د یچه؟ ببخش ای د یببخش د یدانست بگو

 موضوع را بر زبان آورده... 

اسم   ی انگشتش را رو اریاخت یتوانست آرام شود. ب   یاش زل زده بود.انگار فقط با صحبت با محمود م یبه گوش   جیو گ سردرگم 

 . د یمحمود کش

 شده صدا زد. فیمرتعش و از بغض ضع  یی چشمانش پر شد و لبانش لرزان.....با وصل شدن ارتباط ، با صدا یاریاخت ی ب نیا از

 محمود! -

 .د یمرد را شن دنیآه کش یبود که صدا مطمئن

 جانم! سالم... -

 . مکث کرد. د یرس  ی آرام بود و به زحمت به گوش م »سالمش« 

 شده؟ حالت خوبه؟ ی آتنه! چ-

 گفت:   ن یشد.آب دهانش را قورت داد و خجالت زده و شرمگ  سی خاش گونه اش  یمهربان از
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ذاشتن خودم اون آدم رو   ی ناتموم مونده باشه......کاش م زیچ ه ی! انگار شهیخواد فراموش کنم.....نم ی .....من....من دلم مد یببخش-

 گم؟ یم  یچ یمتوجهدلم!   یتموم نشدنه مونده رو  نیخوام.....ا ینم گه یتموم کنم.....خودم بگم کات.....بگم د

 دانست: ی نم قینفس عم ا یبود  آه

آقا   نی! آتنه جان شما فقط هفده سالت بود و ایتمومش کن  ی تا اخر عمرت نتون د یکه شا یگ یکه شما م  نجوریمن! ا ز یعز نیبب-

کنه! چرا خودت رو   ی اصال ً به تو فکر هم نم د یو هم اون.....شا ی کرد ریی سال گذشته.....هم تو تغ ازدهیو دو سه سال....  ستیهم ب

 ؟ یکن  ی م تیاذ

 خواست محمود ببخشد و مهربان باشد. ی خواست.االن فقط م ینم ی منطق بحث

 ؟ یکن  یآتنه! گوش م -

 ! یست ی! بگو ازم ناراحت نید یمحمود.....تو بگو بخش-

 . د یبار یمرد م دنیاز نفس کش ی کالفگ 

 ! ری! شب بخیبه موضوع نگاه کن ی اما بهتره منطق ؟ ی! راحت شد دمیبخش-

نهاد   شیرا در گوش ها یرا گفته و نگفته تماس را قطع کرد. به خودش اعتراف کرد که حق با محمود است. هندزفر  ر« یبخ »شب

 را گذاشت و چشمانش را بست. یکالم   یب ی قیو موس 

* 

* 

که زنگ   ز یم ی نشست و مشغول شد. تلفن رو ستم یرا چک کرد و پشت س  شیکارها ستیاول وقت در اداره حاضر شد.ل شنبه

را   یو گوش  د یکش  ینگفته بود. آه  ری بود و محمود صبح بخ م یکرد.نه و ن شگرش ینما ی صفحه   ی به ساعت رو یخورد نگاه

 ..... یو رسم  یجد  یل یخ یبرداشت.محمود بود ول

 اتاق من! مهندِس شرکت به راهکار اومدن!  نییای! بیر یسالم خانم نص-

 و سرد بود.  ی...چشم« او هم رسم »بله 

را در   یو گوش   د یبه مانتو و مقنعه اش کش ی را فشار داد و خاموش نمود و دست شگریآف نما یباز را بست و دکمه   ی ها برنامه

  ی و مشغول احوالپرس   د یها را د سیاز برنامه نو  ی کیصبا  ایرو ،ی منش زیبه م دنیرفت. قبل از رس   رونی انداخت و از اتاقش ب  بشیج

 شد.
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  ن یروابطش....بعد از سالم هم اول  یبا جنس مذکر سر لوحه  یباال بود. البته که دوست یخوشگل با روابط عموم یدختر  ایرو

 بود:  نیحرفش ا

 ؟ یر ی! تو کجا م ارمیرببلکه آمارش رو د نجای.... موندم ایعیرفت تو اتاق رف یسیتند   هی آتنه -

 گفت:   طنتیاومد.با ش  یو اعتماد به نفس باال خوشش م ه یروح  ن یدختر با ا  نی.... از ا د یخند 

 اد؟ یم رم یگ ی اگه آمار بهت بدم چ-

 درشت دختر درشت تر شد: چشمان

 ناهار مهمون من! خوبه!  ه ی! تو آمار بده من خودم مخلصتم.....یگ یدروغ م-

 آرام به سر دختر زد:  ی خنده ضربه ا با

 هول برت داشته !  یو نشناخته چ   دهیند  وونه ید-

 خوامش!  یسه تا زن هم اگه داشته باشه م ارو ی نیتو! ا ی دون ینم-

 است: یچقدر حرفش شوخ ند ی صورت دختر شد تا بب خیآتنه گشاد شد و ناباور م چشمان

 !ایور  س یهم قشنگ ن شیشوخ-

 باال انداخت: ی شانه ا الیخ ی ب دختر

 نداشته!  ینگه دار  یبوده عرضه   ی بوده....هر ک یکه قبل از من ک ستیاگه جذب من بشه مهم ن-

 ؟ یگ ینم یجد -

 گونه فکر کرد.  نیشد ا ی .....مگر مد یرمق پرس  یب

 و به طرف اتاق هلش داد و آهسته گفت:  د یآتنه را کش دست

 بدم!  حیتا من بعد برات کامل توض ری! تو فعال ً برو آمار بگ گمیم یجد -

کرد و با   اینثار رو  یتفاوت باشد. اخم ینا مهربان و ب  نقدر ینسبت به هم جنس خود ا ی شد زن یعارضش شد. مگر م  یبد  حال

 گفت:  تیجد 

 ! یرینه آمار بگ  ی سیکد بنو د یکه تو راهروها بچرخه! شما االن با  مینگرفت س یکردم. برنامه نوبرات رد ن خیبرو سرکارت تا توب ایرو-
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 درآمد:  یاز در شوخ  ایرو

 ارزه به صد تا کد!  ی م ارو ی! یآت  الیخ یب-

 کنارش رد شد و محکم گفت: از

 اتاقتون!  د یخانم صبا!بفرمائ ی سوءاستفاده نکن یکار از دوست   ط یبهتره تو مح-

 کرد:  یم   هی که واگو د یصبا را شن یدور نشده بود که صدا یقدم

 نداره ها!  ی دختر هم ثبات اخالق ن یا هو؟یچش شد -

 جز رفتن نداشت. ی صبا چاره ا  ایبا غضب نگاه کرد که رو یبه سرش داد و طور  یچرخش

شد پشت به   ده یچ ی در بود و مبل ها  ی روبرو ی عیرف زیزد و وارد شد. م ی عیبه در اتاق رف ی هماهنگ کرد و ضربه ا یمنش با

 زد همان مهندس باشد. ی که حدس م  د یمبل ها نشسته د یرا رو  ی در.....آتنه مرد

 زد و با دست تعارف کرد.  یلبخند محو یع یبلند »سالم« کرد و در را بست. رف یصدا با

  ریهستن مد  یر یسرکار خانم نص شونمید از شرکت به راهکار!.....مهندس اهستن ی د یمهندس رش  شونی! ایر یخانم نص د یبفرمائ-

 شرکت!  یت  یآ

 و سالم کرد.  ستاد یآتنه ا ی .مرد از جا برخاست و رو به روردیلبخند بر لب جلوتر آمد و منتظر تا مهندس سرش را باال بگ  آتنه 

کرد؟ محمود   ی چه م نجایاو ا یبه مرد مقابلش نمود. مرد گذشته   یبه محمود و نگاه یلبان دختر خشک شد. نگاه ی رو لبخند 

 آورده بود؟  نجایدانست و عمداً او را ا یم

راه نفسش را   ی زیتحمل وزنش را نداشتند. چ یینمود. انگار توانا شیتند شد و ضربانش باال رفت. احساس ضعف در پاها  تنفسش

 شد. ی اش وارد م ه ی به ر ژنیکمتر اکس  د،یکش  یو کوتاهتر نفس م بند آورده بود که هر چه تندتر 

 زد:  شیبه طرفش آمد و نگران صدا زی از پشت م محمود 

 .....حالتون خوبه؟  یر یخانم نص-

 نمود.  ک یو به دهانش نزد خت یر ش یبرا ز یم یاز پارچ رو  ی آب وان یمبل نشاند و ل یرا گرفت و رو  شیبازو
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  نطور یباخت. ا یخودش را م  د یزد. نبا بیو به خود نه   د یکش قیآب راه نفسش را باز کرد. چند نفس عم ی. سرد د یآب نوش  یکم

  ن یرا ب وان ی و خود را جمع کرد و ل د ی نوش  شتریب  یرا از دست محمود گرفت و کم وان یکه معلوم بود مرد او را نشناخته بود. ل

 دستانش فشرد و گفت:

 ا به جا شد. فشارم ج ی خوام! انگار کم ی معذرت م-

 به مرد کرد و ادامه داد:  رو

 من در خدمتم!  د ی....بفرمائد ی! ببخشید یجناب رش  د یخوش اومد -

  « یکنم ینبود.»خواهش م یداشت.از آن مرد شوخ و بگو بخند آن سالها خبر یی و اخمو ی جد  ینشست .چهره  شیسر جا مرد

 چرخاند و گفت:  ی عیرا به سمت رف ش ینثار آتنه کرد و رو

 رفت و آمد رو داشته باشه!  نیکه کمتر د یبهم بد  ی اتاق ه یبه سکوت دارم. اگه ممکنه  اج یکارم احت ی من برا-

 کرد....  یجا به جا شد و من و من  شی در جا  یآتنه نگه داشت. او هم کم  ینگاهش را رو  یعیرف

  د یفرصت بد   هی .....فقط اگه سامونیرم اتاق برنامه نو ی و من هم م د یاوم....فقط اتاق من هستش که خلوته، شما اونجا مشغول بش-

 کنم!   ه یته  ستمیس  ه یشما  ی خودم بذارم و برا ی برا ز یم ه یرو جا به جا کنم و  ستممیمن س 

 بزند؛ مهندس جواب داد:  ی حرف ی عیکه رف ن یاز ا قبل

داشته   نیمثل ا ز یمبل و م ه یو اگه اتاقتون   ستیالزم ن ستمیشم.س  ی کنم و به سرور شما وصل م  یخودم کار م  من با لپتاپ-

 تو اتاق نباشه که!   چکسی.گفتم سکوت، نگفتم که هد یش  یو شما هم آواره نم   هی باشه کاف

وگرنه   ادینم ادش یلحظه از ذهنش گذشت :»چه خوب که من رو   کیرا بند آورد. ی چسباند که نفس آت شیحرفها ی انتها یلبخند 

 چطور کار کنم کنارش«....

به دو مرد جواب   می نگاه مستق یکرد ب  یرا موجب شده است. سع یعی دارد که نگاه چپ چپ رف یدانست صورتش چه حال  ینم

 دهد:

 بذارن تو اتاق من!  یصندل هی و   زیم  هی  ی منصور یآقا د یبگ  ی عی! جناب رفسین یکه مشکل نطوره یاگه ا ی اوک-

 گفت:  ه یو محکم و برخالف ضعف اول  یو جد  ستادیا یجا بلند شد و کنار  از

 ! شهیشما هم آماد ه م ی و صندل زی م م ی. تا مقدمات رو فراهم کنمیتا کار رو شروع کن م یبر د یاگه آماده باش -
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 را مخاطب قرار داد و گفت:   یعیرف

 ؟ یعیجناب رف سین ی امر-

 داد.  ی مرخص  یتکان داد و اجازه    د ییبه تأ ی سر ی آمد ول  یم  یبه نظر نا راض یعیرف

داد. از   یمرد م  یبرا  یحات یرفت و به طرف اتاقش رفت و در همان حال هم توض  رونیداشت و از اتاق ب  یجلوتر قدم بر م آتنه 

 نمود.  یرا نظاره م  یهمراه  ن یگشاد شده ا  یکه با چشمان د یرا د ایچشم رو  یگوشه  

 و گفت:  د یرا در راهرو د   یاتاق را باز کرد و با دست تعارف و اشاره کرد تا مرد وارد شود. منصور  رد

  گهیساعت د ک یهماهنگ کن و تا  یعی االن با جناب رف نیبه اتاق من اضافه بشه، هم د یبا یصندل  ه یو  ز یم ه ی!  یمنصور   یآقا-

 تو اتاق! اریب

 هم گذاشت.  ی وارد اتاق شد و در را رو  دهیرا کامل نشن  یخانم« منصور  »چشم

 برسه!  زتونیتا م  د یو مشغول بش  زیپشت م د یبفرمائ-

و بعد از نشستن مرد)   د یکش زی به سمت م واریاز کنار د  ی آنقدر بزرگ بود که دو نفر بتوانند راحت کنار هم کار کنند.صندل زش یم

 را به سمت خود چرخاند. شگرش یو نما بورد ی(نشست و کند یتعارف نمود تا بنش ی که کل

 را درآورد و درش را باز نمود و روشنش کرد. یرنگ  ی لپتاپ کوچک آب  فشی هم از ک مرد

فقط   شی بست را کوتاه کوتاه کرده و از جعدها ی بلند مجعدش که آن زمان با کش م ی مرد را نگاه کرد.موها یچشم ر یز آتنه 

 جا افتاده اش داده بود.  ی به چهره  یهم ابهت  د یسف یمانده بود.چند دانه مو  ی کوچک باق یی ها یموج

کمر   یکوتاه تا رو  ی شرتها یفاق کوتاه و ت ن یقبلش، ج  پیبود با ت دهیکه پوش  ی مردانه و شلوار کتان و کاپشن ساده ا راهنیپ

  ی از حلقه نبود و آتنه حس کرد بهتر نفس م یساخته بود. در انگشتانش نشان یمتفاوت بود و از او مرد با جذبه ا   یلیشلوار خ

 کشد.

که   ید ی کار فراهم نمود. رش  ی را برا ط یداد و شرا حیتوض  یبود که مرد او را نشناخته بود. کم نی ا ی اش برا یهم راحت یکم

 نگرفت و آرام خطاب به مرد گفت:  یکرد.جواب ی ریرا برداشت و آبدارخانه را شماره گ  زی م یمشغول شد، تلفن رو 

 چطور شد. زیم  نمیرم بب  یذارم و م  یمن چند لحظه تنهاتون م-

 نجوا کرد.  «ید یتکان داد و »بفرمائ  یلب تاپش سر  یبه صفحه    رهیخ مرد
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رفته است. حدس زد به دنبال   نییبه پا یکار  یکه برا  د یو جواب شن د ی سالن پرس  ی. از منشد یرا ند  ی رفت و منصور   رونیاتاق ب از

را در چارچوب در   ی عینامش برگشت و رف دنیکه با شن د یبه طرف آبدارخانه چرخ ختنیر یرفته باشد.به قصد چا ی و صندل زیم

 . د یاتاقش د

 .د یاریب  فی لطفا ً تشر یر یخانم نص-

  ی عیبه اتاق رف دنشیرفت. قبل از رس  یع یتکان داد و به طرف اتاق رف  د، یچرخ یو او م   یعیرف نیکه نگاهش ب ی منش ی برا یسر

 داده بود. وارد اتاق شد و در را بست.   هی تک زش یبه م  نهیبه داخل رفته و دست به س 

 که به سکوت گذشت گفت: یدانست.کم ی را نم  لشیگرفته و نگران بود و دل ی عیرف یبزند.چهره  ی تا مرد حرف ستاد یا منتظر

 مهندسه بدم! نیبه ا یاستکان چا ه یخواستم  ینبود م  ی منصور  ؟یصدام زد  یداشت  یکار-

 به کمر زد:   یکرد و دست ی نگاهش چشم گرفت و پووف ی رگیخ از

 بگو! محمود!  ی زی چ هی-

 ش؟ یشناس  یم-

 تعجب کرد.  یکم

 و؟ یک-

 مت؟ یعشق قد  ایدوست پسرت و   اینه؟ شوهرت بوده  یشناس  یپسره رو م نیا-

 اراده لب زد:  یب

 محمود .... -

 :د ی به صورتش کش یدست  کالفه

  زیاز هر چ شتر یب شهی! من همشهیپره! فقط نگو نه که باورم نم ی! رنگت م شهیحالت بد م دنشیباشه که تو با د یکی د یبا-

 کردم !    نیصداقتت رو تحس

 . فقط آرام زمزمه وار گفت:د یانداخت و لب گز نییرا پا سرش 

 ! ینفر ن یفتم نداشتم و بعد از طالق هم تو اولکه گ یاز اون  ریغ ی من دوست پسر-
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 مرد شکست: یصدا انگار

 ره!  ینم ادتیکه برات تموم نشده و از  نه ی! اتهیمیعشق قد  نیپس ا-

دو دستش   ن ینشست و سرش را ب زش یو پشت م د یلبان لرزانش نهاد.مرد چرخ ی از اشک شد و دستش را رو زیلبر چشمانش

 گفت: ف یضع ی گرفت و با صدا

 که کار ما با هم تمومه !  نیاتاقت....برو مثل ا ش یذاشتم ببر  یدونستم نم  یبرو.....اگه م -

 صدد دفاع برآمد: در

 که!  وفتاده ین  یاون من رو نشناخته! اتفاق-

 گفت: تیگره کرده گذاشت و با جد   زیم  یرا رو  شیدستها

 . می کن ی ....بعد صحبت م یبه کارت برس و  یمطمئن نباش! بهتره االن بر -

  رهیمشخص نباشد و به طرف در برگشت، دستش به دستگ   یزیکرد در چهره اش چ ی و سع د یکش  سشیبه چشمان خ یدست

 محمود گفت:  د،یرس 

 افته!  ی نم یساعت بگذره اتفاق  م ی! نارهیخودش م ادیب ی ! بذار منصورینبر  ی بهتره تو چا-

 زد و سفارش کرد :  یبه منش یرفت. لبخند  رونیجواب در را باز کرد و ب یب

 اتاق من! اره یب یچا نیکه اومد بگ   یلطفا ً منصور -

اش نهاد و نفس   نه یس  ی قفسه  یبه در باز اتاق دستش را رو  دنیرا که گرفت به طرف اتاقش رفت. قبل از رس  یمنش پاسخ

 از استرسش کم شود.  ی کم د ی.شاد یکش یقیعم

 آن که نگاهش کند گفت:   ی. مرد بد یشرکت گرد ی ها ستمیوارد س   نشست و زیکنار م   یصندل ی رو

 تا من بتونم کارم رو شروع کنم.  د یمن فعال کن   یهاتون رو برا سیسرو د یخانم با-

کار و    یکه تمام حواسش رو  یکرد. درست زمان  یمرد فعال م  یکاربر ی ها را برا سیسرو یکی یک یگفت و شروع کرد. »حتماً«

 صورتش آمد و نفس داغش را کنار گوشش احساس نمود.  یکیبود؛ سر مرد به نزد شگرینما ی چشمش به صفحه 

را   یبت یکه انگار خبر مص د یکوب یم  نهیبرپا بود. قلبش چنان بر سر و س  ییبه کارش ادامه داد اما درونش غوغا ی واکنش ظاهر یب

 کمر شلوارش روان بودند.   یال به سو کردند و از با یم   یکمرش سرسره باز   رهیت ی عرق رو  یداده اند. قطره ها
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شده   خیو م ده یو نمناک کردن لبش را هم نداشت. انگار که به سقف دهان چسب  دنیشده بود که قدرت چرخ ی چوب خشک زبان

 بود. 

 جسورتر شده و زمزمه کنان شروع به صحبت نمود:  یحرکت ی ب نیاز ا مرد

عالقه داشت، آتنه گذاشت.....نه؟ خواهرت هم   ر ینص ه یت چون به آتنه فق......اسمت رو مامانیر یخانم ....آتنه نص  ی....آت یآت-

مامانت آرزوشه که داماداش اسماشون رامبد و خسرو باشن.....مثل   یگفت ی م ادته ی.....یتراب  نیاسم مهرانه مه ی مهرانه.....اونم از رو

 داماد کرد......نه؟   یآرزو الیسر دنیکه اول اسم گذاشت و بعد از د ه سبز.....البت ی خانه 

 هوم!  ؟ ی! من رو فراموش کرد ی آت  یمن چطوره؟ بزرگ شد   ی دوست دختر کوچولو حال

چشم   ینمود. از گوشه   ی م ان یو طغ  ی او را وادار به سرکش شیصدا با زمزمه ها ن یبرگشت و ا ی باز به زمان هفده سالگ  انگار

 .ند یرا به سرش بب ده یمهندس تازه از راه رس  ن یشدن سر ا ک یرد شود و نزد  یکس  د یترس  ی باز اتاق نمود. م مهیبه در ن ینگاه

 مرد را احساس نمود. ی لبها ی. لبخند نشسته رو د یعقب کش  ی را جمع کرد و کم خودش 

  یت  ینش رو پر کرد و گفت»مسئول آ که خوب ده رت یهنوز؟ مد  ی! تو بزرگ نشد یکه بود   ی هست ییهنوز همون ترسو-

 !یخودم هست ی دوست داشتن ی شرکت«.....تو که همون کوچولو

نه از اتاقش به سالن   ایحواسش به کارش باشد..... د یخواست محکم باشد و با اقتدار بگو ی خواست دور شود. دلش م یم  دلش

 احترام را نداشته است. اقتیل د یمنتقلش کند و بگو

 لرزان و بغض کرده نجوا کرد:   نهایا یهمه   ی جا به

 شاهد!-

 :د یدختر چسب ی آمد و لبها به مقنعه  کتریمرد نزد سر

 و دلت هنوز تو دستامه!  یدونستم که شناخت  یجان شاهد! م-

 شکوفه نزده حرف مرد خشکاند و سوزاندش: شیلبها ی رو لبخند 

 دم!  ی کس دوبار فرصت نم چی! من به هیاز دست داد!.....من رو یآت  یبد کرد-

 را با هم احساس نمود.  شیرفتن و سخت شدن صدا عقب
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  ی روز نیو سردش، مانند آخر  یگره خورده و صورت جد   یو ابروها ستی نگر ش یزحمت سرش را بلند کرد و به مرد گذشته ها به

بود و بعد   دهی د  ستاده،یمقابل پدرش ا یچهره وقت ن یه مرد را با همرا که نه.....او از پشت پنجر گری. همد دند یرا د گریبود که همد 

 ...... چیه گرید

برد. کاش    ی ......کاش با همان توهم نشناختن به سر منجایشوهر دادند. اکنون و ا یکوتاه ی شد و آتنه را به فاصله  د یناپد  پسر

 کرد. کاش......کاش!  ی نم یادآور یآورد و  ینم  ادیبه   اتیرا با جزئ  زیهمه چ

نمود و از خاطرات گذشته   اریباشد؛ آتنه را هش واری گفت مواظب در و د ی داد و بلند م ی راه را نشان م  ی که به کس  یمنصور  یصدا

 به راهرو انداخت. یبرخاست و به در اتاق رفت و در را تا آخر باز نمود و نگاه ش یحال مرد به خود آورد. از جا یو صحبت ها

را از   زیتا م ستادیا ی شدند.آتنه کنار کی آهسته نزد  ی را گرفته و با قدم ها گریطرف د گرید  یو مرد ز یطرف م ک ی یمنصور 

خودش   زیاتاق را به م  یگوشه   نیدورتر  مش«؛یمهندس کجا بذار د»خانمیکه پرس   یچارچوب در رد نمودند و در جواب منصور

 نشان داد. 

 نمود.  ییراهنما زیصاف گذاشتن م ی را برا  یگرفت و منصور   دهیشاهد را ناد پوزخند 

 و گفت:   د یعرق کرده اش کش یشانیبه پ یدست  یحرف زودتر از اتاق خارج شد. منصور یکمک دهنده ب  مرد

 !ارمیب یرم صندل   یمهندس م-

کرد و با   رش یگ یجا ز یشت موارد شد و پ ی چرخ دار پشت بلند  یبعد با صندل قهیجواب نشد و از اتاق خارج شد و چند دق منتظر

 اعالم نمود.  افتهی انیمهندس« کارش را پا  د یگفتن»بفرمائ

 تشکر کرد و گفت:  آتنه 

 ! اریب یی...ممنون! اگه ممکنه دو تا هم چاید یزحمت کش-

 گفت:   یبر لب نشاند و با لحن مسخره ا  ی زیرفت. شاهد لبخند تمسخرآم رونی ب ان«ی»چشم گو  یمنصور 

 مهندس!  ییفرما ی اجازه م-

 نشست. یصندل  یمنتقل نمود و رو  د یجد  زیرا هم به کنار م فشی گذاشت و برگشت و ک د یجد  زیم  ی تاپش را برداشت و رو لب

 چرخه بگم مهندس! یجون تو تو دهنم نم-

 : د یرا تنگ و سرش را کج کرد و پرس  چشمانش
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 ؟ یشوهر درس بخون یکه خونه    یزرنگ بود  نقدریا ؟ یرد مگه تو شوهر نک-

 آمد و گفت: یدختر چرخاند و با ابرو اشاره ا   نییباال تا پا ی را رو نگاهش

! .....هوم.....چه  یفتی از نون و نوا ن  ی چرخ یحلقه م ی ب نجای و ا ی چونیپ ی ! نکنه شوهر رو منمیب یحلقه ملقه تو دست نم-

 اس؟یجور

هر کس که دراز   ی زبان وامانده جلو نیا ینا محترمانه اش را بدهد ول  یجواب حرفها ی محل ی خواست با سکوت و ب یدلش م  آتنه 

 شد. ی نفر کوتاه م ک ی نیا ی بود، جلو

 نشست و زمزمه کرد: ستمشیس  پشت

 وقته جدا شدم. یلیوقته جدا شدم. منم خ  یلی!منم خمیبهتره به کارمون برس -

کار به آتنه مراجعه    یدو نفر برا ی کیآورد و رفت و  یچا ی بود که سکوت کند. منصور ده یو بهتر دشاهد هم غالف کرده   انگار

 کردند و آن دو هم چنان سکوتشان را حفظ کردند. 

* 

* 

....محمود  انی روز در م ک ی یسه روز پشت هم و گاه ی آمد. گاه یگذشت. البته هر روز نم ی هفته از آمدن شاهد به شرکت م دو

 بود.  دهیمرد جوان ند  نیدر رفتار آتنه با ا  یمتیهنوز صم

  ی کرد و آتنه هم قدم ی نم یبا هم بودنشان تالش  یخاطر که محمود برا   نیبه ا د یسرد شده بود. شا ل یدل ی آتنه با محمود ب روابط 

 نوشت به سالمت..... یکه بپرسد کجا ؟م   نیا ی رود، آتنه به جا یداد که م  ی م ام یمحمود پ یگذاشت. مثال ً وقت  ینم شیپ

 شیدهای ترد ی خواست آتنه را ب ی و دو دل شده است. محمود دلش م  دهیکرد که آتنه پا پس کش  یبه محمود ثابت م نیهم

 شد. یاگر خودش انتخاب نم ی کرد تا فرصت انتخاب را به آتنه دهد حت ی م  یدور   شتریداشته باشد. ب

  امیآمد که آتنه پ  ی گذشت و به نظر م ی م امشیاز پ یاد یهم داد. زمان ز  ام یمنتظر آتنه شد و پ یشگ یهم ی از دو هفته در جا بعد 

 . د یرخ آتنه را د می از کنارش رد شد و ن ییکه پژو رد یرا درآورد تا تماس بگ  یاست. گوش  دهیرا ند 

از باغ رستوران   یکیتا   نیرا به حرکت درآورد و به دنبال ماش  نیرا چرخاند و ماش  چیسرد شد و ضربانش باال رفت. سوئ دستانش

 .د یکش ی دور آتنه را خط م د یو برگشت.با  د یکش ی شدند؛ آه ادهیپ  نیکه از ماش  د یآتنه و شاهد را د   یفرحزاد رفت. وقت یها
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باشگاه و استخر را برداشت و   لیبه خانه رفت و وسا عی .....سرنطوریرا هم هم یپدر ی خانه  یخانه را نداشت......حوصله   ی  حوصله

 آزارش ندهد. ی شد تا وقت خواب فکر ی آنقدر خسته م د یرفت. با

* 

* 

  ستم یبست و س  ی نرم افزارها را م ی را بخواند. وقت ام یو بعد پ د یداد کارش را تمام نما  حیترج ی ول د ی اش را شن ی گوش  امیپ یصدا

 کرد گفت: یم  یادآور یرا  میقد   امیبود و ا دهیدو هفته ند  نیکه در ا یکرد، شاهد با نرمش ی را خاموش م

 ؟ ی! موافقمیسالها با هم حرف بزن نیهم راجع به ا می بخور ی زیچ ه یهم  م یبر ایخب! ب می آتش بس بد  ای! بیآت-

شد که دلت نخواهد با عشقت وقت   یمگر م  ؟ یو دوباره عاشقش نشو  یباش  یمیشد کنار عشق قد  ی ضعف رفت.مگر م دلش

 ؟یانبگذر

در شرکت پارک شده   یشاهد جلو  نیگر گرفته موافقت کرد. ماش  ی انداخت و با گونه ها فشی را در ک یحواس گوش  یب

نداد و او هم اجباراً   یشود، اما شاهد فرصت   نیسوار ماش  ند یبب یکه ممکن است همکار نجایا ستیکه درست ن د یبود.خواست بگو

 سوار شد و حرکت کردند. 

  ی نظر خواه یگرفته بودند نشستند. شاهد ب ک یحفاظت از سرما دورش را پالست ی که برا  یتخت یشاهد رو  ی رستوران انتخاب در

 کدام را دوست نداشت. چی نوشابه......آتنه ه ی دنیپرورده و نوش  تونیمخلفات هم فقط ز ی جوجه سفارش داد و برا

داد بود باز کرد و    هی که تک  ینگفت. شاهد دستانش را دو سمت پشت یز ینمود و چ یشد اما خوددار   ی عصب ییخودرأ نیاز ا یکم

 گفت: ی با کج خند 

 ! بگو!یخب خب ....فکر کنم بهتره تو اول شروع کن-

 حال جواب داد:  یخود را جمع کرد و ب  ی نگرفت و کم دنیطرز سؤال پرس  ن یاز ا ی حس خوب آتنه 

 بگم؟  یچ-

 ! یکرد کاریتو چ ،ی دخترم بش ک ینزد یکه حق ندار د یبابات سر من رو به طاق کوب  یبگو بدونم وقت-

  نیکه چه ها را از سر گذرانده تا ا د یفهم  یم  د یمرد طلبکار با نیا د یجالب و لذت بخش نبود.شا  چگاهیخاطرات گذشته ه  مرور 

 گفت:  یبه گل قال  ره یتر نمود و خقدر طلبکار نباشد.لبش را با زبان 
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خوره، بابام متوجه   یتو گره م ی  نده یو آ یم به زندگ  نده یو آ ی کردم تمام زندگ ی همون زمان که من با تو دوست بودم و فکر م-

! چقدر تو  یکه بفهمه تو چقدر خوب ی عنی قی تحق نیکنه! منم خوشحال که ا ی م ق ینگفت و گفت تحق یز یرابطه مون شد.اولش چ

 ! ی و چقدر من رو دوست دار ی س و دانشگاهت موفقدر

و مالک بابا   اریدونستم که مع  ی! نمشهیفهمه که من انتخاب اشتباه نکردم و راه برامون هموار م ی م ق یراحت بود که با تحق المیخ

که   ییها ی خواست سخت ی . بابا دنبال پول بود و ثروت.....به زعم خودش مستیکردم ن  یکه من فکر م ییزایچ نیا ق یتو تحق

داماد خوب،  پولدار بودنش بود که تو پاک پاک   ه یرو دختراش تجربه نکنن! پس مالک   د بو دهیکش ی کارمند   یخودش از زندگ

ارشد اقدام کنه!   یخواست برا  یتازه م که ترم آخرش بود و  یی دانشجو ه ی......یپولدار یو نه خانواده    ی ! نه خودت پول داشتیبود

و بعد بره دو سال    رهی......که تا دو سه سال ارشدش رو بگ نهپسر آه نداره با ناله سودا ک ن یکه ا یر یهر روزمون شد دعوا و درگ 

 !گهی نه ده سال د ی ! تو االن خواستگار خوب داریکن  یکنه که ده سال گذشته و تو ضرر م  دایو تازه بخواد کار پ یسرباز

نداد و به قول خودت سرت رو به طاق   جهی من نت  یو زار   هی . گرد یرس  ختنیدست تو ر ی رو یبه کتک خوردن من و آب پاک کار

 !یو رفت  ید یراحت خط کش یلیکه تو هم خ  یو مجبورت کرد دور من رو خط بکش د یکوب

دوازده سال ازم بزرگتر بود.طال   لیبه تقال افتاده! جل نجور یخواستگار پروپا قرص پولدار ا ه یمتوجه شدم که بابا به خاطر  تازه

نداشت که اخالق   افهینداشت. کاش فقط ق افه یشون بود. پول داشت اما ق یفروش بود هم خودش و هم پدرش.....شغل خانوادگ

 نداشت. گه یمشکالت د و هم نداشت.کاش فقط بد اخالق بود 

امتحانات به بابا وقت داده بودند.به محض    انیمهم بود.فقط تا پا نیآمده بود و هم رون یالک بابا که ثروت بود سربلند بو م  اریمع از

 عقد نشوندنمنم. یتموم شدن سر سفره  

 ییو با صدا  د یبه صورتش کش ی اراده اش بود. با آوردن غذا توسط گارسون، دست یچشمش روان شد ب ی که از گوشه  یاشک

 ت: گرفته گف

 !نیاریهم ب  کیکوچ ی آب معدن هی  شه یاگه م-

 گفت:  یکرد و جد  ی«گفت و رفت. شاهد اخم ی جوان »چشم پسر

 !ید   یسر خود سفارش م ه یبه من بگو! چ یخوا یم  یزیچ-

 باال انداخت: ی حوصله شانه ا یب آتنه 

 ! ستمیبچه که ن ری! سخت نگ گهیآب بود د ه ی!  الیخ یب-



 باران  یابر ب

28 
 

را مقابلش نهاد و مشغول شد. متوجه نخوردن دختر   شیغذا ع یسر یل یتکان خورد اما سکوت کرد. شاهد خ یتیمرد به نارضا سر

 که همراه غذا بود.   یاز نان تازه ا  ی. آتنه چند قاشق برنج خورد و کمد ینگرد

 :د یکه گذشت پرس  یکم

 ؟ یو کجا بود   یکرد  کاریسالها چ ن یتو ا-

 باال انداخت و جواب داد...  یشانه ا دانهیاز نوشابه اش خورد و الق یکم

 ! مید یپلک ی م ی....دخترا....ایدرس....کار...سرباز-

 ناخواسته باال رفت.  شیابرو

 به درس و کار داره؟  یدخترا چه ربط-

 و شاد جواب داد که دهان آتنه بسته شود.   فیسرک یو طور  دهیخند  انه یموذ

  گه یشم و د  ی م ش یپوشم و درو ی م اهیرخت س  گه ید  یتو رفت ی زن بگذره؟ فکر کرد   ی مرد ب ه یعمر  شهیمکار که داره! مگه -

 کنم؟  ی نم ی نگاه به دختر

او   ی او را گرفته اند و وقت ی بشنود که جا یخواست از دختران ی نداشت اما دلش هم نم ی انتظار نیچن  نیانداخت. ا ری سر به ز آتنه 

 باخت.  ینرد عشق م  گرانیبا د ی فراق شاهد را به سوگ نشسته بود، و هی با آه و گر

 : د یآن که نگاهش کند پرس  ی و ب د یو نوش  خت یر  وانشیآب در ل  یزحمت بزاقش را قورت داد و کم به

 ؟یهم هست گه ید  یبا کس رونیب یاالن که با من اومد  ؟یاالن چ-

  یکرد. از برخورد دست گرم شاهد با دستش تکان  یوب احساس مبغض را خ ی ول  د ید ی بلند و سر تکان دادنش را نم ی  خنده

 تکان داد.  یخورد. دستش را محکم و کم 

  یبه تو ربط زا یچ هی ! خارج از ارتباط خودمون بقیکن  ینم ی که تو کار من فضول نه یقانون هم ا نیقانون دارم. اول ی من تو دوست-

 نداره!

 لرزاند گفت:  یرا م  شیو صدا   مرتعش بود ی و با چانه ا  د یدستش را عقب کش آتنه 

 !یمن بش  الیخ ی بهتره ب یتون  یرابطه نباشم! تو هم اگه نم  هیمن مهمه که نفر سوم    یبرا-
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بود شاهد   دای که پ نطور یرستوران رفت. ا ی که به عنوان در قرار داشت و پس زد و به طرف خروج  یک یرا برداشت و پالست فش یک

و در راه خانه اش    نیبعد در ماش  قه ی را هماهنگ کرد. چند دق ینیاش ماش  ی و با گوش  ستاد یجلوتر ا  ی . او هم کمامد یبه دنبالش ن

 بود. 

دو نفره با محمود   ی شام ها ی کرد. دلش برا ی را تحمل م لیباشد که جل یسر و ته یب ی رابطه ها ن یچن ن یقرار بود گرفتار ا اگر

 بود به فکر محمود افتاده است. دهید ینامهربان از شاهد  یکه درست وقت د یتنگ شد. از خودش خجالت کش

* 

* 

که به آتنه وقت داده بود تا آشنا شوند؛    یدوست نداشت. زمان ی ا نهیزم  چیرا در ه  یفی گرفت. بالتکل  یم  یدرست  میتصم د یبا

 . ردیبگ  م یماند تا آتنه تصم یمنتظر م  د یو با د ید  یاش م یمیتفاوت داشت با حاال که آتنه را کنار عشق قد 

آتنه فرستاد و   ی برا ی امیاست؛ پ امدهیمطمئن شد که شاهد به شرکت ن یظهر وقت  کی. نزدد یپسند  یمنفعل بودن را نم نگونهیا

 بالفاصله جواب گرفت.  روز ی. برخالف دنند یبب رونیرا ب گریهمد  ی ادار میبعد از تاخواست که 

رفت و درون    رونینمود. عصر زودتر از آتنه ب ی زد را با خود تکرار م  یم  د یکه با ییحرفها یکرد و گاه  یکار م   یحوصلگ  یب با

 منتظر ماند.  یشگ یهم ی در جا نیماش 

شدن   ک ینزد نه یکرد. از آ ی م ینیدلش سنگ  ی رو ی.....غمی......نه لذت انتظاریاقیو نه اشت  ینبود.....نه شور  شه یمانند هم وضعش

 و حرصش باال زد.  شتری اش ب ی و کالفگ   د یدختر را د

به   ینظر خواه یآتنه را آهسته و نامحسوس جواب داد و حرکت کرد. متوجه سرحال نبودن آتنه هم شد. نتوانست ب »سالم« 

 :د یادامه دهد. زمزمه وار پرس  حرکت

 ن؟یجا تو ماش  نیهم ای  میبخور ی زیو چ میحرف بزن  م ینیبش یی جا میبر-

 آن که سرش را بچرخاند پاسخ داد: یهم ب  آتنه 

 بهتره!  نیخورم! تو ماش  ینم ی زی من که چ-

داد و با    هی را زاو  بدنشیو کم ستادیدختر ا ی به خانه  ک ینزد ی ابانهایاز خ ی کیتکان داد و در  د ییبه تأ ی را با آه سرش 

 گفتن»خب« توجهش را به خود جلب کرد. 

 قرار گرفت و منتظر نگاهش کرد. شی و رو در رو د یهم چرخ آتنه 
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 ش؟ یکه بخون ینخواست  ؟ یرو نگرفت روزم ید ام ی؟پیبگ  ی زیچ ی خوا ینم-

 اش شد. ره یسرش را باال گرفت و با تعجب خ آتنه 

 !نیهم دمی د ر یفقط د  ه؟ی چه حرف نیا-

 ؟ یو با اون رفت ی دادم و راه افتاد  امیپ ید ی ند  ؟ یکن  یرو چک نم تیاومدن از شرکت گوش  رونیقبل از ب شه یتو هم ؟ ید ید  رید-

 روبرو شد و گفت:  ی  رهی را چرخاند و خ شیکرد و رو ی آمد.پووف یو قرمز شدنش به کارش نم دن یگز لب

هم که با هم   روزیکرده و د  ریآقا ذهنت رو درگ نیا داستیکه پ نطوری. امی مسئله رو تمومش کن  ن یبا هم ا یایامروز گفتم ب-

 ......نه گوش کن! د یرفت رون یو ب د یبود

 .د ینداد آتنه حرفش را قطع نما اجازه

. بعد از چندماه رفت و آمد به  میمشترک با هم فکر کن  یزندگ هی و به  میرو بشناس  گه یبود؟ همد   یروز اول قول و قرارمون چ-

  بی.....من آدم رقیتا حاال من رو شناخته باش  د یهندستون کرده.....با  ی هوا لت یآقا ف نیا دن یشما با د چ،یه م ید یکه نرس  جه ینت

  نیآخر....بهتره همخوام که تنها من تو ذهنش باشم نه عشق اول و عشق  یرو م  ی . من کسستمین دن یو شاخ و شونه کش یعشق

 ! می رو تمومش کن مه ینصف و ن ی رابطه  نیجا ا

رفت   یشکسته راه م  ی  شهیش  ی شده است. محمود انگار رو ریداد که چقدر غافلگ   یدختر نشان م  ریگشاد شده و متح چشمان

 داد.   یانجامش م  د یبا ی ول

 کنم!  ی ! گوش مینظرت رو بگ  یتون یحاال م-

 دختر راحت تر باشد. د ینشد. محمود نگاهش را برداشت تا شا دهی شن نشانیاز ب  یی آوا ی را برهم زد ول شیچندبار لبها آتنه 

 .ستین یکن  ی که فکر م نطور یا-

 لرزان اما شتابان دور شد.  ییشد و با قدم ها اده یپ نیو از ماش   د یرا بگو نیتوانست هم فقط 

 و داد زد.   د یفرمان کوب یچندبار مشتش را رو  یعصبان

 ! ی... لعنتیتلعن-
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نمود و   ی برقرار م یحی گذشته و حال ارتباط صح ن یب د یکار را کرده است. آتنه با ن یدانست بهتر یدور نشده دلتنگ شد. م  هنوز

دو    نیا ن ی.در هر حال ماندن محمود بد یرس   ی م گر ید ی ا جه یبه نت  ایکرد و  ی آدم را خودش تمام م نی ا د یبا ایخودش  یبه گفته  

 آتنه نبود.  فعها و کارزار دل و عقل به ن ی دل

* 

* 

....انگار یز یهم شکستن چ د یشدن و شا یها.....شاک لم یزدن به شکل ف اد یبلند....فر ی با صدا هیخواست....گر یزار زدن م دلش

 محمود جا گذاشت. نیاز وجودش را در ماش  یقسمت

انتخاب درست   ک یدو مرد با هم به  یرفتار  ی  سهیبوده که با مقا نی در پس ذهنش برنامه اش ا د ید ی کرد م  یکه فکر م  حاال

 برسد.

بود. به پارک   ده یکنار کش ی باز ی خود را از گردونه  ش ینگه دار یبرا یتالش  چیانتظارش رخ داده بود و محمود بدون ه خالف

 سرد نشست.  مکتین  یراهش را به داخل پارک کج کرد و رو د یخانه که رس  کینزد

  ی ا دهی و حسرت خوردن فا دنیاز دست بدهد. آه کش زیبود که باعث شده بود محمود را ن یبود شاهد سراب دایکه پ  نطوریا

 نداشت.

به راه افتاد. به محض ورودش،   بان یبغلش پنهان کرد و سر در گر ریبه خانه برگردد. دستها را ز د یسرما مچاله شده بود. بهتر د از

شده و کنار    مون یپش یعیتمام شد....رف د»محمودیآمد که بگو ی شد و نه دلش م یم  شیکرد. نه رو دن یمادرش شروع به پرس 

 باد«......  خودم .....خودم کردم که لعنت بر دهیکش

بود.   لیتکم تشیجا گذاشت. امشب ظرف مادرش را پشت در اتاق  یگفت و به اتاقش رفت. غرها  ر«یآن که شام بخورد»شب بخ یب

 برد.  یو خوابش نم د یچرخ ی پهلو به آن پلو م نیاز ا

  دن یو از د د یصفحه کش یچشم بسته انگشت رو  ک یچشم باز و  کیدارد. امیو متوجه شد پ  ند یرا برداشت که ساعت را بب یگوش 

 نشست و چشمانش را هم باز نمود.  خیاسم شاهد، بلند شد و س 

 درک مفهومش دوباره آهسته و کلمه به کلمه خواند.  یرا با سرعت خواند و برا  امیپ

  ی ! دلم میو زود رفت ی هستم که تو پا شد   ی من که نگفتم االن با کس شه؟یسرت نم یشوخ ؟یهست  ی نازک نارنج نقدر یچرا ا »تو

 ر« ی...بوس بوس....شب بخ.یخواد تو رابطه مون بهم اعتماد داشته باش 
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  یهم شاک شهی پروا و جسور بود.هم یآمد که در گذشته هم شاهد ب ادش یآخر چه بود؟  ی شد. جمله  ی نم نیبازتر از ا چشمانش

 . د یآ ینم ش یها و جسارت ها طنتیش  ی که آتنه پا به پا

 را نوشت. امیتوجه به ساعت، جواب پ یب

 موضوع حساسم ها!«  نیا ی! من رو یست ین ی باشم با کس »مطمئن

 خواد«  یرو م  میمیقد   یجواب آمد»مطمئن باش! دلم دوست دختر کوچولو بالفاصله

در وجودش    یند یخوشا ی. تمام فکرش را شاهد پر کرد.گرما د یرا فشار داد و دراز کش ی بر لبش نشست و قفل گوش  یلبخند 

. حداقل عذاب وجدان  د یشد که محمود کنار کشکرد خوب  ی کرده بود. حاال که فکرش را م ینشست. انگار شانس به او رو 

توانست تن را به خواب بسپارد    یکردن مادر سخت تر بود.حاال م انعسخت و ق حشیگفت. توض ینم  یز ینداشت. اما به مادرش چ

 ببافد. یی طال یاهایو رو  ندازدیب اهایکار و رفتن محمود را به پشت کوه رو  یو آشفتگ   یخستگ  ری و زنج

* 

* 

ها   یبود. دل آتنه به شدت تنگ مهربان یسند  ی امضا اید که ارتباطش با محمود در حد برخورد در سالن شرکت و بو  ی روز چند 

 کرد.  ی م انیداد و نه ب  یرا نه نشان م نی ا ی و توجهات محمود بود. ول

هم که در شرکت   ی رفتند. وقت  یم  رونینمود و با هم ب ی آمد هماهنگ م ی هم که شرکت نم ییسرش با شاهد گرم بود.روزها فعالً

 گذراندند. یرفتند و وقت م  ی م یرستوران  ایشاپ و  یشدند و به کاف ی جدا خارج م ا یبود؛ با هم و 

  چیبا ساندو تیو نها ی و چا  کی را با ک دارشانیکرد د ی م ی.سعستیخرج کردن باز ن ی متوجه شده بود که شاهد دستش برا آتنه 

 دارد.   یمشکل مال ایاست و  س یدهد که مرد خس  صیتوانست تشخ یبرساند. هنوز نم انیفالفل به پا

بود که   نینمود ا ی م تش یکه اذ  یخورد. تنها مورد  یرفت خانه و شام م ی م تیخورند. نها ی مهم نبود که چه م شیبرا اد یز آتنه 

 کرد.  یعمل م  یشاهد خودرأ

 خواستند بروند.  یکه م ییو نه در مورد جا د یپرس  ی نظرش را م یدر مورد خوراک   نه

 شاهد را گرفت. ی بود که آتنه شماره  یساعت ادرا انیپا ک یعصر قرار گذاشته بود. نزد ی برا ی بود ول امدهیروز هم شاهد ن آن

 ؟ ییسالم ...کجا-

 ؟ یهنوز حرکت نکرد  ؟ ییسالم خوشگل خانم!سر جام هستم...تو کجا-
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 :د یزده پرس  رتیح آتنه 

 ام؟یدنبالم؟ من کجا ب ی ایمگه نم-

 شاهد طلبکار شد. یصدا

 ها!  کهی! زود باش ترافگمیکه م نجا یا ا یب ریبگ  نیماش  ه یدنبالت؟  ام یب ی مگه تو بچه ا ی آت-

 گفت:   فیو ضع د یام نا

 ! شهیم  ک یچقدر با خونمون فاصله داره؟......هوا هم که زود تار یدونیبرگشتنم! م شه یسخت م-

 .ستیننر بودنش شاک نیزند و به شدت از ا یحرف م  هی لوس و ننر همسا ی بود که با بچه  ی شاهد مانند کس لحن

 ؟ یریگ  ی.....مترو.....چرا مثل بچه ها بهونه می....اسنپ....نه آژانس....نه تاکسهینقل له یهمه وس  نیا-

و توجه کردن بود. اسنپ را   دنیناز کش یناچار گفت و تماس را قطع کرد. به شدت سرخورده شده بود. انتظارش کم  « یا ه»باش 

 رفت.  رونیهماهنگ کرد و از شرکت ب

رفت.   یمحمود در ذهنش رژه م  یمحبت ها اریاخت ی چشمانش را بست تا به مقصد برسد. ب یعصرگاه ک یداد و در تراف  آدرس 

دارد و   ی کرد که هر کس اخالق  هی شد.خودش را توج یرساند دلش رضا به رفتن نم ی بود اگر عجله هم داشت تا آتنه را نم ادش ی

 .د ینما سه یمقا د ینبا

  ی . شماره د یرس  یشاپ معمول  ی کاف کی شده بود. آدرس را مرور کرد و به  ک یشد. هوا کامالً تار ادهیکه آدرس داده بود پ ییجا

 جاست. نیمطمئن شود محل قرار همشاهد را گرفت تا 

  ی ها یفروش  ی . در واقع از آن بستند ید  کیو ش  ز ینه چندان تم یزیشاپ شد و او را بر م  یاش نمود و وارد کاف ییراهنما شاهد 

 شاپ گذاشته اند.  ی نام خود را کاف شرفتی گام پ  کیبود که با  یمیقد 

 کرد.   هی محض نشستن گال به

 نم؟ یبش فیکث  ز یم ن یا یرو  ام یتومن پول اسنپ دادم که ب یس  ؟یکجاست قرار گذاشت گه ید نیا-

 جواب داد: یگره خورده نگاهش کرد و با تند   یبا ابرو شاهد 

که هنوز    شهیم ی ور ....چ  نیا ایروز هم شما ب ه ی تا اونجا  امیدو نفره اس! اگه من م  ی رابطه   هی نیذاره! ا  یپاشو برو! چه منت م -

 ؟ یزن ی ر مغ ومدهین
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 آخه.... -

 ! گهید ی کن ی کار  ه ی د یکنم تو هم با ی م نه یرابطه هز نیا ی! گفته باشم....اگه من برا ادیادا اطوارا خوشم نم ن یآخه نداره! من از ا-

  ی که م  یشد در حال ی ...زبانش کوتاه میعقل یو ب ی فتگ یو ش  یگشت به هفده سالگ   ی. در مقابل شاهد انگار بر مد یعقب کش آتنه 

 . د یایکوتاه ب د یدانست نبا

 !نیهم ومد یشاپه خوشم ن یکاف  نیاز ا ؟ یشیباشه....چرا ناراحت م-

که آوردند   یکیحال و احوال کردند و از کار گفتند.ک  ی سفارش داد. تا آماده شدن سفارش شان کم  ک یو ک ی حرف چا یب شاهد 

 گذرد.   یاز پختش م  ی بود و مشخص بود که چند روز اتیب

 به ساعتش نمود و گفت: یکه گرم شود.نگاه  نیا ی خورد؛ آن هم فقط برا یرا کم ی ا سهیطعم ک یب  یفقط چا آتنه 

 ! شهیم ر یتا بخوام اون ور شهر د  گهیبرم د د یمن با-

  یو دکمه   د یرا قاپ ی گوش  عیصفحه بخواند، دست شاهد سر یرا رو  ی که آتنه بتواند اسم نیشاهد زنگ خورد.قبل از ا یگوش 

 کنارش را فشار داد. 

 ؟ ی جواب بد  ی خوا ینم-

 ! یبر ی خوا ی م ی گ یم ی!...تو تازه اومد ستینه مهم ن-

 برسم خونه!  رید   رهیگ  یم  رادی! مامان اشهینم نجور ی...اادهیشده و فاصله هم ز کیکه هوا تار  ینی ب یم-

 صورتش نقش بست.  ی رو ی زیتمسخرآم لبخند 

با دوست   ایکوچکتر از تو خودشون خونه دارن و تنها و    یبابا دست بردار....دخترا و چشمت به دهن مامانته؟  یهنوز بزرگ نشد -

 مامانم.... ی گ یمطلقه هنوز م ی کنن، بعد تو ی م  یپسرشون زندگ

 نمود.  یم  تشیاذ زش یآم هیپر استهزا و لحن کنا  ی  خنده

 باشم!  ییکارا ن یدن، مسخره و خنده داره؟ من طالق نگرفتم که دنبال همچ  یم تیکه خانواده ام به من اهم نیا-

 کردم.  یخودم عشق م  ی کردم و برا یاجاره م  ت یسوئ ه یتو بودم  ی! مگه مهمه؟....من به جایهرچ  یبرا-

 . اوردی کرد مقابله کند و کم ن یسع
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 !یعشق و حال وارد باش  یتو مقوله    یلیکه خ ادیبه نظر م ؟ یکن  یکار رو نم نیاالن ا-

 گفت:  شیخنده ها  ن ینداشت. انگشت اشاره اش را رو به آتنه چند بار تکان داد وب یمرد حس خوب ی  قهقه 

 بدم؟  ادتی یخوا  یها!...آره خوب واردم!...م  ی...تو هم باهوش یآ  یآ-

 آشکار نشود.  شیکرد بغضش از پس صدا ی از جا بلند شد و سع آتنه 

 . ستیو برگشتن برات سخت ن ی دار  نیشرکت....حداقل تو ماش  یایباشه که تو م ییمن برم! بهتره قرارمون هم روزا-

 شد. دهیبرخاست که برود و دستش شکار و به طرف مرد کش شیجا از

 را عقب برد و پرسشگرانه نگاه کرد.  دستش

 ! میمون رو هنوز نخورد کی. ک می ر یم  گهید  قهی! پنج دق  نیبش ایب-

 نشست.  یصندل  یلبه   ینازک کرد و رو  یچشم پشت

ندارن که زودتر   یهم فرق  گه ید ی  قه ی! االن و پنج دقمیبگذرون مارستانیو امشب رو تو ب  میترسم بخور  یمونده اس....م  کشیک-

 برم بهتره! 

 تونم بهت قرض بدم.  یم  یپول هم اگه کم دار  ؟ یکن  یو تنها زندگ  ی ریخونه بگ  هی  هی نظرت چ-

 بود که ادامه داد.  امدهیدر ن شنهادش یاز شوک پ هنوز

 ؟ یزد  غش یو شوهر پولدار و.....چقدر ت  هی....مهریکردم پول داشته باش   یفکر م -

ز  ا ییرها شیو با زجر فراوان فقط آرزو  یکه در هجده سالگ  ییشناخته بود.او ی مرد او را چگونه زن نی . اد یدانست چه بگو  ینم آتنه 

 داد.  ی م تیکرد و اهم ی فکر م اتیدست شوهرش بود؛ چطور به پول و ماد

 جواب داد.  یاز جا برخاست و جد  مصمم

!  یفهمم که اصالً من رو نشناخت ی ره من فقط هجده سالم بود. حاال م  یم  ادتی! یدون یراجع به وضع من نم  یچی تو ه-

 خداحافظ!

زرد رنگ دست بلند کرد و دربست را با   ی تاکس دن یرفت. به محض د ابانیآمد و به آن سمت خ رون یشاپ ب ی سرعت از کاف با

 بلند گفت.  یصدا
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او با آه   ی او را گرفته اند و وقت یبشنود که جا یخواست از دختران یانتظار نداشت اما دلش هم نم نگونهیانداخت.ا ری سر به ز آتنه 

 باخت. ی نرد عشق م گرانیکرد؛ شاهد با د  ی دست و پنجه نرم م ه یو گر

 : د یآن که نگاهش کند پرس  ی و ب د یو نوش  خت یر  وانشیآب در ل  یزحمت بزاقش را قورت داد و کم به

 ؟یهم هست گه ید  یبا کس رونیب یاالن که با من اومد  ؟یاالن چ-

  یکرد. از برخورد دست گرم شاهد با دستش تکان  یبغض را خوب احساس م ی ول  د ید ی بلند و سر تکان دادنش را نم ی  خنده

 تکان داد:   یخورد.دستش را محکم گرفت و کم

 نداره!  یبه تو ربط زا یچ هی ! خارج از ارتباط خودمون بقیکن  ینم ی که تو کار من فضول  نهیقانون دارم، قانون اولم ا ی من تو دوست-

 لرزاند گفت:  ی را م شیکه مرتعش بود و صدا ی و با چانه ا  د یدستش را عقب کش آتنه 

 !یمن بش  الیخ ی بهتره ب یتون  یرابطه نباشم! تو هم اگه نم  هیمن مهمه که نفر سوم    یبرا-

بود شاهد به   دایکه پ نطور یرستوران رفت. ا ی پوشانده شده خارج شد و به  طرف خروج کیرا برداشت و از تخت پالست فش یک

 و در راه خانه اش بود.   نیبعد در ماش  قه ی فت و چند دقو اسنپ گر ستاد یجلوتر ا  ی و او هم کم  امد یدنبالش ن

دو نفره با محمود تنگ شد. از   ی شام ها یکرد. دلش برا  یرا تحمل م  ل یسر و ته را قبول کند که جل ی ب یقرار بود رابطه ها اگر

 بود، به فکر محمود افتاده است. ده ید یکه از شاهد نامهربان ی که درست وقت د یخودش خجالت کش

* 

* 

که به آتنه وقت داده بود تا آشنا شوند،    یدوست نداشت. زمان ی ا نهیزم  چیرا در ه  یفی گرفت. بالتکل  یم  یدرست  میتصم د یبا

 . ردیبگ  می ماند تا آتنه تصم ی منتظر م  د یو با  د ید یاش م  یمیتفاوت داشت با اکنون که آتنه را کنار عشق قد 

 .د یپسند  یمنفعل بودن را نم نگونهیا

را   گریهمد  یادار  مید از تاآتنه فرستاد و خواست که بع یبرا  یامیاست؛ پ امدهیمطمئن شد شاهد به شرکت ن  یظهر وقت کینزد

 را گرفت. امشیبالفاصله جواب پ  روزی. برخالف دنند یبب رون یب

رفت و درون   رون ینمود.عصر زودتر از آتنه ب ی زد را با خود تکرار م  یم  د یکه با ییحرفها یکرد و گاه  یکار م   یحوصلگ  یب با

دلش    یرو  ی......غمی.....نه لذت انتظار یاقیو نه اشت ی نبود......نه شور شهیمنتظر ماند.وضعش مانند هم یشگ یهم ی در جا نیماش 

 کرد.   یم ینیسنگ 
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 شد.حرص درونش هم رو به باال رفت. شتریاش ب  ی.کالفگ د یشدن آتنه را د  کینزد نه یآ از

به   ینظر خواه یدن آتنه هم شد. نتوانست بآتنه را آهسته و نامحسوس جواب داد و حرکت کرد. متوجه سرحال نبو »سالم« 

 :د یحرکت ادامه دهد.زمزمه وار پرس 

 م؟ یحرف بزن نیتو ماش  ایشاپ  ی کاف  هی  میبر-

 آن که سرش را بچرخاند جواب داد:  یهم ب  آتنه 

 بهتره!  میباش  نیخورم! تو ماش  ینم ی زی من که چ-

و با  د یبه طرف آتنه چرخ یو کم  ستادیآتنه ا ی خانه  کینزد یابانهایاز خ ی کیتکان داد. در  د ییبه تأ ی را با آه سرش 

 گفتن»خب« توجهش را به خود جلب کرد. 

 دوخت و منتظر ماند.   شیو نگاهش را به پا د یچرخ یهم کم آتنه 

 ش؟ یکه بخون  ینخواست ای ینخوند  ؟یرو نگرفت  روزم ی د امیپ ؟یبگ  ی زیچ ی خوا ینم-

 سرش را باال آورد و با تعجب نگاهش کرد:  آتنه 

 ! نیهم دم ید ر یرو د امت یفقط پ  ه؟ی چه حرف نیا-

 ؟ ی با اون رفت ی دادم و راه افتاد  امیپ ید ی ند  ؟ یکن  یرو چک نم تیاومدن از شرکت گوش  رونیقبل از ب شه یتو هم ؟ ید ید  رید-

 روبرو شد و گفت:  ی  ره یرا چرخاند و خ شیکرد و رو   یپووف د یو قرمزشدنش را که د دن یگز لب

هم که با هم   روزیآقا ذهنت رو مشغول کرده و د نیا داستیکه پ نطوری. امی مسئله رو تمومش کن  ن یبا هم ا یایامروز گفتم ب-

 گوش کن!   قهید  هی .....نه د یرفت رون یو ب د یبود

 بزند.  ی نداد آتنه حرف اجازه

و   م ییایو م می ر  ی. چند ماهه که با هم ممی مشترک فکر کن  یزندگ هی رو و به  گهیهمد  م یبود؟ بشناس   یروز اول قول و قرارمون چ-

  یمن رو شناخته باش  د یهندستون رو کرده.....با یهوا  لتیآقا هم که انگار ف  ن یا دنی.....با دید یثابت نرس  ی  جه ینت  هی تو هنوز به 

ه تنها من تو ذهنش باشم نه عشق اول و نه عشق  خوام ک ی رو م  ی. من کسستمین دنیشاخ و شونه کش و  ی عشق بی.....من آدم رق 

 نباشه!  نمونی ب یرابطه ا گهیبه بعد د نیآخر....بهتره از ا
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  یرفت ول یشکسته راه م  ی  شهیش  ی شده است. محمود انگار رو ریداد که چقدر غافلگ  یآتنه نشان م   ریگشاد شده و متح چشمان

 داد.  ی انجامش م د یبا

 کنم!  یبگو! گوش م  یخوا  یم  یحاال هر چ-

 دختر راحت تر باشد. د ینشد. محمود نگاهش را برداشت تا شا دهیشن نشان یاز ب ییآوا یرا بر هم زد ول  شیچند بار لب  لبها آتنه 

 .ستین  یکن یکه تو فکر م  نطور یا-

فرمان    یچند بار مشت رو یلرزان اما شتابان دور شد. عصبان  ییشد و با قدم ها اده یپ نیو از ماش   د یرا بگو نیتوانست هم فقط 

 : د یکوب نیماش 

 ! ی....لعنت ی لعنت-

نمود.   ی برقرار م یحی گذشته و حالش ارتباط صح ن یب د یکار را کرده است. آتنه با ن یدانست بهتر یدور نشده دلتنگ شد. م  هنوز

 .د یرس   ی م گر ید ی ا جه یبه نت  ایکرد و  ی آدم را خودش تمام م نی ا د یبا ایخودش  یبه گفته  

 ها و کارزار دل و عقل به نفع آتنه نبود.  ی دو دل نیا نی هر حال ماندن محمود ب در

* 

* 

.....انگار یزیهم شکستن چ د یشدن و شا  یها.....شاک لمی زدن به شکل ف اد یبلند.....فر ی با صدا هیخواست....گر یزار زدن م دلش

بوده که با   نیدر پس ذهنش برنامه اش ا  د ید ی کرد م ی محمود جا گذاشت.حاال که فکر م نیاز وجودش را در ماش  یقسمت

 درست برسد. تخابان ک یدو مرد با هم به  ی رفتار  ی  سهیمقا

بود. به پارک   ده یکنار کش ی باز ی خود را از گردونه  ش ینگه دار یبرا یتالش  چیانتظارش رخ داده بود و محمود بدون ه خالف

 سرد نشست.  مکتین  یراهش را به داخل پارک کج کرد و رو د یرس خانه که  کینزد

  ی ا دهی و حسرت خوردن فا دنیاز دست بدهد. آه کش زیبود که باعث شده بود محمود را ن یبود شاهد سراب دایکه پ  نطوریا

 نداشت.

به راه افتاد. در خانه با ورودش،   ان بیبغلش پنهان کرد و سر در گر ریبه خانه برگردد.دستها را ز د یسرما مچاله شده بود. بهتر د از

  مونیپش  ی عیمحمود تمام شد......رف د»یآمد که بگو ی شد و نه دلش م ی م ش یو غر زدن کرد. نه رو دن یمادرش شروع به پرس 

 که لعنت برخودم باد«...  کردم ......خودم  دهیشده و کنار کش
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  لیتکم تشیمادرش را پشت در اتاق جا گذاشت. امشب ظرف  یگفت و به اتاقش رفت. غرها  ر«یآن که شام بخورد »شب بخ یب

چشم   ک یدارد.   امیو متوجه شد پ ند یرا برداشت که ساعت را بب ی برد. گوش  ی و خوابش نم د یچرخ یپهلو به آن پهلو م  نیبود. از ا

 نشست و چشمانش را هم باز نمود.  خیس  اسم شاهد، بلند شد و  دن یو از د  د یصفحه کش یچشم بسته انگشت رو  کیباز 

 درک مفهمومش دوباره آهسته و کلمه به کلمه خواند. یرا با سرعت خواند و برا  امیپ

  ی ! دلم میو زود رفت ی هستم که تو پا شد   ی من که نگفتم االن با کس شه؟یسرت نم یشوخ ؟یهست  ی نازک نارنج نقدر یچرا ا »تو

 ر« ی......بوس بوس...شب بخیخواد تو رابطه مون بهم اعتماد داشته باش 

  یهم شاک شهی پروا و جسور بود. هم یآمد که در گذشته هم شاهد ب ادش یآخر چه بود؟  ی شد. جمله  ی نم نیبازتر از ا چشمانش

 . د یآ ینم ش یها و جسارت ها طنتیش  ی که آتنه پا به پا

 ت.را نوش  امیتوجه به ساعت جواب پ یب

 موضوع حساسم ها«...  نی! من رو ایست ین ی باشم با کس »مطمئن

 خواد«  یرو م  میمیقد   یجواب آمد»مطمئن باش! دلم دوست دختر کوچولو بالفاصله

در وجودش    یند یخوشا ی. تمام فکرش را شاهد پر کرد.گرما د یرا فشار داد و دراز کش ی بر لبش نشست و قفل گوش  یلبخند 

.حداقل عذاب وجدان نداشت. د یکرد خوب شد که محمود کنار کش  یکرده بود.حاال که فکرش را م یو نشست. انگار شانس به او ر

 کردن مادر سخت تر بود.  عسخت و قان  حش یگفت. توض ی نم یز یاما به مادرش چ

  یاهایو رو  ندازد یب اهایکار و رفتن محمود را به پشت کوه رو یو آشفتگ  ی خستگ  ریتوانست تن به خواب بسپارد و زنج یم حاال

 ببافد.  ییطال

* 

* 

ها   یبود. دل آتنه به شدت تنگ مهربان یسند  ی امضا ایبود که ارتباطش با محمود در حد برخورد در سالن شرکت و  ی روز چند 

  یهم که شرکت نم ییا شاهد سرش گرم بود. روزهاکرد. فعال ً ب ی م انیداد و نه ب  یرا نه نشان م نی ا ی و توجهات محمود بود. ول

 رفتند.   یم  رونینمود و با هم ب یآمد؛ هماهنگ م 

گذراندند. آتنه متوجه بود که   یرستوران وقت م  ایشاپ و  یدر کاف  ایرفتند و  ی جدا م ا یآمد؛ با هم و  ی که به شرکت م  ییروزها

 برساند. انیفالفل  به پا چیبا ساندو تینها ای و   یو چا ک یرا با ک دارشانی کرد د  ی م  ی.سعستیخرج کردن باز ن یشاهد دستش برا
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بود که   نینمود ا ی م تش یکه اذ  یخورد. تنها مورد  یرفت خانه و شام م  یم تیخورند.نها ی مهم نبود که چه م شیبرا اد یز آتنه 

 خواستند برو  یکه م ییو نه در مورد جا د یپرس  ی نظرش را م یکرد.نه در مورد خوراک  یعمل م  یشاهد خودرأ

 ؟ ییسالم...کجا-

 ؟ یهنوز حرکت نکرد  ییسالم خوشگل خانم! سر جام هستم.....تو کجا-

 :د یزده پرس  رتیح آتنه 

 ام؟یدنبالم؟ من کجا ب ی ایمگه نم-

 شاهد طلبکار شد. یصدا

 ها!  کهی! زود باش ترافگمیکه م نجایا ایب ر یاسنپ بگ  هی دنبالت!   امیکه ب  ی مگه تو بچه ا ی آت-

 : د یپرس  فیو ضع د یام نا

 چقدر با خونمون فاصله داره.....اونم شب! ی دونیبرگردم؟ م یبا چ-

 .ستیلوس بودنش شاک نیزد و به شدت از ا ی لوس و ننر حرف م ی بچه  کیبود که با  یشاهد مثل کس لحن

 ؟ یریگ  ی ....نه مترو....چرا مثل بچه ها بهونه م ی....اسنپ...نه آژانس...نه تاکسلهیهمه وس  نیا-

و    دنیناز کش یگفت به شدت سرخورده شده بود. انتظارش کم  یلب گفت و تماس را قطع کرد. دروغ نبود اگر م  ر یز ی ا »باشه«

 رفت.  رون یتوجه کردن بود. اسنپ را هماهنگ کرد و از شرکت ب 

رفت.   یمحمود در ذهنش رژه م  یمحبت ها اریاخت ی چشمانش را بست تا به مقصد برسد. ب یعصرگاه ک یافداد و در تر  آدرس 

 شد به دنبال کارش برود.  ی نم یرساند دلش راض  یبود که اگر عجله هم داشت تا آتنه را نم ادش ی

 .د ینما سهیبا هم مقا د یدارد و نبا  یکرد که هر کس اخالق  هی را توج خودش 

. با د ینما شیدایشاهد را گرفت تا پ ی داد و شماره  ه یپول کرا یشد و کل ادهیبود. پ یشاپ معمول  یکه آدرس داده بود کاف  ییجا

 . د ید ی زینه چندان تم زی م یشاپ شد و او را نشسته رو  یاش وارد کاف  ییراهنما

 شاپ گذاشته اند.  ی نام خود را کاف شرفتیگام پ ک یبود که با  یمیقد  یها  یفروش  یواقع از آن بستن   در

 شکوه کنان گفت: یصندل  ی محض نشستن رو به
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   نم؟ یبش ف یکث ز ی م نیا ی رو امیتومن پول اسنپ دادم که ب یس  ؟یکجاست قرار گذاشت گه یجا د نیا-

 گفت:   یگره خورده نگاهش کرد و با تند   یبا ابرو شاهد 

که هنوز    شهیم ی ور چ  نیا ایروز هم شما ب ه ی تا اونجا  امیدو نفره اس! اگه من م  ی رابطه   هی نیذاره! ا  یپاشو برو! چه منت م -

 ! شهیم  ری!برسم اون ور شهر دیزن ی غر م ومدهین

  یو دکمه   د یرا قاپ یگوش   عیصفحه بخواند دست شاهد سر یرا رو  ی که آتنه بتواند اسم نیشاهد زنگ خورد.قبل از ا یگوش 

 کنارش را فشار داد. 

   ؟ی جواب بد  ی خوا ینم-

 ! یبر ی خوا ی م ی گ یم ی! تو تازه اومد ستینه مهم ن-

 برسم خونه!  ر ید  رهیگ یم  راد ی! مامان اشهینم نجوری.....اادهیو فاصله هم ز شه یم کی که... هوا زود تار ی نیب ی م -

 زد.  ی زیتمسخرآم لبخند 

با دوست   ایکوچکتر از تو خودشون خونه گرفتن و تنها و   یدست بردار....دخترا و چشمت به دهن مامانته؟ بابا یهنوز بزرگ نشد -

 مامانم.... یگ یمطلقه هنوز م یکنن بعد تو  ی م  یپسرشون زندگ

 نمود.  یم  تشیپر استهزا و لحنش اذ ی  خنده

 ها نبود که!  یآزاد  ن یا یدن مسخره است و خنده داره؟ من اگه طالق گرفتم برا   یم تیکه خانواده ام به من اهم نیا-

 کردم.  یخودم عشق م ی کردم و برا یاجاره م  ت یسوئ هی ! مگه مهمه؟ من جات بودم یهرچ  یبرا-

 کرد مقابله به مثل کند.  یسع

 ! یاش موارد عشق و حال وارد ب  ن یتو ا  یلیکه خ ادیبه نظر م ؟ یکن  یکار رو نم نیاالن ا-

 گفت:  شیخنده ها  ن ینداشت. انگشت اشاره اش را رو به آتنه چندبار تکان داد و ب یمرد حس خوب ی  قهقه 

 بدم؟  ادتی ی خوا ی ها! آره خوب واردم! م یتو هم با هوش  ی آ  یآ-

 باشد. یع یکرد لحنش طب ی از جا بلند شد و سع آتنه 

 برگشتن!  ستیو سختت ن ی دار  نی....حداقل تو ماش شرکت. یایباشه که تو م  ییمن برم! بهتره قرارمون هم روزها-
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 نشسته بود؛ حرکت کرد که دستش توسط مرد شکار شد.  زیکه شاهد هنوز پشت م ی حال در

 و پرسشگرانه نگاه کرد.  د یرا کش دستش

 هنوز مونده!  ک ی.کمی ر یم  گهید قه ی پنج دق هی  نیبش ایب-

 نازک کرد و دستش را رها ساخت. یچشم پشت

 نداره، زودتر برم بهتره!  قهیترسم بخورم مسموم بشم. االن و پنج د   یکه مونده اس و م   کشیک-

 تونم بهت قرض بدم.  ی م ی پول کم دار ؟یکن  ی و جدا زندگ یریخونه بگ  هی  ه ی....نظرت چنیبش-

 بود که ادامه داد.  امدهیدر ن شنهادش یاز شوک پ هنوز

   ؟ ینزد غ یت  یزیازش چ  ؟ یات رو نگرفت هی شوهرت پولدار بود؟ مهر ی فتتو مگه نگ -

  شیو با زجر فراوان فقط آرزو یکه در هجده سالگ  یی بود. او دهید  ی مرد او را چگونه زن نیدهد. ا ی دانست چه جواب  ینم آتنه 

 کرد.  یفکر م  ات یاز دست شوهرش بود؛ چطور به پول و ماد ییرها

 جواب داد.  ی بار دوم برخاست و جد  ی برا شیجا از

 ! خداحافظ!یفهمم که اصالً من رو نشناخت ی ره من چند سالم بود. حاال م یم  ادتیتو -

زرد رنگ دست بلند کرد و دربست را با    ی تاکس دن یرفت و به محض د ابانیآمد. به آن سمت خ رون یشاپ ب ی سرعت از کاف با

 بلند گفت.  یصدا

کرد. بغضش را قورت داد و   ی نگاه م افتنشی ی آمد و اطراف را برا رونی شاپ ب یکه از کاف  د یرا د  را که بست، شاهد  یتاکس در

 ها کند....  ل یبود و حرکت اتوموب نیسنگ  ک ینگاهش را به روبرو داد. همچنان تراف

 را باز کرد.  ام ی. رمز را زد و پد یقفلش را باز نما ی بکشد و دکمه  رونیب ف یاش باعث شد از ک ی گوش  امیپ یصدا

 « یر  یو م  ی کن ی مثل دختر بچه ها قهر م اد یم »بدم

 .د یرس  ی بعد  امیو شانه باال انداخت. پ د ی.... لب برچد ید  یبود و م  ش یکه شاهد روبرو انگار

 «  ؟یچسبب ی خوا ی به بند ناف مادرت م ی! تا ک یو بزرگ ش  ی خوام رشد کن ی! مگمیخودت م ی زنم برا ی م  یاگه حرف »من
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کند!   ی داشت که بخواهد تنها زندگ یاالن چه مشکل ش یدانست. مگر زندگ  یحرفها نم نی. قصد شاهد را از اد یکش  یق یعم نفس

 گفت.  ی نم یزینظر خودش بود و گرنه که مادرش چ شتر یبماند، ب رون یب روقتیخواست تا د  یکه نم نیا

 کالفه اش نمود.  ی بعد  امیپ دنیرس 

 « یاجاره بد  یرهن کرد که نخوا شه یم ؟ یکنم؟ چقدر پول دار دایخونه برات پ هی خودم  یطرفا »بگردم

که شاهد باورش شده بود خواهان استقالل و جدا شدن از مادرش است. شماره اش را گرفت و منتظر جواب   ن ی.مثل اد یکش ی پووف

 شد.

 سالم و با حرص گفت:  ی کرد. ب ی م شتریسرخوشش، حرصش را ب  لحن

 شاهد؟ ه یحرفها چ نیخوام؟ من گفتم پول ندارم؟ منظورت از ا یخونه م من گفتم -

 قرار گذاشت و مصاحبت کرد.  شه یراحت تر م یو خونه داشته باش  یخب مستقل باش   ؟ یشیم ی جوون! چرا عصبان-

  ن یلبش را ب  اریاخت ی داد. ب ی کلمه نم  نیبه ا یخوب ی شاهد معن انیشکل ب ا یدارد و  ی بد  ی»مصاحبت« معن ی کلمه  د ینفهم

 داد و گفت:  رون یب قیعم ی صدا ول یبه خود فرصت دهد. بازدمش را ب ی که گرفت خواست کم یکرد. با دم   ریاس  شیدندان ها

 بپرسم؟  زی چ هی-

 بپرس خوشگل خانم! -

 ه؟ یقصدت چ یرابطه و دوست نیتو از ا-

 خنده جواب داد:  با

 ! ره یبه جون خودم قصدم خ-

که   ی با کس ی زندگ لیخواست. تشک یرا نم نیداد. مگر آتنه هم  یازدواج م  یکلماتش معن  ی ره یدر دا ری راحت شد.قصد خ یکم

 گفت:   هیگال   یزد و با کم یعشق را با او شناخته بود. لبخند کم رنگ 

 ! میریگ  یمشترک م ی خونه  هی  ی! به زود رمی داره من خونه بگ  ی چه لزوم  یدار  ر یخب تو که قصد خ-

 دهد.  انیپا ش ی. دو سه بار نامش را صدا زد تا به خنده هاد یفهم  ی مرد را نم  یقهقه ها  یمعن

 جان ... -
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 زدم؟   یحرف بد  ؟یخند  ی چرا م-

 زد.  ی را در همان حال م شیاش هنوز تمام نشده بود و حرفها خنده

  ادی.....باشه حاال زمیو خواستم تا اون موقع کنار هم باش  س یجور ن تمیازدواج موقع یکم االن برا  ه ی! من ینزد ینه گلم حرف بد -

 فکرش را نکن!  سیمهم ن

 :د یو مادرش نگران پرس  د یبه خانه رس  ری د ی لیفکرش مشغول شد. خ شتر یشاهد ب یگفته   برخالف

 داشت. ی نگهت نم روقتیتا د چوقتیبود و ه یکه آدم با مالحظه ا  یعیمادر؟ رف  ی کجا بود-

انداخت و به طرف   ر یرا به نام او تمام شد. سر به ز رش یمادرش که دروغ گفت و هم از محمود که تأخ ی ز روشد....هم ا شرمنده

 اتاقش رفت و جواب داد. 

 شلوغ بود.  یل یخ ابوناینبود.....خ ر یتأث  یهم ب کی! تراف گهیاومد د شیپ-

 باشه! ومده ین ش یبرات پ یاز تو راحته! گفتم مشکل المیدلم شور زد مادر و گرنه که من خ-

 نبود« را زمزمه کرد و وارد اتاق شد. یمشکل  »نه

* 

* 

نمود   ی خود را سرزنش م یرود. گاه یم  یکه آتنه چطور و با ک  ند یخواست بب یروزها دلش نم نی آمد. ا رون یاز شرکت ب زودتر

  ده یآتنه و توجهش به آن مردک تازه از راه رس   دنیپا پس کش نیهم از ا یواگذار کرده است. گاه  فیرا به حر  دان یکه زود م

 شد. ی م یعصبان

شده بود که نشان از مهمان   دهیواحدشان چند عدد کفش چ یراند. زنگ را زد و وارد شد. جلو یپدر یرا به سمت خانه   نیماش 

 گرفت.  ی.کاش قبل از حرکت از مهال آمار م د یکش ی داشتن بود. آه

و آهسته   د یرا بوس  ش یو رو د یپاش  یمهال که در را باز نمود؛ لبخند  ی. زنگ واحد را زد. به رو شده بود ریکار د  نیا یبرا بهرحال

 :د یپرس 

 هستن؟  ی ک م؟ یمهمون دار-

 پاسخ داد.  وهیهم به همان ش  مهال
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 !ستنین  ل یم ی تو سرشه که اونا هم ب ییفکرا هی گرفتن! انگار خدا بخواد مامان  ی و خانواده....تازه سراغت رو م  یجهان یآقا-

جواب شانه باال   ی انداخت و ب شیبه ابرو یداد. اخم ی نم دنیکرد و مهلت نفس کش ی م یخبر رسان ی مهال بود که ضربت عادت

 انداخت.

 که الزم نبود باال رود گفت:   یی جلو آمد و با صدا مادرش 

 ره؟   ی م شی کارا چطور پ  ؟ییای! از شرکت م یسالم پسرم خسته نباش -

که پدرش و   یی جمع کردند و محمود جواب مادرش را با محبت داد. به طرف سالن جا شانیلبها یو مهال خنده را رو  محمود 

که از همکاران پدرش در بانک بود   یجهان یبا آقا شتریشناخت.ب یرا دورادور م یجهان یمهمانان نشسته بودند رفت. خانواده  

 داشت. ییآشنا

 نشست. یمبل خال  نیاول  ی کرد و رو یک یمورد نظر باشد؛ سالم و عل  یداد سوژه    یکه احتمال م  ی ر جوانو دخت یخانم جهان با

 لبخندش گفت:  انیدر م  انیبه هم چفت شده و نما یدندانها ن یرا مقابلش گرفت و از ب یچا ی نیس  مهال

 کنن!  ی م  ضیو نه تعو رن یگ  ینداشته باشه که نه پس م ی خوب نگاه کن زدگ  ؟ یکرد   تینغمه جون رو رؤ-

 و قند برداشت و لب زد.  فنجان

 نمکدون!  ز ینمک نر-

 دوس دارم! -

 برد و تعارف کرد.  گریرا به طرف د   ینیکه داد س  یجواب با

 ! د یخوند  یچه رشته ا ن ی....نغمه جون گفتد یبفرمائ-

 کرد و پاسخ داد.  ی جوان تشکر دختر

 ام!  یشرکت خصوص هیرفتم و االن حسابدار  یآزاد حسابدار یفقط در حد مدرک......بعد کالس ها  یلخوندم و  یکارگردان-

 . ردیخوب بلد بود که ارتباط و اطالعات بگ  مهال

 محل کارت کجاست؟ دوره؟  قای دق-

 گفت:  جانیبود جواب داد.مهال با ه  یرو  اده یز  یکه به چشم محمود کم  ییهم با عشوه ها نغمه
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 !نیشرکت داداش هست ک ینزد یکه آدرس داد  نطوریچه جالب! ا ی وا-

متوجه شدند که   تیو در نها د یتر پرس   قیمحمود ماند. محمود هم رسم ادب به جا آورده آدرس را دق  یمنتظر نغمه رو  نگاه

 محل کارشان فاصله هست.  نیب ابان یخ کیدرست 

از خانه و بدون خانواده مرتب   رونی. قبالً پدرش بختی ر یهر دو اعصاب محمود را بهم م  نیمشتاق والد  ی هانگاه  نیب  نیا در

  نیآمده بود. مشخصا ً مادرش از ا ی بود، هرچند خودش اتفاق بیعج ی. حال دعوت شام و با خانواده و کم د ید ی را م یجهان یآقا

 . ودخرسند و خشنود ب اریحسن تصادف بس

به   یکه بود مهمان  بیآمد.بهر ترت ی محمود به نظر م ت یو اطالع از وضع ییهم هدفمند و در جهت آشنا یجناب جهان سؤاالت

 :د یشد و مادرش با ذوق پرس  اریاز اغ یو خانه خال د یرس  انیپا

 خب...نظرت؟ -

 داد بهتر بود.  ی اطالع نشان م یرا ب  خودش 

 بود.  یعال ز یدستت درد نکنه همه چ  ؟ی مهمون ؟ی راجع به چ-

 کرد و گفت:  ی ا د؛خندهیچپ چپ مادر را که د  نگاه

 بگم مادرجان! ی چ ی درباره  د یبگم؟ نظرم رو با یخب چ-

 گفت: ست ین یواقع ادیکه معلوم بود ز  ینازک نمود و با بغض یپشت چشم مادرش 

که از    میبعد بهت بگ  می و بسنج  انیبرات اومد.دعوت کردم ب  ی به نظر زوج مناسب دمیدختر رو د  نیخوام؟ ا ی مگه من بد ِ تو رو م-

 ه؟ ی خوام بدونم نظرت چ یباره شد....حاال م هی و کار   یشانس خودت اومد 

نشد که نشد. مهر نغمه بدجور به دل مادرش افتاده بود.از دل خودش فقط خدا خبر داشت.   د یایزد که مادرش کوتاه ب یترفند  هر

 داشت که آتنه برگردد.   د یهنوز امآتنه باز کرده بود و  یبعد از الله در قلبش را رو 

آمد و مورد پسندش نبود. مجبور شد در مقابل   یاز حد لوند و عشوه گر م  ش یآتنه، نغمه به نظرش ب ن یمقابل رفتار آرام و سنگ  در

 : د یمادرش بگو یاصرارها

 ! رمیگ ی م م یبعد تصم م ینیرو بب گهیهمد  ی بذار چند جلسه خانوادگ-

* 
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  یو برا  ند یشبکه قرار بود در آن، نقطه نظراتشان را تبادل نما تیو مهندس امن  ریو مد  ی ت ی وه آشده که گر  لیتشک ی ا جلسه

 .رند یبگ  می شرکت تصم ستمیس  ی ارتقا

ها را اشغال کرده   ی اعضا صندل ه یها و بق س یو برنامه نو ش یو آتنه و شاهد در دو سو ز یسالن کنفرانس محمود در صدر م در

حواله اش نموده بود و آتنه از حرص   یدر فرصت مناسب چشمک یبه شاهد چشم دوخته و گاه ایبودند. در تمام طول جلسه رو 

که از سالن خارج   ی محمود شد و به محض اتمام جلسه در حال یباعث ناراحت نیهمدستور جلسه تمرکز کند.  ی نتوانست رو ادیز

 گفت:   یسابقه ا ی ب و تحکم   تیشد با جد  یم

 اتاق من!  د ییایفوراً ب یر یخانم نص-

نشسته و   شیهم هنوز شاهد سر جا  ینداشت و از طرف یرفتن و معذرت خواه  یدانست مقصر است و رو   یم  یاز طرف آتنه 

 رفت.   یم  یعیگذاشت و به اتاق رف   یم شانیتنها د یبود. اجباراً با ایمشغول صحبت با رو

خواست متوجه   ی شاهد دلش نم ایمثمر ثمر واقع نشد و   یرو به شاهد بفهماند به اتاق برگردد ولکرد با اشاره چشم و اب یسع

 .د یکرد محکم صحبت نما یرا برداشت و سع   شیاشارات شود. از جا برخاست و برگه ها

 سر کارتون! همکارا همه رفتن.... د ی خانم صبا بهتره شما هم بر-

 شد جواب داد:  ی آتنه م شتر یکه موجب حرص ب ی با خنده ا ایرو

 بود! منتظرش نذار!  یعصبان س یرم....شما بفرما که رئ یچشم....م-

  نیاز ا شتر یاز سالن خارج شود و ب د ینشد و بهتر د انینما یزیدر چهره اش چ   یرا افزون کرد ول تشیشاهد عصبان لبخند 

 نشان ندهد. تیحساس 

 مرد در را باز کرد و وارد شد.  ی صدا دنی. با شند یبه در زد و منتظر اجازه گرد ی و ضربه ا ستاد یاتاق محمود ا در

 به جلو آمد و گفت:  یرا پشت سرش بست و گام  در

 بود؟  یبا من امر -

اش   رهینگاه خ رینگاهش را به دختر دوخت. ز تیداد و با جد  ه یتک ی نهاد و کمرش را به صندل  زی م ی خودکارش را رو محمود 

 : د یدستپاچه شد و دستانش را درهم گره داد و با من ومن پرس  یکم

 اومده؟  شیپ یمشکل-
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قسمت   نیشرکت مگه نبود؟ مگه شما مسئول ا ی ت ی گروه شما و مشکالت آ یبود؟ برا  ی چ یامروز برا  ی! جلسه  د یخودتون بگ -

 د؟یستین

 کرد. نییباال و پا د ییرا به تأ سرش 

 د؟ید یکه زده شد فهم  ییاز کارا و حرفها ی زید؟ اصالً چپس چرا حواستون به کار و جلسه نبو -

و لبخند   ایرو  یکه با اداها رد یمدت انجام داده بود قرار گ نیکه شاهد ا  ییکارها ان یحق را به مرد داد. قرار بود کامل در جر آتنه 

 انداخت گفت:  ری نشده بود. شرمنده سرش را ز چکدامیشاهد متوجه ه یها

ذارم به   یدم و نم ی جلسه رو گوش م یها سیباعث شد حواسم کامل به جلسه نباشه! وو ی ذهن تی ول ! مشغد یفرمائ یدرست م -

 وارد بشه! متأسفم!  یکار لطمه ا 

نشست   ز یم یمبل روبرو  ی . آتنه روند یکه گرفته بود خارج شد و با دست اشاره کرد که بنش  یو از حالت گارد  د یکش  یآه محمود 

  یکه به محمود داشت، اجازه    یشود. محبت رهیرا نداشت که در چشمان محمود خ  شیانداخته بود. رو نییو همچنان سرش را پا

 داد. ی نم یسر ره ی و خ  یلجباز

دختر را    یکنکاشگر چهره   یرا اهرم چانه اش نمود و با نگاه ی کینهاد و  زی م یرا رو  شیو ساعدها  د یخود را جلو کش یکم  مرد

 . د ینورد در

شد رها   یم  ادآوری ش یرا برا یکه بازپرس   ی صحنه ا ن یو خود را از ا د یبگو  یز یمعذب شد و سرش را سرکشانه باال آورد تا چ آتنه 

و   د یو خجالت حاکم شد. لب گز یفروکش نمود و شرمندگ  انشیسازد. نگاهش که با نگاه مهربان محمود برخورد کرد؛ طغ

 مورد خطاب قرارش داد.   متیداد. مرد با مال شترفشار یدستانش را ب

و درس   ینش  د یبعد از شکست ناام یمحکم که تونست  نقدری ! ایهست یکه من تو رو شناختم دختر محکم و خودساخته ا  ییتا جا-

 ! یخانم موفق بش  ه یو تو کار و اجتماع   یو کار کن  یبخون

 د. لحن مرد مهربانتر شد.که کرد باعث شد سرش را باال آورد و چشم به مرد بدوز یمکث

توجهش خودش رو به آب   ی کنه و برا یمرد دست و پاش رو گم م ه ی ی آتنه که جلو  نیشناختم.....ا  نطوریآتنه خانم! من تو رو ا-

  ه یدوست.....  هی بود.......در مقام  نمونیکه ب  یبهت بگم......فارغ از رابطه ا  ز یچ ه یخوام  ی شناسم! فقط م یزنه رو نم یم  شیو آت 

 تو براش مهمه.....  یخوشحال وده  ی م تیکه بهت اهم یکس

 کرد که ادامه دهد. قش ینگران آتنه تشو یمنتظر و کم چشمان
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که تو هفده   ی زیمرد و چ  نیخوام بگم تصوراتت رو از ا یغلط.......فقط م  ایدرسته   ایبده و  ایمرد خوبه  ن یخوام بگم ا ینم-

 امروزت بشناسش!   تیو با عقل و درا  نیرو بب رو بذار کنار! امروزش  یشناخت یم یسالگ 

 گفت:   یتر  یم یشرمنده کرد. با لحن صم شتریداد دختر را ب  رونیآورد و موافقت کرد. نفسش را با آه که ب نییرا با احترام پا سرش 

 مواظب باش! ی لیبهش ندارم! خ ی آتنه! اصالً حس خوب-

 گفت:  تیبا جد  ابد،یو گفتار دوستانه ادامه   یمیلحن صم  ن یکه اجازه بدهد ا  نیا بدون

 ! د ینباشم! بفرمائ ایسهل انگار نطوریشاهد ا گه ید  دوارمیسر کارتون! ام د یبر نیتون  یم-

 برخاست و آرام جواب داد:  شیاز جا آتنه 

 ! با اجازه! د یمطمئن باش -

باز بود.ابتدا خواست مطمئن شود که شاهد در   مه یاتاق محمود بود، کرد. در سالن ن ی به سالن که روبرو یرفت. نگاه  رونیاتاق ب از

  یابیخاطرات گذشته باز انیکرده بود شاهد را از م   یگفت. تاکنون سع ی شد. محمود درست م مانیپش ی سالن نمانده است ول

 و کوتاه آمده بود.  دهینموده بود؛ عقب کش تار و هرجا که برخالف تصورش رف د ینما

داد که در مورد استقالل و خانواده اختالف نظر داشته باشند. از نظر آتنه    ینشان م  شیمادرش و وابستگ  ی شاهد درباره  یحرفها

اطالع از خانواده   یخالف عرف و ب یساخت. شاهد استقالل را انگار در رفتارها ی به استقاللش وارد نم یبا مادرش خدشه ا  یزندگ

 نمود.  یدرک نم  ز یجدا گرفتن را ن یا دانست. اصرارش بر خانه  یم

را وصل نمود. عادت داشت    شیخارج نمود و هندزفر یرا از حالت استندبا ستمشینشست. س  زش یاتاقش شد و پشت م وارد

 از نظرش دور نماند. ی کرد تا نکته ا یجلسات را ضبط م  یصدا

  دهیچک کرد. ورود شاهد را ناد ستمشیس   یداده شده را رو  حیتوض یرا لمس کرد و گوش داد و همزمان کارها  یصوت لیفا ی رو

  ی که سخت مشغول کار است و با وجود هندزفر  د ید ی بزند، م یکرد که حرف   یگرفت و به کارش ادامه داد. شاهد هر بار نگاهش م

 شنود.  یرا نم شیدر گوشش صدا

را که از   ی . هندزفرد ینما ادداشتیرا  رادهایت تا توانست کامل نکات جلسه را متوجه شود و سؤال و ا منوال گذش  نیبد  یساعت کی

 گفت:  ریگوشش خارج نمود؛ شاهد دلگ 

 ! یاخم کرد ایو  یچشم غره رفت ایسره  ه ی! چته از صبح ایرینگ  لیکم تحو   هی-

 در صورتش مشخص باشد گفت:  ی آن که حس ی را به طرف مرد چرخاند و ب یصندل
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 سؤال بپرسم؟  هی-

 کرد.  ی لودگ شاهد 

 که جواب بده!   هی شما ده تا بپرس ک-

 چرخاند و سکوت کرد.  ستم یرا به طرف س  یصندل

 تو؟   شهیسرت نم ی ......چرا شوخیبابا! آت یا-

 :د ی پرس  ی کرد و جد  ینگاه مین

 ! یکن  یزنم انتظار ندارم شوخ یحرف م  یجد  ی کردم؟ وقت  ی م ی من شوخ-

 .....خب سؤالت رو بپرس! الیخ یباشه بابا! ب-

 سکوت گفت:  ی چرخاند و بعد از کم یرا کم یصندل

 ؟ یشیبهم نظر داره بگم و بخندم تو ناراحت م یدون  ی که م  یاگه من با مرد -

 خواد بپرسه! بابا دوتا لبخند که سؤال و جواب نداره!  ی م  یاووووو گفتم چ-

  یلبان مرد خشک و چهره اش جد   یچشم دوخت. لبخند رو ره یزد. سکوت کرد و خ ی کرد و نه حرف ر ییحالت چهره اش تغ نه

 گشت.

 ! میفرق دار ی لیمن و تو با هم خ-

که راجع به    نینگه داشت و مثل ا یحس  یالت بمحمود چشمانش را باز کرده بود. صورتش را در همان ح یانگار حرفها آتنه 

 :د یزنند پرس   یحرف م یکار  یمسئله  

  یدلت م  یهر کار  س ین یمشکل  یآهان چون مرد  ؟ی افت ی و به گناه نم ی تو معصوم ا یو من ندارم؟  ی تو حس دار ؟ یچه فرق-

 ..... یانجام بد  یتون ی خواد م

 چرخاند و گفت:  شگرش یانش موج زد و سرش را به طرف نمادر چشم  تیمرد رفت و غرور و عصبان یاز چهره   ی طبع شوخ

 ادامه نده!  اد یبحث هم خوشم نم نیافته! از ا ی نم یدونم تا خودم نخوام اتفاق   یآره چون مردم م-

 جواب داد.  الیخ ی اما ب یباال انداخت و جد  ی شانه ا آتنه 
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 نداشته باش! رابطه رو تموم شده بدون!  ی انتظار گه ید نم یاخطار بود و تکرارش رو بب هی  نی. اومد یمتأسفانه از رفتارت خوشم ن -

 ناباورانه سرش را چرخاند و چشمانش را درشت کرد.  شاهد 

 ؟ یکن  ی م یشوخ-

 را بلندتر کرد و گفت:   شیصدا د، ینشن یجواب ی وقت

 ! گهیبود د  یگفتم حرفت شوخ-

 ب داد: بلند کرد و جوا شگرش یسرش را از نما ی کم آتنه 

 ه؟ ی شوخ یچرا فکر کرد -

 وجود نداشت!  ییا یچون مورد جد -

 باال انداخت. یا شانه

 ! یدونست ی هم تذکر دادم چون قبالً نظرم رو نم نباری! اهیباشه جد  انتیاز خ یکه حاک ی من هر نشونه ا  یبرا-

 بود.  ده یند  یهمه مصمم و جد  ن یتا حاال آتنه را ا  د یداد بحث نکند. شا  حیکرد و ترج یچپ چپ نگاه شاهد 

* 

* 

در جواب دعوتشان، دعوت کرده بودند؛    ایبه خانه اشان دعوت شده و  یجهان یکه خانواده   ی گذشته تعداد دفعات م یماه و ن ک ی در

دو جوان   نیساندن اداد که هر دو خانواده مصر به بهم ر  ینشان م دارهایحجم د  نی. همد یرس  یهفت دفعه م  ایبه شش  د یشا

 هستند. 

احترام به حرف خانواده رفت و آمد   یمدت جذب نغمه نشده بود و فقط برا نیکند. در ا ی به اصرار مادر مجبور بود همراه محمود 

 و نشناخته رد کرده است. ده یند  ند یکرد که نگو یم

بار که به   نید بودنش لوس بار آمده بود. اولنغمه به نظرش به خاطر تک فرزن یقائل بود ول  یجهان یآقا  ی برا ی ادیز احترام

که از نغمه    نیکرد. مهال با ا رتیکرد ح ی م  ییرایکه تمام مدت نغمه نشسته بود و فقط مادرش پذ  نیمنزلشان رفتند؛ از ا

 نمود.  یدر کار خانه مشارکت م  شهیکوچکتر بود هم
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  نیپرسش بود که فردا که ا نیکالً تو ذهنش ا ی خودش ول ینداشت. محمود نه برا  یبود و انگار انتظار ی عاد شیبرا یجهان خانم

 نه؟  ایمشترک فکر کرده است  یجنبه از زندگ ن یبه ا ایکار خانه اش را خواهد کرد. آ  یخودش برود چه کس ی دختر به خانه 

  د یو به مادرش هم تاک رد یرا به عهده بگ  یی اریپذ  ند؛یآ ی به منزلشان م یجهان ی خانواده  ی از قبل به مهال گفته بود وقت محمود 

 کار را انجام دهد. نیا ییکرد که اجازه دهد مهال به تنها

  ی نغمه ب د ینه! که د ایگذارد   یم  یری در رفتارش تأث  ایشود و  یمتوجه م  ند یخواست واکنش نغمه را بسنجد و بب ی م شتریب

 موضوع است.  ن یبه ا تیاهم

و    یخانوادگ  یها ی دورهم نیمشترک بپسندد. در هم  یزندگ ینبود که او برا  یخسته شده بود. نغمه دختر  دارهاید نیاز ا یکم

در قلبش نداشت تا    یخال یهم جا د یو عدم گذشت را در وجودش بفهمد. شا  یتوانست خودخواه ی کرد؛ م  یکه م  یاظهارنظرات

 .د یجا باز نما ش ینغمه را راه دهد و برا

را برداشت و از اتاقش خارج    فشی کردند. محمود هم ک ی ده بود و کارمندان کم کم شرکت را ترک مکار شرکت تمام ش  ساعت

 اش زنگ خورد.  یو گوش   د یآمد نغمه را مقابل شرکت د رون یشد. از ساختمان شرکت که ب 

ظاهر   لشیموبا ی صفحه  ی که رو ینام ی ب ی داد شماره   ی نه شماره از نغمه گرفته بود و نه شماره داده بود.احتمال م ًشخصا

 جلوتر رفت صدا زد.  ی گشته از آن ِ نغمه باشد. کم

 !یخانم جهان-

محمود قطع شد و به او ثابت   ل یموبا یو صدا د یاش کش یگوش   یزد و انگشتش را رو  ی ضیرا برگرداند و لبخند عر شیرو دختر

 که بلندتر از حد الزم بود گفت:   ییبا صدادختر بوده است. جلو آمد و »سالم« کرد و  نیا رنده یکرد که تماس گ

 !نی ما هست  یکه شام خونه   نی خونه! نه ا م یبا هم بر نجایا ام یآقا محمود! گفتم ب یخوب-

 دهد، آتنه از کنارشان گذشت و گفت: ی که جواب ن یکرد. قبل از ا  یکم بود و مرد را معذب م ی لیاش با محمود خ فاصله

 ! یعیجناب رف د یخسته نباش -

کرد خونسرد پاسخ آتنه را بدهد و بعد نگاهش را به نغمه داد و    یکرد. سع الیخ نطور یا ایدانست واقعا ً نگاه آتنه غم داشت و  ینم

 گفت: 

 ! نجایا د یاومد  د ینکرد ی کار خوب-

 را پارک کرده بود کرد و ادامه داد.  نشیکه ماش  یی به جا یا اشاره
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 رم خونه!  یرسونم و بعد م ی ! من شما رو مد یبفرمائ-

 ! در ضمن مگه اومدن دوستان به شرکت تون قدغنه؟ گهید   انیما تا خانواده هم ب یخونه   می باره بر هی  ه؟یاِ چه کار-

 اشاره کرد و خودش هم راه افتاد.  نیداد و با دست به ماش   رونیرا کالفه ب نفسش

کرد   ی م ی کوتاه سع ی زد. با جواب ها ی مالحظه حرف م  یغمه هم بناراحت شد. ن شتریرد شدند؛ ب اده یپ ی از کنار آتنه  ی وقت

 شده و با حرص جواب داد.  ی باال رفتن اصرارش را از سر گرفت. مرد کفر ینغمه برا  دند،ی. مقابل خانه که رس د ینما تیادب را رعا

 ! رمیبرم خونه دوش بگ  د یمن با د یشما بفرمائ-

 گفت:   ییو با پررو  د یدهانش گرفت و خند  ی دست جلو  یشینما نغمه

 من که از عطرتون مست شدم!   ؟یچ ی دوش برا-

 شد و مرد با گفتن»فعالً« گاز را فشار داد و از آنجا دور شد.  ادهینزند. دختر پ ی را برگرداند تا حرف بد  ش یرو محمود 

 محمد گفت:  یصدا دنیخانه اشان را گرفت و با شن ی شماره  یحال رانندگ در

 رو بهش بده!  یم محمد! مامان کجاست ؟ گوش سال-

 را باال برد.  شیصدا یمحمد را قطع نمود و کم یشوخ

 رو بده مامان لطفاً!  یمحمد گوش -

 و »سالم« کند. مادرش هم خونسرد و با نشاط پاسخ داد.   ردیبگ  یق یمادرش باعث شد دم عم یصدا دنیشن

 مادر!  ی ر یم  خودت ای م یکه با هم بر نجایا ی ای! میسالم پسرم خوب-

 نشده بود. معترض گفت: تشیعصبان یانگار مادر حواسش نبود و متوجه   ر یکرد.نخ ی پووف

 رم؟ یچطور م یگ یو االن به من م ی ختی جور برنامه ر نیهم  ؟ یامشب گفت یراجع به برنامه   ی زیکجا؟ شما به من چ-

 مادرش شرمنده و نگران شد. یصدا

 ؟ یایب ی تون  یم  ای یدار  یمادر؟ برنامه ا  ی کن ی م کاریخاک عالم! فکر کردم مهال بهت گفته! حاال چ یوا  یا-

 حال جواب داد:  ی و ب خسته
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.....رفتم اونو  د یخونمون! شام دعوت میبا هم بر   ایدختره هم پا شده اومده دم شرکت که ب  نینا ندارم! ا یبگم؟ از خستگ  یچ-

  نقدریرفتم تو تخت....ا ی راست م ه ی.....اگه به من بود که بعد دوش امی و بعد خودم م  رمیدوش بگ   هی رم خونه  ی رسوندم و دارم م

 که خسته ام! 

 خوبه!   ی! ببخش مادر...کاش زودتر بهت گفته بودم! موقع شام هم برس رمیمن بم یاله-

 داستان سر دراز داشت.    نیکرد. ا یخداحافظ

* 

* 

ماندن   جه یو منتظر نت ی اهیگ ی کرد. هر بار هم با خوردن داروها  یدرد م   شیداشت و پهلو ف یبود که مادرش تب خف ی روز چند 

 زد. ی از رفتن به دکتر سر باز م

و زودتر به خانه برود. هنگام خروج از شرکت، محمود را با   د یشاهد را رد نما دارید شنهاد یحال مادر باعث شد که پ یبرا ینگران

 کشند.  یرا گردش بسته و از دو طرف م  یفشرده شد که انگار طناب  ی. قلبش طور د یکم د یو فاصله   نه یبه س  نه یس  ی دختر

ابط  بر رو د یزد که نبا یم  بیشد به خودش نه ی که دور م ی که گفت خودش بغضش را حس نمود. هر قدم  ید ینباش  خسته

 و آشنا شده بود.  افتهیخودش  ی را برا ینشان دهد. همانطور که او با شاهد بود، محمود هم کس تیمحمود حساس 

به خود رفت که خود   یناخواسته اشک به چشمانش آمد. تشر  د،ید  نیمحمود که از کنارش گذشت و دختر را در ماش  نیماش 

خواهد و هم خرما را« در باره اش   یباشد، نه! فقط مثال هم »خدا را م  مانیکه از رابطه با شاهد پش  نی. نه استین ریکرده را تدب

 نمود.  یصدق م

. پوئن مثبت  د یرا انتخاب نما ن یشاهد و محمود بهتر نیو ب د ینما سهی ومقا ند یانتظار داشت که محمود منتظر بماند تا او بب انگار

 داشت.  تیموارد محمود بر شاهد ارجح  هی گذشت که در بق د یمحمود......از انصاف نبادارش بود و   شهیو ر یمیشاهد عشق قد 

کرده، انگار قراره   دایپ نیگزیجا کی نداده و محمود که زود  یشنهادیبر افکارش زد و به خود گفت:»فعالً که شاهد پ یپوزخند 

 کاله بمونه آتنه خانم!«  ی سرت ب شه یمثل هم

کرد.   شیو دستش را گرفت و صدا د یانداخت و به طرفش دو یرا طرف  فشی. کد یمبل د ی حال رو یخانه که شد مادرش را ب  وارد

 زده بود. ی بدنش وحشت نمود. انگار دست به فلز داغ یاز داغ

 کرد به مهرانه زنگ زد و از حال مادر گفت:  ی را آماده م هیپاشو  لیکه وسا  ی. در همان حالد ی جواب ندادن مادرش ترس  از
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 ! مارستانیب میببر د یفکر کنم با ؟ یایب یتون  ی حالش بده! م ی لین خمهرانه ماما-

 رو بگو!  جه ی! زنگ بزن اورژانس و بعد به من نتامیکشه ب ی من که با بچه طول م-

سر و صورت   سیشود. به اورژانس زنگ زد و شرح حال و آدرس داد و شروع کرد با دستمال خ یگرم نم  ی از مهرانه آب د یفهم

 دن! مادرش را خنک کر

بلند و دامن   ن یبلوز آست شهیشد لباسش مناسب باشد. مادرش هم مارستانیمادرش آورد که اگر قرار به انتقال به ب  یبرا یروسر

 بود.  ی کامل شدن حجابش کاف ی برا ی . فقط روسرد یپوش  یبلند در خانه م 

. به کوچه رفت و همزمان آمبوالنس  د یرس   یآمبوالنس م  د یمادر نداشت. طبق ساعت با ی در تب باال  یکرد اثر  ی م ه یپاشو هرچه

 .د یرس 

رفت تا کنار   نیینمودند. در خانه را قفل کرد و از پله ها دوان دوان پا یمنتقل م  مارستانیبه ب د یدرست بود و مادر را با حدسش

 کوتاه به مهرانه اطالع داد.   یرفت و در مکالمه ا رفتند را گ  ی که م یمارستانی. از پرسنل آدرس بردیمادر قرار گ 

که آتنه از دردها و تب   ی آمد. با شرح حال ن ییتب پا ی کم ک یوتیب یدز آنت ن یشد و با اول یتا مادرش بستر  د یسره دو کیشب  تا

 اال شده است.اش عفونت کرده و موجب درد و تب ب  ه یمشخص شد که کل یو سونوگراف  ی اورژانس شاتیچند روزه داد و آزما نیا

که صبح زود از   ی آتنه ا یتختخواب شو بود، اما راحت نبود. برا  یکنار تخت مادر به صبح رساند. مثالً صندل ی صندل یرا رو  شب

رسماً شروع    م ینبود. رفت و آمد پرستارها هم از ساعت پنج و ن یراحت ی بود جا مارستانیب ر یرفته و از عصر هم درگ رونیخانه ب

  ی درآورند. آتنه خدا را شکر کرد که بعد از دز دوم آنت یها را جمع کرده و به شکل صندل تختشد و از همراهان خواستند که 

 را باز نمود.   شیمادرش چشم ها  کیوتیب

تواند به شرکت   یشروع شود و اطالع دهد که نم ی شد که وقت ادار خورد و منتظر ی مادر را داد و خودش هم لقمه ا ی  صبحانه

  ا یشاهد با رو ی و خنده  ی لحظه تصور گرم گرفتن و شوخ کی. د ی ایداد که شاهد هم امروز به شرکتشان ب ی برود. احتمال م

حوصله شانه باال   یبنقاپتش!«  ی کس هویره مواظبش باشم که   یهر جا م شهیم هزد»مگ  بیاعصابش را خورد نمود. به خودش نه

 انداخت. 

به گوشش    یدهد و منش غام ینه پ رد؛یبگ  ی را بشنود و از خودش مرخص شیخواست صدا ی محمود را گرفت. دلش م  ی شماره

 برساند.

 کرد و گفت: ی شد. مکث یجار  شیدر رگها ی آرامش د،یمتعجب محمود را که شن «ی »الو

 موقع مزاحم شدم.  نی ا د یهستم! ببخش یر ی! نصریصبح بخ  ی عیسالم جناب رف-
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 و بند لحنش نبود!  د یوقتش نگران شده و در ق  یآتنه، محمود از تماس ب ی لحن رسم  برخالف

 اومده؟  ش یپ یافتاده؟ مشکل یشده ؟ اتفاق ی سالم! چ-

 داد.  ح یتوض ش یرا برا انیبر لبش نشست و جر  یهمه توجه، لبخند  نیقدردان ا آتنه 

 و خودتون هم حواستون به بخش باشه!   د ی رد کن ی فعالً کنارش هستم! زنگ زدم که اگه ممکنه مرخص شدن و منم  ی بستر گه ید-

تعارف نکنا! االن    ؟یهست که بتونم انجام بدم! پول کم ندار یکار  ام؟ ینگران شرکت نباش! مامان االن چطوره؟ الزمه من ب-

 مهم تره!  ز یمادرت از همه چ ی بهبود

رفت. مکالمه اش که تمام شد به کنار مادرش   رون ی انگار از تن دختر ب یهمه توجه و محبت مرد کم بود. خستگ  نیا ی برا تشکر

 بازگشت. 

 بود مامان؟ مهرانه بود!   یک-

 گرفتم!   ینه مامان جان! زنگ زدم مرخص-

 لبان مادر نشست.  یرو   یکم جان لبخند 

 بود! خوب برخورد کرد؟ غر نزد!  ی عیرف-

 به ابروانش نشست. ی فیظر اخم

 ! نجایا ادیهست ب  یتعارف کرد که اگه کار ی.....اتفاقا کلادیم  شیهمه پ یبرا یضی خب مر ؟یچ ی غر برا-

 گفت که از مرام و معرفت مرد خوشش آمده است.   ی لب تشکر کرد. حالت صورتش م ر یز مادرش 

را درآورد و از کنار تخت مادر آرام به سمت    ی. گوش د یلرز  بشیدر ج یآمد. گوش  ی به نظر خواب ممادر بسته شده بود و  چشمان

و به   ستادی کامل از اقدامات انجام شده و حال مادر خواست. در راهرو ا ی حیرفت. تماس را پاسخ گفت. مهرانه بود و توض رون یب

گفت. مهرانه نبودش را با بچه و خانه و شوهر   ز یباشد را ن ی هفته بستر  کیهم که احتماالً  تر داد. حدس دک  حیهمه را توض یآرام

 نمود و در آخر گفت:  هیتوج ی با امورات زندگ ی و گرفتار

 ! گهیم یاحمد چ  نمی! ببیو برگرد  یر یبگ  ی دوش   هی  یبر  ی که تو بتون  امیم  یدو سه ساعت  هی  رهیاگه احمد بتونه مهتا رو بگ -
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و با گفتن»باشه هر طور    د یکش یدهد. آه  یخود مهرانه است که تن به زحمت نم نیندارد و ا  یست احمد حرف دان ی م آتنه 

دارد اما مکالمه را قطع نکرد. حال که نگاه   ی صحبت با مهرانه متوجه شد که پشت خط نیرساند. در ب  انیصحبت را به پا «یراحت

 تماس شد. ی را گرفت و منتظر برقرار  کرد متوجه شد شاهد دوبار تماس گرفته است. شماره یم

 نتونستم جواب بدم!  ی ببخش پشت خط بود ؟ی سالم شاهد جان! خوب-

 اما طلبکار و دلخور بود.  شاهد 

!  ید  یپشت خطت جواب نم امی! میستی! امروز که خودم اومدم نیومد ی ن ایکه گفتم ب روز ی د ؟یستیسالم! تو چرا شرکت ن  کیعل-

 برام!  ی ذار  یقدر طاقچه باال م ن یا یچه خبره آت

 گفت و جواب داد:  یکالفه ا  نچ

هفته بمونه! چطور   هیشده! احتماال  ی! بسترمارستانمیو االنم ب مارستانیمامانم حالش بد شد آوردم ب  روزید ه؟ یطاقچه باال چ-

 شرکت؟  امیپاشم ب

 شاهد شوکه اش کرد.  جواب

  ی که چ یو اونجا نشست  یبست ل ی! تو دخگهیخدا شفاش بده! پرستارا هستن دکه باشه!  مارستانهیشده؟ خب ب  یاوووه گفتم چ -

 !نمتیجا قرار بذار بب  هی عصر  ایشرکت  ایپاشو ب ایبشه؟ 

اما با   یو عصبان  د یکش ی قیگفت. نفس عم  یخواست م یو هر چه دلش م  د یکش ی بلند م غی نبود دو ج مارستانیاگر در ب د یشا

 سرد گفت:  یلحن

 برم خدافظ! د یمن از همه ارزشش باالتره! من با ی تو مادر ارزش نداشته باشه اما برا یبرا د یشا-

شد. تصور نبود   شیرنگ و رو  یبه صورت ب  رهیگذاشت. کنار تخت مادرش نشست و خ بشی را در ج ی را قطع کرد و گوش  تماس 

  یمادرش، قهر شاهد مسئله   ن یمقابل وجود نازنآورد. اصالً مهم نبود که شاهد قهر کند و نباشد.....در   ی مادرش نفسش را بند م

 نبود.  ی حاد و ناراحت کننده ا

روز هم به مالقات    کیرود. محمود هر روز زنگ زد و  ینم دارش یگذارد و به د  یهر روز زنگ زد و غرغر کرد که چرا قرار نم شاهد 

مورد لطف   ی و کل د ید نده یو را به چشم داماد آخبر از همه جا هم ا  ی آمد و با محبت و کماالتش دل مادر آتنه را برد. مادر ب

 قرارش داد.

و   رد یبگ  یآمد تا آتنه به خانه برود و دوش   یراه بود. مهرانه هر روز سه، چهار ساعت م نیشرمنده سکوت کرد. سکوت بهتر آتنه 

 نبود.  یراض ماریداشت اما به کمتر از ده روز ماندن ب ت یو برگردد. دکتر از روند بهبود رضا د یاستراحت نما یکم
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  یخسته شده و دلش برا  مارستانیب ط یمادر بود که از فضا و مح  نیبه زود مرخص شدن مادرش نداشت. ا ی آتنه هم اصرار  البته

 خانه اش تنگ شده بود. 

که به خانه برود؛ شاهد تماس گرفت  و  شد   یخارج م مارستانیاستراحت از ب ی که آتنه برا یروز بود که درست زمان نیپنجم

 است.  ستادهیا مارستانیب ی گفت جلو

و آرام به طرفش حرکت کرد. دلش از شاهد   د یشاهد را د نیرا نگاه کرد و ماش  ابانیخارج شد و دو طرف خ مارستانیاز در ب آتنه 

 و رفتارش پر بود. در را باز کرد و کنارش نشست و »سالم«کرد. 

تنگ شده بود.   ش یخنده ها ی جذاب.....چقدر دلش برا ی و نگاهش کند. لعنت رد یعث شد سرش را باال بگ پرشور شاهد با جواب

 دختر چرخاند. ی چهره  یداد و نگاه داغش را رو   هیتک نیکمرش را به در ماش  یشاهد کم

 بمونه!  اد یب گهید  یکی شهی.....خب نممارستانیبه ب ی د یچسب شه؟یدلم برات تنگ م  یگ یالمصب نم-

 حوصله گفت:  یو ب  د یزهر کرد. لب برچ  ی بعد  یاول را جمله ها ی جمله  حالوت

 ! شهینمونده تموم م شتر یب گه یدادم! چند روز د حیو برات توض ی صد بار گفت-

 دخترک را به سمت خودش چرخاند. ی دراز کرد و چانه  دست

  ؟یخانم خوشگله! بگو چقدر وقت دار  نمیاخم و تخمت رو بب ومدم یکم دلم باز بشه ن ه ی قهر نکن! اومدم   گهیخبه حاال تو هم د-

 ! میدور بزن  ه ی م یبر  میتون  یم  ای مینیجا بش نیهم د یبا

 زد. ی کم رمق لبخند 

 مونه!  یکم استراحت کنم! دو سه ساعت خواهرم م   هی و   رمیدوش بگ  ه یرفتم خونه  یداشتم م -

 ! میاِ چه خوب! پس بزن بر-

 کم چشمام رو روهم بذارم که بکشم تا فردا.....  ه ی رمیدوش بگ   هی ! هالکم....یمن رو تا خونه برسون شم یممنون م-

 جواب داد: انه یو موذ طنتیش  با

 شده به جون خودم!  ی مشتر  دهید  یکارم حرف نداره ها! هرک ؟یبرمت.....ماساژ چ یخونه هم م-

 است. دهیمرد را نفهم  ی  ه ینگار کناچرخاند و تشکر کرد که ا شهیرا به سمت ش  ش یو رو د یگز لب

 ! هیکاف  ی.... من رو تا خونه برسونیمرس -
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  د یدرهم کش  ییشود؛ ابرو  اده یآتنه خواست که توقف کند تا پ ی . سر کوچه وقتد یبه منزل گفت و خند  دن یکوتاه آمد و تا رس   مرد

 گفت.   یا  دهیکش  «یو »چرا 

 ! یدون  ی کنه! وضع من رو که م  یفکر بد  نه یبب یا  هیخواد همسا  یهنوز هوا روشنه و دلم نم-

 خواد بگه!  یم  یهرچ  یبذار هر ک-

 بدونه!  یزیچ  ی نشده کس ینداره تا رابطه مون رسم ی! لزومزمی نه عز-

 ازدواج ندارم!  تیمن که گفتم فعالً موقع -

 شدن گفت:   اده یو ضمن پ د یرا کش رهیبحث را نداشت. دستگ  نیآتنه کشش ا ریپذ  ک یتحر اعصاب

!  ید یکه زحمت کش ی بفهمه! مرس  یدم کس  ی! قبل از اون اجازه نمم یبگو که به همه اعالم کن یرو داشت  تش یموقعهر وقت -

 خداحافظ!

که سر و تهش معلوم    یداشت که رابطه ا   یکرد. چه اصرار  ی درک نم ش یرفتارها نیرا بست و به سرعت دور شد. شاهد را با ا در

خواست با شاهد  یکرد را دلش م یم  یکه داشت با محمود ط  یمهم بود. روند  دنیرس  جه ی آتنه به نت  ینبود را جار بزنند. برا

کرد به   یکالمش آتنه حس م ی از فحوا ی رابطه نداشت. گاه دنیبخش تیبه رسم ی ا قهادامه دهد. شاهد اما برعکس محمود عال

 شد. یرا شامل نم یتعهد  چیمد شده و ه  د یروزها به اسم ازدواج سف نیکه ا  یدارد. رابطه ا  شیراگ  شتریب  د یازدواج سف

نور و گرما   شیکه به زندگ ی خواست. شوهر و بچه ا یهم نبود که برسد. او خانه و خانواده م  لیو ما  دهیدرجه نرس   نیبه ا آتنه 

 هم....   ی برا ی گاه هیکه با افتخار کنارش باشد و در موقع لزوم تک  یببخشد. مرد 

* 

* 

کم   ی زیآتنه انگار چ یخوشحال بود. به نظرش الغر شده بود. شرکت ب   د ید  یکه آتنه را در شرکت م   نیاز ده روز از ا شیاز ب بعد 

 ه شد که نغمه است. تماس گرفت. با وصل کردن تماس متوج لشیبا موبا ییآشنا ی ظهر شماره   ک یداشت. نزد

 ! چه خبرا؟ یسالم....خوب-

 گذرد.   یشان م  ییاز عمر آشنا یکرد که انگار چند سال  یصحبت م ی میصم یطور

 .د یخوب هست یسالم خانم جهان-
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 ! هیکنن کاف ی! همون مامانم رو اونجور صدا م یصدام کن یخانم جهان اد ینغمه!.....خوشم نم-

 نمود. د ییکرد و اجباراً تأ یمکث

 ! د یلی! هر طور مابله-

  ی خوا یچون تو م  ی ول  می رفت ی خواست با هم م ی! دلم م نیما هست ی محمود جان زنگ زدم که بهت بگم امشب شام خونه -

 رم و منتظر شما هستم! ی من خودم م ی ایو بعد ب  یر یدوش بگ   یبر

 هوا گفت:  یکالفه و ب محمود 

 ! میمزاحم بش ی ه نطوریکرد« اوم.... زشته ا یلحنش را رسم ی !» کممیشما بود  یدوباره؟ ما که تازه خونه  -

 داد.   یرا نشان م اقش یدختر ذوق و اشت یصدا

 دارن!  یکار مهم نکه یطور تعارف کردن که بابا قانع شون کرد. مثل ا نی! بابا تون هم هممیشیما که خوشحال م-

 چانه زدن را نداشت. شتریب ی حوصله  محمود 

 ! میرس  ی خدمت م. د یممنون که اطالع داد-

رفت و آمدها، به پدرش زنگ   ن یتماس را قطع کرد. محمود خسته از ا یو اظهار محبت شخص  ظ یهم با چند تعارف غل  دخترک 

 زد. 

 سالم بابا!  -

 کرد.  ز یبه جوش آمده سر ر ریجواب سالمش مانند ش  دن یمحض شن به

  یآقا  یکه برا  ی خواد تموم بشه؟ من به مامان گفتم که با تمام احترام ی م ی ک  یهر روز و هر شب دعوت و مهمون نیبابا...ا-

 که بخوام بهش فکر کنم!    ومد یقائلم، از دخترش خوشم ن یجهان

  هی گفت  یم  که   نطوریتونم رد کنم! در ضمن امشب ا  یکنه و اصرار داره که نم  یزنه و دعوت م یزنگ م یپسرم آروم باش! وقت -

 ! یرد کن  یتونست  ینم ی کار و حرف مهم با تو داره! خودت هم بود

 داد.  رون ی را صدا دار ب نفسش

 .ستیمن ن ی  قه ی نبنده! نه رفتارش و نه کاراش تو سل د یدختر ام نیبه مامان بگو به ا ی جور هیبابا.....-
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 !  یشناس  ی کنم! مامانت رو که بهتر م ی م یباشه.....سع-

 .د یخودش را با کار مشغول نما د یداد. بهتر د انیمکالمه را پا « یظ»خداحاف کی با

 گفت:  یشدند. محمود معذب به خانم جهان ییرایشکل پذ  ن یبه بهتر یجهان ی خانواده  ی در خانه  شب

 !  نجایا امیب شه یروم نم گهیمن د ی دونم ول ی رو نم نای! مامان اد ید یزحمت کش یلیخ-

 مهربان و با محبت جواب داد.  یجهان خانم

 دونم! ی ندون و تعارف هم نکن! من تو رو مثل پسرم م بهیپسرم! ما رو غر ه یحرفها چ نیا-

 .د یبه اتمام رس  یو با حرف جهان د یدو خانواده رد و بدل گرد  نیو تشکر ب  تعارف

هم   ی ا گه یکه راه د  یخوام بدون  یم  یرفم ولدرست نباشه ح د یخواهش داشتم! شا هیخارج از تعارفات.....محمود جان من از شما -

 ندارم!

 .ند یمکالمه را اداره نما  یسکوت کردند و اجازه دادند محمود و جهان همه

 کنم!  ینم  غ یدر  ادیاز دستم بر ب یکنم! من هر کار ی خواهش م-

 بود.  دایاز چهره اش پ ی و دو دل د یکند. ترد  ی که حرفش را مزه مزه م د یبه همسر و دخترش کرد و به نظر رس  ینگاه یجهان یآقا

 و با احترام گفت:  می مال محمود 

 انجام بدم!  ادیاز دستم برب ی دم هر کار ی . قول مد ی! راحت حرفتون رو بزنم ی کن ی نم ی قضاوت  چیما ه نی مطمئن باش  یجناب جهان-

 تشکر نمود و گفت:  یجهان

 مونه!  ی تنها م  نجایو نغمه ا م یبر میخوا  یآلمان! البته به اصرار برادر و خواهرم....من و خانمم م  خوام برم یدرمان م ی من برا-

 گفت:  ع یمحمود سر پدر

 ما و حواسمون بهش هست! شیپ ادی نغمه جان هم مثل مهال....م-

 حرفهاست.  نیکه در نگاهش بود؛ محمود را مطمئن کرد که مشکل بزرگتر از ا  یصالیبه همسرش و دخترش و است یجهان نگاه

 حرف شما نبود.  نی.....مطئناً اد یاصل مشکل رو بگ -
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 .د ی انداخت و خانمش عهده دار پاسخ گرد ر یسرش را ز یجهان

نه   ی استفاده کنه! ول ت یموقعخواد از  یموضوع رفتن ما مطرح شده م   نیا یراستش.....پسر برادرم خواستگار نغمه است و از وقت -

اونا بمونه.....خدا من رو   ی و نه من و پدرش.....برادرم اصرار داره قبل از رفتن عقد کنن و نغمه خونه   هی ازدواج راض نینغمه به ا

 ! شنیو قبل از رفتنمون محرم م  دهیببخشه......به برادرم گفتم که نغمه با خواستگارش به توافق رس 

 و مادرش کرد و مردد گفت:  به پدر ینگاه محمود 

 خب.....-

 . د یکش یآه یجهان

اومدن و شما رو هم از دور   داستیکه پ نطوریبرادرشون باور نکردن و خانمم مجبور شده اسم و آدرس شما رو بده.....ا-

 شرط باور کردنشونه!   نی! امی رو بخون تیاونا محرم یجلو  ایو  م یمدرک ارائه بد  د یکه با نه ی......االن مشکل ما ادنید

 کشم!  ی شده دست ازش نم  گه ید ی نغمه محرم کس نمیپسر داداشم گفته تا خودم نب-

 است.  زاری ب ییپسر دا  نیکرد که چقدر از ا  یاش داد، معلوم م  ی نیکه به ابرو و ب  ی نیدرهم نغمه و چ  ی  افهیق

جا قول داده است. به زحمت   ی که ندانسته و بشده بود. در دل صد بار به خودش لعنت فرستاد   یر ی محمود خشک و کو دهان

 و گفت:  د یبزاق نداشته را بلع

 کنم؟   کاریچ د یمن با-

 بود. داریپد  یجهان  ی آقا ی در چهره   یشرمندگ

 نغمه محرم شما بشه!  ل،یقبل از رفتن در حضور فام د یبا-

  ی محمود برق م یشانیپ ی عرق رو ی ها توانست بشکند. همه چشم به دهان محمود دوخته بودند. دانه یسکوت حاکم را نم یکس

 زد. 

  ی شد کار ی م د یآورد شا یکرد و اسم شما رو نم  ی.....اگه خانم اشتباه نممیندار ی ......واقعا ً چاره اه یادیدونم انتظار ز ی پسرم م-

 کرد...... 

 جا به جا شد و گفت: شیدر جا ی حرف بزند. کم حی را کنار بگذارد و صر یستیرودربا  د یفکر کرد که با محمود 

 صحبت کنم. یستیرودربا  یمن ب  د ی! اجازه بد نیکن  یو بهتر مسائل را درک م  نی.....شما از من با تجربه تر یجناب جهان-
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 کنم! راحت باش! ی خواهش م-

ز  ا یکی! وفتادمیگذره به فکر ازدواج مجدد ن  یچند سال که از فوت همسرم م  نیکه همسر من فوت شده و در ا ن یدون  یم-

کنم    یندارم و جسارت نم نینکرده قصد توه ی نکردم.....البته خدا دای رو که در حد و اندازه اون پ ی بود که کس نیهم ا لشیدال

 ! بهیو غر بیکم عج   هی من  ی  قه ی فقط سل

  نیبه ا اد؟ینغمه خانم به وجود نم ی برا یمن مشکل ی  فه ی شما..... بعد از برگشتن شما و تموم شدن وظ شنهادیپ نیبا ا حاال

 د؟ یقسمت فکر کرد

 کرد؛ بود.   یکه تحمل م ی نشان از فشار یجهان  یآقا یشدن گوش ها قرمز

 ذاره! مطمئن باش! ی گردن شما نم  یا فه ی و وظ ت یمسئول  چیه تیمحرم نیا-

 د؟یندار یبشه و مستند شما مشکل یپس اگر من بخوام که قول و قرارمون محضر -

 گفت:  تیزد. به طرف پدرش برگشت و با جد  شیض صدامعتر پدرش 

  ی مشخص بشه، هم برا زیکار رو انجام بدم. بهتره از اول همه چ  نیخوام ا یم  یبابا...لطفاً! من فقط به قصد کمک به جناب جهان-

 نغمه خانم و خانواده اش!  یما هم برا 

هم مطمئن   نیکرد که»همچ ی مطمئن نغمه اعالم م ینمود.چهره   یهمراه ز ین یشروع به تشکر کرد و جهان یجهان خانم

 نباش«...

  دنیکش ادی فر د یخواست با حرف زدن و شا ی بود و دلش م یخودش نرفت و با پدر و مادرش به خانه اشان آمد. شاک ی خانه  به

 بلند گفت:  یو کم  یلباسش برود. عصب ض یتعو  یبرا ی اجازه نداد کس دن،یکند. به محض رس  ی خودش را خال

نه   ؟ی......مامان راحت شد  د؟یبرس  یکه به چ د یمن رو تو منگنه گذاشت نطوریا د؟یو قبول کرد   هی چ یدعوت برا   د یخبر داشت-

 و نه چونه....عروس اومد تو خونه؟   یچک زد 

 جوابش داد:  یبا لحن آرام پدرش 

کردم   یخوام باهاتون مشورت کنم! منم فکر نم  یدارم م  ی مشکل هی اصرار کرد و گفت  ی! جهانمیآروم باش بابا! ما خبر نداشت-

  ی خب.....به قول تو قضاوت نم یکنم! ول ینم خ یدخترم رو سنگ رو   نطوریاما ا رمی م یم  نجایبزنه! من باشم ا ی حرف ن یبخواد همچ

 . نند خسروان دا ش یکنم صالح مملکت خو

 بعد نشست و رو به خانواده اش گفت: ی قیدقاقدم رو رفت.   یپدر ی سالن خانه  در



 باران  یابر ب

64 
 

که محمود زن   د یزن یجار نم ییکه جا ن یقبول ندارم! دوم ا یهمسر  یعنوان برا  چیخانم رو به ه ن یکه من ا د یخوام بدون یم-

 ینتونن داشته باشن.....حت ییادعا چیکنم که ه یم  م یتنظ  یو رسم  ی قرارداده که من حتما محضر ه ینامزد کرده..... ایگرفته و 

 کنه!   مهیهم ضم المتش س  یگواه  د یخانم با نیالزم باشه ا

 انداختند. پدرش »محمود« را محکم و اخطار گونه ادا نمود.  نییو سرشان را پا دند یکش  ینی و خواهرش ه مادر

 !  رمیچه کنم دستم نگ   ی ماه کاسه  شیکه بعد از ش  گم یرو م زای چ نیا یهمه  -

 من گفت:  با من و  مادرش 

 ؟ یمدت خوشت اومد.....اونوقت چ  نیخودت تو ا د یشا-

 زد.  یپوزخند 

 کنم!  ی خودم غلط م-

* 

* 

  ی با حقوق یتواند شغل ی استدالل که م نی. با اد یاقدام نما د یکردن شغل جد  دایپ ی خواند برا ی گوشش م  ریبود که شاهد ز یمدت

 بود.  زیحقوق باالتر وسوسه انگ  گرید  ییشرکت برود و از سو نیخواست از ا یسو دلش نم  کی. از  د ینما دایبه مراتب باالتر پ

تر   ک یبه محل کار شاهد نزد د یمحل کار جد  د یبود که شا نیاصرارش هم ل یاز دال یکیبود و  انیشاهد در شرکتشان رو به پا کار

 مختلف محک بزند.  ی آمد خود را با مصاحبه ها ی باشد. آتنه بدش نم

مدت   نیکه ا  یی دوره ها د ی. باد یرا درست نما ی دهان پرکن ی داشت که رزومه   یدوران نقاهت مادرش وقت کم  خانه با وجود در

 نمود.  یگرفته بود را به رزومه اش اضافه م  اد یکه  یی رفته بود و کارها

ها را از   تیموقع ستین ی خبر ی عینموده و اصرار داشت حاال که از اقدام رف ی از دوستان احمد را معرف یکیاثنا مهرانه هم  نیا در

 دست ندهد.

که شاهد با مسخره    نی. بدتر از همه اد یرا مشخص نما ف یشد که زودتر تکل یم  قیهم تشو ی عیکار رف نیهم به نظرش با ا مادرش 

 گفت:  ی م یباز

 و گرنه که حرفش هم نزن!  ادیکه بذار ب یبعد از عقد هم با من باش  یکن  یاگه قبول م -
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 داد.  یکرد؛ جواب م  یشد و اعتراض م  یآتنه ناراحت م ی وقت

  ینشه که م یاون  تمی! من تا موقعزمیعز  یکن  یکه اشتباه م  یخواستگار امیم شم یحرفها من دستپاچه م نیبا ا یاگه فکر کرد -

 جاده دراز... که بفرما برو...راه باز و  ه یشوهر  ی! تو هم اگه دردت بامیخوام سراغت نم

با شاهد را از   ی فرصت زندگ گرید کباری خواست  ی منتظر شاهد ماندن بود. دلش نم حش یبود. البته خودش ترج ی بد  یراه  دو

 دست بدهد.

 گشودند. ی اگر زبان به مالمت م یشدند حت ی . بهتر بود مادر و خواهرش از عشقش باخبر مد ی د یی راه را در راستگو نیبهتر

 را تکرار کرد؛ گفت:  شنهادش یمناسب که هر سه تنها بودند و مهرانه پ  یفرصت در

 رو دوست دارم و منتظر اون هستم!   یمن کس ن یراستش رو بخوا-

 گشاد شده و متعجب مادر و خواهرش باعث شد با من و من ادامه دهد. چشمان

صبر   ی کم د یازدواج نداره و با تی....فقط...هنوز موقع.مید یرو د  گریشناختمش و تازه دوباره همد  یخب....چطور بگم......از قبل م -

 صحبت کنم!  ایآشنا بشم و  گه ید ی خواد با کس ی دلم نم ن یهم ی.....برا  میکن

 : د یبا شک پرس  مادرش 

 ه؟ یع یمنظورت رف-

 و به دستانش دوخت و آرام جواب داد:  د یرا دزد نگاهش

 کات کرد و تموم شد. ی عینه! رف-

 مادرش باز مانده و کم کم چهره اش درهم رفت و ناالن گفت: دهان

! تو عقل تو سرت  ستیهنوز معلوم ن فشیکه تکل ی بمون یکه منتظر کس  یرو پروند  یمرد به اون خوب  ؟ یآت ی کرد کار یتو چ-

 ..... ین یب یدختر! آخه وضع خودت رو نم ستین

 ود و ادامه داد... نم یشدستیمادرش پ  یول  د یدهان باز کرد که از وضعش بگو  یآت

بچگونته! اگه   ی مایاالن ِ تو و تصم یها  یعقل ی.....حرف بستیبابات بود. االن حرف گذشته ن ریکه تقص یخواد بگ  ی دوباره نم-

تونه   ی و م ه یمطمئن شدم که واقعاً مرد زندگ دمشید  یگرم بود. وقت  یع یاصرار نکردم چون دلم به رف ادیدوست احمد ز ی من برا

 ......یآب خوردن از دستش داد  ی.....به راحت؟یکرد  کاریت کنه! بعد تو چتو رو خوشبخ
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 تکان تکان داد.   ن یرا به تأسف به طرف سرش 

 کنم! ی که من از دست تو و کارات سکته م  ی.....وایآت ی وا-

 :د ینازک کرد و پرس  یپشت چشم مهرانه

! چند  شهیجور م تش یموقع ی آقا ک ینیبب ی و منتظر بمون  یعمرت رو تباه کن ی خوا ی هست که م کارهیمعشوق شما چ نیحاال ا-

 ازدواج جور کنه!  ت یساله اس؟....از تو کوچکتره که نتونسته موقع

 مشخص نگردد.  شیدر صدا ی کرد ذوق  یسع آتنه 

 کنه واز من شش سال بزرگتره.......  ی .....شبکه کار میت ی مهندس آ-

راجع به شاهد و خانواده اش و   ی چیآن از ذهنش گذشت که ه ک ی. اوردیب یل یازدواج ندارد دل تیکه چرا موقع ن یا یبرا نتوانست

 کند.  ان یب یکرد با لحن متقاعد کننده تر  ی حرفش را سع  یداند. ادامه   ینم شیزندگ

خواد بهترش کنه و   ی و م شه یو ش   ست یدو  نشیباشه! ماش  لیتکم زش یکه همه چ یخواستگار اد یب یخواد وقت  ی دلش م-

 خونه....  نطوریهم

وضع    نیخواسته ها ممکن بود سالها زمان ببرد. مخصوصا ً با ا نیگفت که قانع نشده اند. هر کدام از ا  یمادر و مهرانه به هم م نگاه

 رفت.  ی ها باال و باالتر م متیکرد و هر روز ق  ی نیب شیشد پ یرا نم ندهیکه آ ی اقتصاد

 ازدواج نکردن است.  ی برا یبهانه ا  شتریکه درست هستند اما ب  نیا نیگفته شده در ع  لیکه دال د یهم فهم خودش 

 تفاوت گفت:  یباال انداخت و ب یشانه ا مهرانه

حرفها  نیو ا ی خدا قصدش ازدواجه و دنبال دوست ی! اون بنده  ی به دوستش بگه تو قصد ازدواج ندار گمیپس به احمد م-

 باشه! گه یدختر د ه ی و با   گهید یجا  هیقسمتش  د ی.....شاسین

را به مادرش   تیکه مهرانه را از سر باز کرده بود و واقع نیرا به خودش گرفت و ناراحت شد. اما هم  گریدختر د ک یلفظ  آتنه 

 شاهد بپرسد. یدرباره   شتریب  د یراحت شد. فکر کرد که با الشیخ یگفته بود کم ی عیرف  یدرباره  

  ی بود. فردا مصاحبه ا یشد ناراض ی م شنهادیکه پ ی از حقوق ی شرکت و بعض ط یرا از مح یبعض حاال چند مصاحبه رفته بود و  تا

 که موفق به گرفتن ِ شغل بشود.   لیبود و ما دوار یام ی لیداشت که خ

گرفته بود. مصاحبه ساعت ده بود و او    ی بود، مطالعه کرد. از قبل مرخص د یمصاحبه مف  یرا که به نظرش برا ی آخر شب نکات تا

 داشته باشد. دنیبه موقع رس  یبرا  یآمد تا وقت کاف  رون یاز خانه ب می هشت و ن
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  ی در نظر گرفته بودند، به وجد آمد. با مسئول فن ی بخش ی بود و هر طبقه را برا ارش یساختمان در اخت یشرکت که همه   دنید با

 بود.  ی اضشرکت صحبت نمود و خودش از مصاحبه اش ر

طبقه در جردن کرد و از خدا خواست که    نیو چند   کیبه ساختمان ش  یاز ساختمان خارج شد و نگاه ی خوب ی لیخ ی  ه یروح با

 مشغول کار گردد.  ی با کالس  یجا  نیقبول شود و بتواند در چن

 شاهد را گرفت و با ذوق »سالم« کرد.   یکند. شماره  م یتقس یرا با کس جانشی خواست ه دلش

به    یباال انداخت و نگاه ی صحبت را خاتمه داد.آتنه شانه ا رم«یگ  یآمد. با گفتن»من بعد باهات تماس م ی ه نظر گرفتار مب شاهد 

که احتماال   د یفکر و ام ی. با کمد ینما  یساعت یبه مرخص  ل یکاملش را تبد  ی ساعت کرد.ابتدا خواست به شرکت برود و مرخص

 .د یکه به خانه برگردد و امروز را استراحت نما د یشود؛ بهتر د ی زود از آن شرکت خارج م یلیخ

 را داده بود و خواسته بود تا ساعت دو خود را به آنجا برساند. یکرد. آدرس رستوران  افتیشاهد را در ام یراه خانه بود که پ در

 داد.  ریی را به سمت رستوران تغ رش یشد و مس ادهیپ یتاکس از

رو منتظر   ادهیاست. در پ نشیو مشغول پارک کردن ماش   دهیرستوران به شاهد زنگ زد. متوجه شد که او هم تازه رس  ی به رو رو

 رفت و »سالم« کرد.   شیبه سو ی لبخند برلبانش شکوفه زد. چند قدم د یآمدنش شد. شاهد را از دور که د

شد. گر گرفت و آتش به   ری. آتنه غافلگ د یو هر دو گونه اش را بوس  د یا گرفت و به طرف خود کشدستش ر شه یبرخالف هم شاهد 

 دندان له کرد و معترض گفت:   ری گونه اش افتاد. لبش را ز

 بود؟  ی چه کار ن یا ؟ یکن یم کاریشاهد...چ-

 گفت:   یدستانش خارج شد. جد  ریو از ز   د یو دست گرد شانه اش انداخت که آتنه به سرعت خود را عقب کش د یخند  شاهد 

 ! ادینکن...خوشم نم-

 باال انداخت ... ییابرو شاهد 

 از عوارض طالقه؟  نی ! ایاداها رو نداشت نیقبالً ا-

 گفت:  ده یجو دهیولب ج  ری. زد یخواست روزشان را خراب نما یشاهد دلش گرفت. دلش نم ی طعنه  از

 از عوارض طالق باشه!  یکی! فکر کنم میداشته باش   یک یزیخواد تماس ف ی نشده دلم نم یتا رابطه مون رسم-
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شاهد دو پرس کباب سفارش داد.   شهیخالص کرد. به محض نشستن مثل هم یرستوران هر دو را از هر واکنش یبه ورود  دنیرس 

 که داشت تمرکز کرد.   یسؤاالت ی رو شیبروز ندهد. به جاکرد اعتراضش را  ی سع قیعم ی آتنه با نفس ها

 ؟ یپدر و مادرت ش یپ ؟یکن  یم  یشاهد.....تو کجا زندگ -

 تنگ شد. یشاهد باال رفت و چشمانش کم ی ابرو دو

 داره!  ی تو چه فرق  یبرا-

 نه!  ایبا خونواده ات آشنا بشم  د یدونم! باالخره با ینم ی چیه ت یخب من از زندگ-

 تفاوت جواب داد.  ی باال انداخت و خونسرد و ب یا شانه

 موندگار شدم.   گهید  نجایدانشگاه که اومدم ا یکنن! من برا یم  ی زندگ رازی! ش ستنین  نجایمن ا  یخانواده  -

 . د یخود را جلو کش ی کم جان یبا ه آتنه 

 ؟ یخونه گرفت ؟یکن   یم  یپس االن تنها زندگ-

 ! می خونه گرفت هی از رفقا  ی کی.....با ییتنها امیبرنم شیا که نه.....هم خونه دارم! از پس اجاره و پول پتنه-

 کرد گفت: ی م ی باز زی م یکه با نمکدان رو  ی کاسته شد. در حال جانش یاز شور و ه یکم

سن هنوز   نیچطور تا به ا دن یپرس  یحق داشتن و م ییجورا هی نبودن.... ی راض اد یبه مامان و مهرانه گفتم که منتظر تو هستم. ز-

 ! یکن دا یازدواج پ تیموقع ینتونست

 گفت:  د یو الق الیخ یب شاهد 

 ؟ یگفت یتو چ -

 دونستم که بگم!  ینم  یزی ! چیچیه-

 گفت:   یبه چشمان آت رهیو خ  د یشاهد جلو کش نباریا

  یتون ی! تو هم اگه مگمیجور بشه خودم م تم یبار بهت گفتم اگه موقع هی ....یازدواج ازدواج رو مخم ن یمدته با ا ه ی....یآت  نیبب-

 که بهتر...اگه نه که..... ی صبر کن

 شاهد؟ ی خوا ی م نویا  م؟ی تمومش کن ؟ یاگه نه چ-
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 را خورد و ادامه داد.  بغضش

تجربه کردم.   می شکست تو زندگ هی شاهد! من  ن ی.....بب ؟یکن  ی کنم بهت تو به من فکر نم  یاونطور که من فکر م ی بگ  یخوا  یم-

ذارم چون دوسِت دارم خودم    یدم....منت نم  یهم که دارم به خاطر تو از دست م یی. دارم فرصت هادمیهم حرف تا حاال شن یکل

 رو بهم بده..... ی رابطه متصور نیا  ی برا ی ا نده یکه تو هم آ  نهنشو ه ی...د یام ه ی..اما خوام... یم

 و دست دختر را در دست گرفت و گفت: د یصورت دختر چرخاند و دست کش ی مکث کرد و نگاهش را رو یکم شاهد 

و نه ماه   د یدارم و نه خر  یخوب برات فراهم کنم بده؟ اگه االن بخوام پا بذارم جلو نه پول عروس  یزندگ ه یخواد  ی که دلم م نیا-

  ی زن گرفتنت چ ینداشت یچ یتو که ه گنیخانواده ات نم نیاجاره کنم.....اونوقت هم ک یکوچ  یخونه  ه یبتونم  تیعسل......نها

 بود؟ 

 مشتاق جواب داد:  آتنه 

زمان به من بده   ه یتونم پس انداز کنم و به موقع کمک کنم. تو  یو م   شهیخوب م یلیقوقم خاستخدام بشم ح نجایاگه ا نیبب-

 . رمیگوشه از مراسمات رو بگ   هی کنم که بتونم   یمدت پوالم رو جمع م   نیسال .....منم ا ک یماه تا  شی.....بگو ش 

 .د یخند  شاهد 

 ! شهیم  یچ م ینیهم غر نزن تا بب  گه یو د ر یسال رو در نظر بگ  ک ی....تو فعال ً یاوک-

 و سرش را به موافقت تکان داد.   د یخند 

* 

* 

  د ینامه ق غهی که الزم بود در ص ی و محضردار نکات  لیوک ک ی. محمود با مشورت از د یرس  یزود زمان رفتن آقا و خانم جهان یلیخ

در نبود پدر است.   تیحما ی ست پدر زوجه و برافقط به درخوا غه یص نی کرده بود که ا د یو آماده نمود. مخصوصا ً ق  د یشود را پرس 

قرارداد در محضر امضا و با حضور دو شاهد   ن یا ؛ییکذا  ییو پسر دا  ییبخصوص دا ل، یمقابل فام ن که در آ یروز قبل از مهمان کی

 .افتی تیرسم

وسطش داشت؛    یخط صاف که گره ا  کی به  لیاز شدت اخم تبد  شی اجازه گرفت که با نغمه تنها صحبت کند. ابروها محمود 

 گفت: رد یبگ  نیو بدون آن که نگاه از زم ر یشده بود. سر به ز
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لطفا ً شما  رفتم. پس  ینم ی کار نیبار همچ ریز  چوقتیکه اگه به پدرتون قول کمک نداده بودم ه د یخوام بدون ی نغمه خانم! م-

 دور....   یآشنا کی و صرفا ً   بهی. غرد ینیو مثل قبل من رو بب د یباز نکن تیمحرم نیا ی رو یحساب چیهم ه

زد. نکنه   یکنم! اگه موضوع محسن نبود اصالً بابا به شما رو نم  کارتونیخوام چ  یانگار م د یزن ی جور حرف م ه یوا.....آقا محمود -

 و من قراره انگشت انگشت تمومت کنم!   یعسل ی فکر کرد

 اش را سوزاند. ی نیب ش یرا تند کرد و گرما شینفس ها خشم

......دارم  د ی کن  یو خودتون رو نامزد من معرف   د یشرکت من ظاهر نش ی جلو قه ی خانم من فقط اتمام حجت کردم. از فردا هر دق-

 دم که عالج واقعه رو قبل از وقوع کنم!  یرو تذکر م نایهمه ا

موارد را به پدرش گوشزد کرد و خواست که    گریگرفت و بار د دهیو اخم کردن دختر را ند  ش یچشم نازک کردن و قر و قم شتپ

 تذکر دهد.  ز یاو ن

  یباز نی بود. محمود هر دم از عاقبت ا دهیپوش  ی در خور تازه عروس   ی کرده و لباس  د ینغمه خر یمهمان ی کمال تعجبش برا  در

 گفت: ی تند  ی و کم تیرش با جد . پد د یگرد  یهراسان تر م 

  زیما پسرمون از همه چ ی ترسن، برا یم  دنیشدن و رها شدن و به حق و حقوقشون نرس  غهیانگار برعکس شده......زنا از ص ایدن-

 وحشت داره! جمع کن خودت بابا!

 تکان داد.   یسر نگران

کردم و راحت بودم   ی دوره نگاه م  نیبه ا یدختر رو بخوام، به چشم نامزد  ن یکردم ممکنه من ا یدرصد هم فکر م   هی بابا....اگه -

 تونم رفتارش رو تحمل کنم!   یافته! اصالً نم ی از چشمم م شتر یدختر ب  ن یگذره ا  یم  یکه هر چ نجاستیباهاش......اما...مشکل ا

 و مهربان شد.  میپدرش مال لحن

 .د یخودمون....شما پسرا هم راحت باش  شیپ م یاریدختر رو ب ن ینگران نباش بابا! محمد رو ببر خونه خودت تا ا-

  ی ورق زدن زمان را هم به جلو م م یتوانست مثل تقو ی خودش را در هچل انداخته بود. کاش م یدست ی .چطور دستد یکش ی پووف

 دختر نداشت. نیو ا تیمحرم  ن یبه ا یدانست چرا حس خوب  ی شد. نم یتمام م  تی محرم ن یسفر و ا نیبرد و ا

برادرش رود؛   ی نشان دهد و قربان صدقه  ی بر علت شده بود. مهال خواست خود د ینغمه هم مز ییپسر دا ی خصمانه  یها نگاه

 شد که تا آخر مجلس از کنار مادر تکان نخورد.  خکوب یمحمود م ی چنان با چشم غره 

 کرد.  ی نفس م ی دختر کنارش نشسته بود؛ احساس تنگ  ن یکه ا نینمودند و خطبه خواندند. محمود هم ن ییرا شش ماه تع غهیص
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که محمد چرا    نیسالن برود. کالفه از ا گریو بتواند بلند شود و به سمت د  د ینما شیداد که صدا امی نامحسوس به محمد پ یلیخ

 گذاشت. بش یرا درج یقطع کرد و گوش  ع یزد و سر یکند؛ تک زنگ  ی را نگاه نم یگوش 

 چه کار کند گفت:  د یبا د یکه فهم محمد 

 زحمت! یلحظه ....ب   هی داداش! -

خودش را به تراس   ست؛یحواسش ن یکه  احساس کرد کس نیگفت و به طرف محمد رفت. هم  ی با اجازه ا عی هم سر محمود 

  یی در تراس برگشت و پسر دا  یبود که با صدا دهیبه سه نرس  دنشینفس کش قی.عمد یکش  هی سرد بهمن ماه را به ر ی رساند و هوا

 .د یرا د ییکذا

 گفت: ی اش زد و با لحن الت یشانیپ ی دو انگشت به گوشه  با

...اسم  یاومد.....گفت خواسگار دارم.....گفتم اوک یاون از ما بدش م  م،یخواست ی دختر عمه رو م نیما خاطر ا ی مبارکه دااش! هر چ-

......اما خب مرد باس راسشو  ینباش  قیخواس ال ی نه! دلم م  ایهست  ق یچند مرده حالجه....اصن ال نم یو آدرس بده بب

من  ستن، یمدت که بابا و ننه اش ن نی.....فقط خواسم بهت بگم حواسم بهت هس! ایهم بود ی زی....خوب چیبگه.....بود

 ! ادیو اونور بشه!....زت ز  نوریخط ا هی که احترامش  نمیپامش.....نب یم یچهارچشم

  نیدلش جا بدهد. خدا کند ا ی مردک را کدام گوشه  نیآراسته شد« ا ز یرا به سرش گرفت و فشار داد.»گل بود به سبزه ن  دستش

 باعث دردسر نشود.  دنشییپا یچهار چشم

  ی را به خانه  لشیآمد. محمد هم وسا ی عیرا جمع کرد و به منزل رف لشیوسا ی روز به سفر مانده بود و نغمه همه  ک ی فقط 

 شب بود و قرار شد فقط محمود و نغمه به فرودگاه بروند. مهیمنتقل نمود. پرواز نمحمود 

 نمود.  ینم  تشی پدر و مادرش انگار اذ ی دور ی . حتد یرس  ی به نظر خوشحال م ی شد....« نغمه ول د»شروعیدر دل نال محمود 

و پر    می زد و لحن مال ی ا پاک کرد و لبخند بود ر ده یگونه نچک ی که رو ینغمه اشک ت؛ یمحض رفتن پدر و مادرش به سالن ترانز به

 گفت: ی غمزه ا

 ! د یش  داریصبح زود ب د ی! فردا هم بانیشد  تی....شما هم اذرمیبم یاله م؟یبر-

 گفت.   د«یلب تعارف نمود و با دست راه را نشان داد و »بفرمائ  ریز محمود 

 :د یکرد که نغمه پرس  ی م ی .....محمود در سکوت رانندگکیخلوت بود و تار جاده

 م؟ یر ی االن کجا م-
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 کرد و جواب داد.  ینگاه  مین محمود 

 ن؟ یرو اونجا نذاشت لتونی....مگه وساگهیبابا د ی خونه -

 و پرناز گفت: کشدار

هم که   رمونیسر کار ....اوم...مس م یبر م یش  داریب د ی! ما که صبح جفتمون بامینکن داریچرا ....فقط گفتم اون بنده خداها رو ب-

 ! مینکن ت یرو هم اذ ی و کس م یتو بخواب  یخونه    م یبر س ی.....خب بهتر نهیکی

 صبر بده«.... ایگفت:»خدا ی که انگار م  د ینفس کش ی طور محمود 

  دن یخواب یبرا  یاتاق گهیدر ضمن محمد هم اونجاست و د  د؟یو لباس دار  لهیمن وس  یسرکار؟ خونه   ی ر  یم  پیت نیشما با ا-

 .ستین یشما خال

ترفندها و تالش ها   نیدانست از ا ی محکمتر محمود باعث بسته شدن دهانش گشت. اما محمود م  یمحکم و استدالل ها لحن

 . د یخواهد د اریبس

 نغمه گوشش را آزرد.  ی جواب دادن مهال، صدا مهال را گرفت. تا یاش را درآورد و شماره   ی که شد، گوش  ی پدر ی خانه  کینزد

 رم!  ی گرفتم خودم م  د ی! از مهال کلشمیبشن من شرمنده م داریزنگ نزن ...ب ؟یکن  ی م کاریچ ی وا-

 حال تماس را قطع نکرد تا مهال جواب داد. نیشود. با ا ی دارد و معطل نم د یراحت شد که کل  الشیخ یکم

 جونم! -

 کن!  یی ! نغمه خانم رو راهنمامیرس  یم  میجونت سالمت....دار -

 . نغمه نامش را صدا زد و گفت:د یو راحت تر نفس کش د یداداش« خواهرش را شن »چشم

 سر کار؟  م یدنبالم با هم بر ی ایفردا م-

 محکم و سرد بود.  لحنش

 سر کار؟  نیرفت  یشما چطور م ن یاز ا شیپ-

 برد.  یبابا م-

 و لوس بودن دختر کالفه شد.  یی حجم پررو نیاز ا محمود 
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 اش با من!  نهیهز ریآژانس بگ  ایشما اسنپ -

 نشاند و قهرآلود گفت:  ی شانیبه پ یاخم

با توجه به   گه یخواست تنها رفت و آمد کنم. بعد از ظهر رو د یباد نبره! انگار معطله دو قرون آقام.....بابام دلش نم بتیبذار ج-

 من رو دست تو سپردن؟  یچ  یبرا ی....فکر کردشهیرفتم . اونم نه هم یحالش و با اصرار خودم م

 افتاد.  ی بر دوشش م ید یجد  ی  فه ی جواب نداد. انگار با هر بار صحبت وظ محمود 

* 

* 

  دنیشاهد را گرفت و با شن یبالفاصله شماره   انشیاطراف ی . به جاد یبکشد و همه را خبر نما اد یخواست فر ی دلش م  یخوشحال از

 گفت:  شیصدا

 بدم!  خیشروع کار تار ی گرفتمش.....کار رو گرفتم! االن بهم زنگ زدن که برا-

 د.جواب بو  نیبهتر ش یو خنده اش برا د یکه شاهد کش یسوت

 خواد!  یکنن! جردن کار کردنم کالس م  ی پرن و کار م یبا باال باالها م گهیبه به.... خانم د-

 خندان گفت:  آتنه 

زودتر   می تون ی! م شترهیب نجایخوبه و هم حقوقش از ا میکار  شرفتیپ یخوشحالم! هم برا یلیشاهد خ  یشدت! وا  نینه به ا گه ید-

 ! میبه خواسته هامون برس 

خواد و تو خسّت به خرج   ی م شتر یگذره؟ البته که من دلم ب  یبهمون بد م نجور ی! مگه ازایچ ه یفکر کار باش تا بق  شتریخوبه تو ب-

 ! میکه خراب رفاقت   م یکن  کاری....چ یول  ، ید  یم

 گه؟ ید  قمی االن من فقط رف-

رفتارت   ؟یدوست دخترم ی بگ  یتون  ی ! میبه سالمت  یکرد   میرو تحر یکه همه چ  تو  م؟ یدار  میا گهی د  یرفاقت رابطه   ر یمگه غ-

 دارم تا تو!  ی کیزیتماس ف  شتریپسرم ب ی خوره؟ با دوستا ی به اونا م

 و با رنجش گفت:  د یرنج آتنه 

   ه؟ یکیزیاالن مشکل تو فقط تماس ف -
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 بغض ادامه داد.  با

  اتیبا خصوص ای میبا رفتار و اخالق هم آشنا بش میخوا ی م  ؟یکن یم  ریس  گه ید ی جا هی ام و تو  گهیفکر د هی شاهد چرا من تو -

 مون!   یکیزیف

 توجه به بغض دختر با خنده گفت:  یب شاهد 

 سرنوشت سازه!  ی لیخ یی زایچ هی  یداره.....حجم و اندازه    ریتأث ی در زندگ ی لیخ ی کیزیف اتیاما خصوص ی تو ندون د یشا-

و خنده و   یشوخ ایبود.  نیخدافظ« تماس را قطع کرد. روند صحبت با شاهد هم ی ندار ینتوانست تحمل کند. با گفتن»کار  آتنه 

 رابطه نداشتن......  ی  هی زدن و گال ی به خاک ی وسط صحبت جد  ا یچرت و پرت گفتن و 

خوش   شیا یاز شاهد برگردد و با رؤ یخبر یب یخواست به همان سالها یدلش م  یشد. گاه یم د یشد  ی د یدچار ناام ی گاه آتنه 

 گردد.  ینمود دورتر م یشد احساس م  یآشنا م شتریباشد. هرچه ب

را در   ایرفت و طبق معمول رؤ رونینمود. از اتاقش ب ی حساب م هی تسو ی داد و تقاضا  یاطالع م  یعیبه رف  د یبرخاست. با شیجا از

 نمود .  ی فی . اخم ظرد یراهرو د

 ! یتو راهرو و سالن بود  دمتیشرکت؟ هر وقت د ن یا یبرا  یکن  ی هم م ی واقعا ً تو کار  ایرؤ-

 ازت کنم!  ی سؤال ه یاومدم  یباش! داشتم م لکسیکم ر  هی بابا  ؟ی دونست  یم یبداخالق شد  یلیخ داًیآتنه جد -

 گره زد .   نهیس  یرا رو  دستها

 بفرما! بپرس! -

 .د یآمد و به حد پچ پچ رس   نییدختر پا یصدا

 اد؟ ینم نورایا گه یمهندس شاهد د نیا-

 بر گفتارش داشته باشد. ی را به بازوانش فشار داد تا کنترل دستانش

 ؟ یچرا کارش دار  ؟ یچ یبرا ادیب گهیکارش تموم شد د -

 لبانش نشاند و گفت:  یرو  یطانیچشمانش را در حدقه چرخاند و لبخند ش  طنت یبا ش  دختر

 اومد.  ی تا تهش باهات م ی داد ی کم بهش نخ م ه ی اهل حال بود.  نیاومد ازش.....همچ ی خوشم م-
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 از هر حس نگه داشت.  ی. به زحمت حالت صورتش را خالد یاش گره خورد. با دو سرفه خواست نفسش را آزاد نما نهیدر س   نفس

 !ها ی بعد  ی فعالً که رفته! تورت رو نگه دار برا-

 جواب داد.  انه یرفت موذ ی که عقب عقب راه م یاز کنارش رد شد و در حال دختر

 مونم!  ی نم یمطمئن نباش! من تور بندازم دست خال -

شرکت   نی در ا  یکار  گریخنده اش دل آتنه را لرزاند. خدا را شکر کرد که شاهد د ی حرفش نمود و قهقه  یکه چاشن یچشمک

 . د ید ی نم یلوند  نیدختر را با ا  نیرفت و ا یم  نجایاز ا یندارد و خودش هم به زود 

 رفت و گفت:  یطرف منش به

 نم؟ یرو بب ریمد  شه یم-

 جواب داد. ییبا خوشرو یمنش

 بذار بپرسم....اجازه دادن برو! -

و جمله   یو فقط لبخند منش  د ینشن ییمحمود را بشنود. صدا یصدا د یرا برداشت و دکمه را زد. آتنه گوش سپرد شا یگوش 

 .د ی حتماً« به گوشش رس  »بله ی

 زد و با دست اشاره کرد.   یلبخند  یمنش

 برو... منتظرته! -

محمود   د«یبه در زد. »بفرمائ  یو ضربه ا د یکش  یقی نثار دختر کرد و به طرف اتاق رفت. قبل از در زدن نفس عم یو تبسم تشکر

 م« کرد و در را بست.و در را باز کرد و وارد شد و »سال  د یرا شن

 شرمنده اش ساخت. ی جا برخاستن محمود و احترامش کم از

 د؟ ی....خوب هستد ی! شرمنده نکند یبفرمائ-

 با دست مبل را نشان داد و تعارف کرد.  محمود 

 .....د یممنون! بفرمائ-

 اش را حفظ نمود.  یحس را به عقب راند و حالت رسم نیصحبت با محمود تنگ شده است. ا یحس کرد چقدر دلش برا آتنه 
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 مقدمه شروع کرد. ی کند. آتنه ب یم   یدلتنگ است و دور  ز یگفت او ن ی محمود هم م دنیانداختن و چشم دزد ریبه ز سر

!  هی تسو یبرا  یحسابدار نینامه هم بد  ه یو  نیباش  نیگزیو تو فکر جا د ی خوام برم.....خواستم بدون یکردم و م  دایپ د یکار جد   هی-

 کنم و......  ی که دستم هست رو تموم م  ییکارا گه یاحتماال تا ده دوازده روز د

 رفت.  نییباال و پا شیگلو بکیشد. س  نی محمود به شدت باال آمد. نگاهش متعجب و بعد غمگ  سر

 ن؟ یداشت ی مشکل نجایا-

 بهتره!  د یجد  یمشکل که نه!....فقط ....خب از لحاظ حقوق جا-

 ؟ یچ میاگه ما به حقوقتون اضافه کن -

 : د یسوخت. با خجالت پرس  ی دلش هم م ی از تالش محمود خرسند بود ول آتنه 

 ن؟ یدوبرابر بد   نیتون  یم-

 جواب داد. فیرمق سر تکان داد و ضع  یعقب نشست و بدنش از انقباض درآمد. ب محمود 

 د یستی کنارمون ن  گهیکه د ن یاز ا یتون خوشحالم ول  شرفت یدم. از پ ی اطالع م ی. به حسابدارستیه! دوبرابر در توانمون نن-

 ناراحت!

 احترام سرش را فرود آورد و صادقانه گفت:  با

 مثل شماست. یخوب  یمن جدا شدن از همکارا ی ناراحت یهمه  -

 اند. نشده یاحساسات نیاز ا شتر یبرخاست تا ب شیجا از

 !نی ساخت یخوب  ط یو مح  نیمدت کمک کرد  نیممنون که ا-

را   د یو ترد د ی تر شد و عطر دختر را به مشام کش  کینه! نزد  ایبزند   یشد. مردد بود حرف ک یآمد و نزد رون یب زی از پشت م محمود 

 گفت: یمی مال  یکنار گذاشت و با صدا

 شه؟ ینم جادیا ی! برات مشکلمیاز احوال هم با خبر باش  ی گاه م؟ یدوست بمون شه یم-

 انداخت و گفت:  نیی. نگاهش را پاد یمرد چرخ ی چهره مردانه و دوست داشتن یدختر رو  سیخ نگاه

 حتما ً باعث افتخاره که با شما دوست باشم!  -
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 کرد.  زمزمه 

برادرانه که حسم بهت   گم ی! نمیمن حساب کن  یرو ی تون ی که بود م یو هر زمان   یداشت  یمواظب خودت باش! هر مشکل یلیخ-

 ! کینزد  یلیدوست خ  هی من حساب کن!   یدوستانه رو   یول  ستین نیا

  یکند و بچسبد. تشکر ر یدانست کدام را تفس  یکه در وجودش منتشر شد دو حس متناقض بود. نم ی قلبش و آرامش یباال ضربان

 و آرامشش روزش را ساخت.  یآمد. احساسات قو  رونیکرد و از از اتاق ب عیسر

دانست توجه به محمود با حسش به شاهد    یبه شاهد را نداشت. م  انتیمحمود حس خ   یخودش هم جالب بود که از حرفها یبرا

 دانست.  یم   یاحساسات را پاکتر از هر برچسب ن یا یاست ول  ریمغا

خرسند و   اریبس د یبود ارتباطش را کامل قطع ننما لیکه محمود هم ما  نیبود. از ا گرید  یواالتر از هر کس  شیمحمود برا گاهیجا

 .د ینپائ ی ریبود؛ منتظر محمود، د ده یکه قبل هم د یدختر  دنیهنگام اتمام کار و د یخرسند  نیشادمان شد. اما ا

با   یبه افکار خودخواهانه اش زد»خودت که رفت ی داده بود. خودش تشر  گرید  یداشت چطور دلش را به دختر  ی اگر حس محمود 

 .... گه«ید ی کیره سراغ  یو حسرت بخوره.....معلومه که م   سهیاون وا یشاهد و انتظار دار

محمود بود   دار یگونه که مشتاق د نیداشت. ا  یملوس   یگذشت که چهره    د یکرد. از حق نبا یو دختر را بررس  ستاد یا یبهانه ا به

 از آتنه خاطرخواه مرد است. شتریکرد که ب  ی ش بماند هم مشخص مکه مقابل شرکت منتظر

را   شیشد که صدا یداشت و هم دلش نزد شاهد بود. از کنار دختر رد م  تیشده بود. هم  بر محمود احساس مالک یدوگانگ  دچار

 داشت.  ادی. انگار دختر هم او را به  د یشن

 خانم آقا محمود هنوز داخل شرکت هستن؟  د یببخش-

 نداشت. جه یکرد لبخند بزند که تالشش نت ی و سع  ستادیا آتنه 

 کنم!   یبله ...فکر م-

 جهت گفت: یکرد و ب  یتبسم

 کرده!   رید  یخونه! کم  می آها....منتظر هستم با هم بر-

 .د یدرخش  یدر دلش نور  آتنه 

 د؟ یخواهرشون هست-
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 دهانش گرفت و آرام گفت:  ی سرش را تکان داد و دستش را جلو دختر

 تا بعد....  م یمحرم شد  یعنیخودمون باشه! نامزدشم..... نیب-

و    افتی ی را م شیصدا د ی....نه اول باد یکبود هم شد.....شا  ژنیهم از کمبود اکس د یگفت که نفسش بند آمد دروغ نبود. شا ی م اگر

 کرد.  ی بعد.....بعد فکر م

 .اوم....خداحافظ!! مبارک باشه!....یب ِ .....به سالمت-

بود که   شیچند ساعت پ نیشد؟.....هم ی از کمان رها شد و سرعت گرفت و رفت. مگر م ریجواب دختر نشد و مانند ت معطل

عاشقانه   شیکه معن س ی...»برادرانه ند یدرونش توپ ی.....کسستیگوشش زمزمه کرده بود که حسش برادرانه ن   کینزد

 !......گفت دوستانه!......دوست.....نه عاشق......شهینم

کرد» نامزد   ی گوش بسته بود و فقط با خود تکرار م شیبود. بر درون پرغوغا ده یرا چسب شیگلو خی ب ًدایشد  انتیخ احساس 

  د یدانست با ی. تماس شاهد را رد نمود. هر چند م زدی محمود بهمش بر ی نامزد د یدانست چرا با  یکرد......تموم شد« خودش هم نم

روز مبادا کنار گذاشته بود و به ناگهان متوجه   یرا برا  ی. انگار پس اندازد یصحبت نما الشح نیتوانست با ا یجوابگو باشد اما نم

 شد که پس اندازش به دست دزدان غارت شده است. 

ن تازه........شاهد.....شاهد..شاهد.. و همکارا د یجد  ط یکرد و بعد.....مح  یچند روز را تحمل م نیا د یکم از سرعتش کاست. با  کم

که به محمود داشت را به او داشته باشد. در رابطه با شاهد فقط حس معلق بودن   ی از اعتماد ی میتوانست ن یشاهد کاش م

 سقوط در هر حرکت..... لو احتما  یی داشت. بدون اتصال به جا

* 

* 

را داشت. در   «ی چیبه از ه  یمثال»کاچ یتداع  یکوتاه و رسم  یهاداریصبح و خبر رفتن آتنه، حس و حال کار کردن نداشت. د از

 .... یانرژ ی کم جان و ب ایناراحت.....سرحال است  ای دخترکش خوشحال است  د ی فهم ی حداقل م دارهاید نیا

گفتن   گریواگذار کرده بود؛ د فیرا به حر دان یم دنیجنگ  ی بود. مالمت خودش که ب ی اوضاع اصالً بودنش منشأ انرژ نیا در

.شک نداشت که آتنه بود.  د یاز کنارش به سرعت گذشت را د یاز ساختمان شرکت خارج شد و نغمه و دختر یحال ینداشت. با ب

 زده باشد...... ینکند نغمه حرف 

 :د یغر شیدندانها  نیبلند برداشت و خود را به دختر رساند و از ب ی . گامهاافتی انیجر شیمانند مواد مذاب در رگها خشم

 ؟ یگفت ی چ ؟ یبا اون خانم حرف زد د؟ یکن ی م کاریچ نجایشما ا-
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 زد.  ی نیریلبخند ش  نغمه

! اون خانم هم فکر کنم همکارت بود .....سراغت رو گرفتم  میتنها برم خونه....اومدم که با هم بر ومد ی ! دلم نیسالم...خسته نباش -

 ! یگفت هنوز داخل شرکت 

  چیسوئ یدخترک را تکان دهد تا حرفش را بفهمد. عصب  یخواست جور  یبه انفجارش نمانده بود. دلش م  یز یاز حرص چ محمود 

 و در حال رفتن، گفت:  د یکش  رونیب بش یرا از ج

 وره!  نیا نیماش -

 را بلند کرد.   شیآمد و صدا رون یرا روشن کرد و از پارک ب  نیکت دورتر پارک کرده بود. ماش از شر ی را کم نیماش 

رک و راست به خودتون و خانواده تون   ؟یزن   یم  یخودت رو به نفهم ای  یفهم  یشما نم ا؟یشرکت ن  یخانم چند بار گفتم جلو -

زمان   نی تونستم راحت از ا ی ! منم مد یستیدادم. انگار شما متوجه ن  تیمحرم ن یتن به ا  یکمک و نوع دوست ی گفتم فقط برا

با شما رفتار کنم و بعد از شش ماه هم بگم به سالمت....من به شما و خانواده   تمحرم بودن استفاده کنم و هر طور دلم خواس 

 اونوقت شما.... وفته، یذارم که حرف تون سر زبونا ن ی احترام م

ادامه   متیآورد و با مال نییرا پا شی. اشک دختر درآمد و عذاب وجدان گرفت. صداد یچرخ شیبا حرفهاگردباد دور دخترک  مانند 

 داد. 

چه   د یایو از پس خودتون برم د یهست ی.ماشااهلل خانم مستقل ادینم شی پ یمشکل د یو راحت برخورد کن د یبه خدا اگه شما بذار-

 .د یکن  جادیشبهه ا گران ید ی دم شرکت و برا د ییایداره ب  ی لزوم

 دختر متوجه شود. نیصحبت کند تا ا یاتیدانست به چه زبان و ادب   ینم گری. د د یکش ی پووف

 شده بود گفت:  ر یلوس و ز ی زیکه به طور اغراق آم  ییو صدا یشینما شتریب ی کرد و با بغض  ین یف نیف

باهات آشنا بشم. من   شتر یاومده استفاده کنم و ب شیخوام از فرصت پ  ی خواستم؟ فقط م ی آخه؟ مگه من چ ی سفت نقدر یچرا ا-

خوردم که چرا    یچشمم تو رو گرفت. همش افسوس م  م یاومد  تیجشن عروس  ی از وقت ی نباشه ول ادتیتو  د ی. شاادیازت خوشم م

 رو دادن......  شنهادیپ ن یکردن و ا شتری و آمد رو ب رفت نای. اصرار من بود که بابا ادمتیزودتر ند 

را بپسندد و منتظر فرصت باشد تا به   یداماد  ی شد دختر ی. باورش نمختی که بلند شد؛ اعصاب محمود را بهم ر ی هق هق

نبود فقط به خاطر خواست دخترش، خودش را کوچک   ی که راض نیبا ا چاره یب یشد که جهان یخواسته اش برسد. حاال متوجه م 

 را داد. تیمحرم شنهاد یکرد و پ

 کرد.  یلب گله م  ریو ز  ه یصورتش نهاده بود و سوزناک گر  یدستها را رو   دختر
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  ه یقسم بخورم که فقط   یبابا به ک ؟یمن رو بشناس  شتریو ب ی بد  کیفرصت کوچ  هی  یتون  ی نم یزشت و بدم که حت نقدریا یعنی-

 ..... ومد یتهش من از اخالقت خوشم ن د یشناخت....شا  ه یخوام..... یساده م یدوست

دختر شد. نغمه هم که خسته شده بود   ی زار انیپارک کرد و در سکوت منتظر پا یشدند. محمود گوشه ا  یخانه م  کینزد

 باخبر گردد.  ششینما ری و نگاهش را مظلومانه به مرد دوخت تا از تأث د یکش شیو چشمها ی نیبه ب یدستمال

 نبود.  یو تورم خبر ی نمناک بود اما از قرمز یرا درآورده بود نداشت. کم شیکه صدا ی امان ی ب ی  هینشان از گر  یذره ا  چشمانش

 به روبرو گفت:  ره ینگاه به صورت دختر و خ یب محمود 

 تونم به شما فکر کنم!  ی دادم و نم یرسه! من دلم رو قبال ً به کس  ینم جه ی به نت کطرفهی یا رابطه و عالقه  چینغمه خانم! ه-

 و گفت: د یوسط حرف مرد دو عیسر

 .د یوقته مرده و وقتشه که فراموش کن ی لیهمسرتون که خ-

 شد و جواب داد.  ره یچپ نگاهش کرد و با اخم چشمش را برگرداند و به مقابلش خ چپ

 خانم زنده و سرحال.... هی ! گهید  ی....کسمنم نگفتم همسرم..-

 . د یدختر افتاد را د  ین یکه به ب  ینیچشم، چ ی گوشه  از

! بهتر  نیدون  یو نظر منم م  نیخوا ی که شما را به خاطر خودتون دوست داشته باشه؟ از من فرصت م د یستین ی چرا دنبال کس-

 کنه؟   یبه شما فکر م  یکه حداقل کم د یکن یتون را صرف کس ی وقت و انرژ ستین

 باال انداخت و مثل دختربچه ها گفت: یا شانه

 ؟ ی ایکم با من راه ب  هی  شهیم  ی خوام!.....خب چ ی رو نم گهید ی خوام!......من کس ینم-

ت ممکن  حال نیتر یرا به طرف دختر چرخاند و با جد  ش ی. روستادی ا ی آپارتمان پدر ی را روشن کرد و راه افتاد و جلو نیماش 

 گفت: 

. اما حق  ستی ن یمشکل  ارمیبرم و م یبگم چشم! اگه مشکلت رفت و آمد به اداره ته که من م ی گفت  ی که هرچ ستم یمن بابات ن-

 ....خداحافظ!د یبشنوم....بفرمائ ی زیخوام چ  ی هم نم گهی! د ی ایتا ب ستمیا  ی م ابون یسر خ ام ی! من میشرکت رو ندار  یاومدن جلو 

گفت الزم نکرده دنبالم    یم  دنیدر کوب  ی. محمود با خود فکر کرد»کاش به جاد یشد و در را محکم بهم کوب اده یپ تیعصبان با

 بود.  امدهی.....اما انگار دختر بدش ن «یایب
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باز شد و   نیدر ماش   کبارهی. ستادیدر را زد و منتظر ا  موتیر  نگیپل پارک ی و رو د یو حرکت کرد. به خانه اش رس   د یکش یآه

 فشرد.  ی اش را گرفته و م قهیکه  ی گردنش احساس نمود و دست  یرو  ی زیت

که بپرسد   نی اش را در دست دارد. قبل از ا قهی گذاشته و  ش یگلو  ریرا ز ییکه چاقو  د یزحمت گردنش را چرخاند و محسن را د به

 چرا؛ گفت:

 !گولی که خونت مباح شده ژ ی ه!......اشکش رو درآوردو اونور بش نور یاحترامش ا نمینگفتم حواسم بهت هس.....نگفتم نب-

 گفت: ی خفه ا ی کرد گردنش را حرکت دهد تا از نوک چاقو دور شود و نتوانست. با صدا یسع

 دلش تنگ شده بود. -

  ی لی! خشهیتنگ نم ی چکیاز خودش دلش برا ه ریشناسم ....اون غ یخودمو نم یآره جون عمه ات.....منم که عرعر....دختر عمه  -

 رو دوست نداره!  یچکیاز خودش ه ریدختر غ ن یهم به خودت نناز که  دوِست داره.....ا

 و با حرص گفت: د یدورش نما یآورد که کم  ی دست فشار با

 رو دوست نداره!  چکسیه ی دون ی م ی وقت  ؟یخور یرو م یچ ی پس غصه -

 و نگاهش را سرگردان اطراف نمود.  د یبه عقب برداشت. غم صورتش را احاطه کرد.بزاقش را بلع یمرد شل شد و قدم  دست

دونه    یدختر گذاشتن که خودش هم نم  نیا ی به ال ال ی ل ی ل  نقدریما و شوهرش ا  یعمه   نیشاخ و دم نداره داداش! ا تیخر-

 کنم!   کاریچ امیخواد.....به چشمش نم ی م یچ

 شانه اش نهاد. ی شد و دست رو اده یپ نیسوخت. از ماش  دلش

دونم حرف زدنت.....رفتارت.....اگه واقعا ً    ی....چه م یدرس  ه ی... یکار درست  هی ! ایحال و هوا و لمپن بودن درب نیکن! از ا ر ییتغ-

 پسنده! ی رو م  یچه جور آدم یبدون د یبا ی دوسش دار

 نگاهش کرد و دستش را پس زد.  یبدگمان با

 ؟ یکش ی!......حاال که محرمت شده......خودت خجالت نم گهیحاال د-

 .د ی به صورتش کش یدست  کالفه

 کنه!......  یم   تمی دادنش اذ ر یبا باباش قبول کردم! گ یستی......منم تو رودرباانه؟ی ی باور کن ی خوا یافتادم! م  ر یبگم؟ منم گ یچ-

 .د یکه دخترک را از خود دور نما  یزیباور کردن و باور نکردن در رفت و آمد بود. محمود دنبال دستاو  ن ینامطمئن مرد ب نگاه
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 بود. یمرد خشن شد. حرف کم آوردن و روکم کن  ی  چهره

م به  .......دانیکن تا بابا و ننه اش ب ی....الاقل درست امانتدارزاس یچ نای! اگه حرف امانت و ا یچی خواد واسه من نخسه بپ ی تو نم-

 ! حواست باشه!نی....هماریدم اشکش رو درن

 که کنار پارک کرده بود، شد. ی به چشمان محمود عقب عقب رفت و سوار موتور رهیخ

.  د یانداخت و داخل واحدش شد و محمد را نشسته بر مبل د د ی. کلد یگرد نگ یتکان داد و سوار شد و وارد پارک  یسر محمود 

 سالمش را پاسخ گفت. 

محمد نشست و   ک یو نزد خت یر نیرا درون ماش  فش ی کث ی همان لباس ها به حمام رفت و دوش گرفت. بعد از حمام لباس ها با

 تشکر کرد.  ی چا وانی ل یبرا

  یعصب شیست. با گفتن»چه خبر« صحبت را باز نمود. محمود پاداشته ا ی که مشکل د یاز سکوت و حال و روز برادرش فهم محمد 

 گفت:   یخورد و با خستگ  ی تکان م

  ؟یو بدشانس ی از بدبخت ریچه خبر غ-

 .د ینما ی نگفت. منتظر تا برادرش خود را خال یز یچ یجفت ابروانش را باال انداخت ول محمد 

  ی دختره  نی از ا نی. اون از الله و اد یذره بهم نرس  ه یم که بود  ی کردن من کدوم گور ی م م یکه شانس رو تقس  یدونم زمان ینم-

 بدوش! و اونم از.....  گهینره م یگ یم ی که هرچ شیسر

 :د یپرس  یبه چشم آمد. محمد هم نکته سنج فور  یاد یآخر جمله ز سکوت

 دو تا هست؟  نیاز ا ریغ ی ک گه ید  ؟یاونم از ک -

 زد. ی م اد یرا فر ید یناام آهش

 !ستین  گهی!.....دستینه ن -

 و درد دالنه گفت:   د یرا نوش  ی از چا ی ا جرعه

خواسته پدر و مادرش براش فراهم   یره! انگار چون هر چ ی پسندمش، تو کتش نم ی خوام و نم یکنم که نم  یم  شیهر جور حال-

از   یکیکه با   دمیشرکت.....د یچطور بهش بگم! امروز اومده جلو  گهی دونم د  یفهمه! محمد .....واقعاً نم ینه رو نم  یکردن؛ معن 

  یول  ارمشینداره! مجبور شدم قول بدم ببرم و ب  یی ابا یکار  چیبه خواسته اش از ه دنیرس  ی دونم برا  یزد.....م ی همکارا حرف م

 شش ماه تموم بشه و من راحت بشم!  ن یا یدم شرکت......ک  ادین
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 گفت:  تکان داد و با تأسف  یسر محمد 

رو قبول   ییزایچ هی  نایبابا ا ی چه خوب که گاه گم ی!  االن مارنیسر بچه هاشون م ییپدر و مادرا از سر دوست داشتن چه بال-

 بشه!  ت یاذ ی لیبد باشه و چون حساس تره خ یلیدختر خ ی کردن.....فکر کنم برا ینم

 ! شمیم  تیخودم اذ  ی کنم ول تش یخوام اذ ینم-

 من صبح ها ببرمش؟  یخوا  یم-

 داد.   ه یمبل تک  یچشمانش را بست و سرش را به پشت محمود 

 کنه!  ینم  رییتغ  نمونیب یزی تونستم با رفتارم قانعش کنم که چ د یبرم.....شا ی! خودم مینش رش ینه! بهتره تو درگ-

 کرد.   یمن و من محمد 

 ! ادیبه نظر نم یدختر بد  ؟ یروش فکر کن ی خوا یحاال واقعا.....نم-

 زد.  یپوزخند 

رفتارش که به خاطر خودش پدرش رو مجبور کرد رو   نی! من از اسین  نطوریماه عاشقش بشم؟ نه جانم......ا ش یمثالً بعد از ش -

 و شش سالشه!   ستی....ب ست یکه ن کیبدم اومد.....کوچ  ی لیبندازه، خ

 را زمزمه کرد.   «یدون   یباال انداخت و »خودت م ی شانه ا محمد 

* 

* 

  ی کرد. البته اصرا ی را ثابت م شیها ییخودش و توانا د یرفته بود. انگار که تازه کار است و با د یهفته بود که به شرکت جد  کی

 شرکت ساعت کارش بود.  نیا راد یرفت. فقط ا ی م شیاثبات انجام شود. آهسته و آرام پ  نیزود ا ی لینداشت که خ

گرفت. آتنه هم از    یم  یرفت و در عوض اضافه کار قابل توجه ینم  رونی زودتر از هفت از شرکت ب  یکس  یپنج بود ول  یرسم میتا

تا به خانه برسد   ی....گاهکیاوج تراف یعنیشد. ساعت هفت   یبا شاهد کم م دارش یکرد. فقط بد بود که د  یاستقبال م  شتریپول ب

 برد.  ی دو ساعت زمان م

آتنه   یبرا  ی کرد. روز جمعه بود و شاهد آدرس  ی گفت؛ سکوت م ی اضافه کار و پولش مآتنه از  یوقت ی زد ول ی غر م یکم شاهد 

 جواب گذارد.   یفرستاد و خواست که به آنجا برود. سؤاالت آتنه را هم ب
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  یشد، خود را در محله ا  ادهیپ یآمد و به آدرس مورد نظر رفت. وقت  رون یاز خانه ب د یگردش و خر  یکم  یجمعه به بهانه   عصر

 سر حال شاهد گفت:  « ی»الو  دنیشاهد را گرفت و با شن  ی . مضطربانه شماره افتی یمسکون

 نجاس؟ یخونه ات ا ؟یجا کجاست آدرس داد  نیا-

 .د یخند  شاهد 

 !یفهم  یباال م  ایسالم! ب کیعل-

 : د یپرس  یجد  آتنه 

 کدوم باال؟  -

آمد. البته چند   ی به آپارتمان نمود. به نظر ده طبقه م یار گوشش نگاهکن  یزده شد. آتنه فاصله گرفت و گوش  درساختمان

 اندازه کنار هم.....  ک یشکل و  کیساختمان به 

 پنجم واحد ده....  ی طبقه  ایباز شد؟ ب-

 که تماس قطع شود، شتابزده گفت:  ن یاز ا قبل

 !نییپا ای! تو بامیمن باال نم-

 کرد.  ر ییتغ یو لحن شاهد هم از سرخوش  صدا

 ... رونیب م یر یبهت بگم بعد با هم م  ز یچ هی باال  ایب ؟ یکن ی استقبال م دنمیاز د نجور یبعد از ده روز ا-

 شد. ی عصب آتنه 

 من برگردم خونمون!  نیی پا یایکشه؟ اگه نم یم گاری که س   یطوط ای نمیزنه بب یالک پشتت که حرف م  امیب-

 تو؟   یگ یم  یچ- 

 !نیمن برم...هم ی ای.....اگه نمیچیه-

 ! نمیبب سایوا-

داشت. احساس سهل  ی مزخرف  یلیخ ی لیبه جوش آمده بود. احساس خ شی. خون در رگهاستادی ا یرا قطع کرد و کنار  تماس 

بلند ببرد و   اینتواند نامش را کوتاه  یرفتار نموده بود که کس یهمه سال بعد از طالقش طور  ن یکرد. ا ی الوصول بودن م
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  یمقدمه به خانه اش م  یمهابا و ب ی ب نگونهیا د؛ یکش یپر م  دارش ید  یبرا  قکرد و با شو ی م یکه با فکرش زندگ یحاال......کس

 خواند.

راسخ در فکرش ادامه   یبر اندامش افتاد. ول  ی فکر رعشه ا  نیآن از ا کی ببخشد.  شیرا به لقا شیاست بهتر که عطا نیعشق ا اگر

 نداشته باشم«..... ی خوام صد سال عشق  ی عشق کرامتم رو از دست بدم؛ م نیا ی داد»اگه قراره برا

از شاهد نشد. هر   ی گذشته بود و خبر  قهیاز ده دق  ش یسوزاند؛ قرمز شده بود. ب یکه درونش را م  یاز آتش خشم شیها گونه 

 راه افتاد. ابانیشد. به طرف خ یافزوده م  تشیلحظه بر عصبان

 شاهد که گفت:  یو صدا ستاد یکنارش ا ینیکه ماش  د یرس   یبه آخر م کوچه 

 باال! ایب-

حرف در را باز کرد و نشست. با   یناراحت است. ب ز یگفت او ن ی چپ چپ نگاهش کرد.صورت گرفته و درهم شاهد هم م یکم

 هم باال بود.   شیحرکت کرد. با همان سرعت شروع به حرف زدن نمود. طن صدا د یچیپ ییرا تکان داد و صدا نیکه ماش  یسرعت

کنار   یی چا هیخواستم   ی دست و پام رو گم کنم! م  یام که فور  دهیمن زن ند  ایخوام بخورمت  ی ها؟ م ی با خودت فکر کرد یچ-

 بابا!... یرو برد  نانیعشق و اطم یهر چ ی زد« تو که آبرو ی؟»پوزخند یعاشقم ی نجوریتمام اعتمادت.....ا نه ی......امی هم بخور

 آمد.  ی کوتاه م د یاحساس کرد تند رفته است اما نه......نبا یکم

فکر   شم؟یداخلش هستن رو وارد نم ا یو ک  هی ک ی دونم برا یکه نم  ی که خونه ا ی شاهد؟ فکر نکرد یکرد  ی تو با خودت چه فکر-

  د یتجد  هی برم  د یکه با ی حساب کرد نجوریاگه ا ام؟ یدوِست دارم چشم بسته و کورکورانه دنبالت م  گم یکه م  نیبه صرف ا ی کرد

 خونه!  ی کن  یکه نفهمم چرا دعوت م ستم یچشم و گوش بسته و نوجوون ن ر نظر تو رفتارم داشته باشم......من دخت

 کرد.   ین یعقب نش یبه وضوح جا خورد و کم شاهد 

  ادتیرو  نی ......فقط ایومد یباال.....حاال که ن یایو ب   یکه اعتماد کن شتیاعتبار دارم پ ی نقدرید.....من فقط فکر کردم انبو یکس-

 باشه!

 چرخاند و زمزمه کرد. شهی سرش را به طرف ش  ظ یغ با

 و .....  ی زن دم دست  هی......حس یبهم داد ی کارت چه حس بد  ن یباشه با ا ادت یتو هم -

به عقب برداشتند و در رابطه اشان   یهر دو سکوت کردند. هر دو قدم دند یچرخ یم ابانهایکه در خ ی کرد. در تمام مدت سکوت

 آتنه گفت:  ی غروب بود. بعد از سکوت طوالن ک یتأمل کردند. نزد
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 خوش گذشت... یکن برم خونه! مرس   ادهیجا من رو پ هی-

صورتش را احاطه کرده   ی ظی. اخم غلد یو به طرف دختر چرخ  ستادیا یوشه ا را شکل داد و جمع کرد. گ  شیلبها د یکه کش ی پووف

 انداخت. نییبود. آتنه سرش را پا

 خوره...... یدونم به تو نم ی دخترا که من م  یرفتار ی..... انگار الگوهاادیچطور رفتار کنم که تو خوشت ب د یبگو بدونم با-

 و خشم جوش زد و باال آمد.  حرص

  ن یاز ا یدونم حرکات ی و چه م ی دست یو شوخ  ی! تو قاموس من خونه خال یدمخور بود  ییدونم تو با چه نوع دخترا ی من چه م-

من بکشم   د ی با یچه عذاب ی دون  یباشه......م ییدرصد فکر کن آخرش جدا ه ینداره!  ییجا ست؛ یمون معلوم ن ف یتکل ی دست تا وقت

  یحرفها زهر م  نیرو با ا دارمون یشاهد.....تا حاال صدبار بهت گفتم و باز د ستمین دمش ! من آ یکه نکرد کارایکنم چ که فراموش 

 ! یکن

 گره زد و طلبکار گفت:   نهیس  یرو  دست

 که حس نداشته باشم!  ستمین  ی نیزم  بیمردم....س  هی من -

 چندشش شد.صورتش را جمع کرد.  آتنه 

 ! اَه.....شمیمتنفر م استیمرد تو دن ی نگو که از هرچ  نجوریا-

 آمده گفت:  نییپا مهیتا ن ی  شهیدر را بست از ش  ی شد و وقت ادهیدر را باز کرد و پ  یمعطل  یب

 !خداحافظ....میخوا ی م ی چ گهیاز همد  م ی نیو بب م یفکر کن شتر یده که ب یفرصت رو م  نیبه هر دومون ا ی کم دور ه یفکر کنم  -

  یکرد که شاهد از عشقش سوءاستفاده م  ی نشان نداد. احساس م یتاد و به صدا زدن شاهد هم توجهبه راه اف نیجهت ماش  خالف

  اجیاز شاهد خودش احت شتریشد. ب یآتنه خط قرمز محسوب م  یکرد که برا   یرا طلب م  یکند. به اسم دوست داشتن مسائل

 تر فکر کند.  ق یرابطه عم  نیداشت که به ا

  ی گرفت تنش را م  یکه از افکارش م  ی ا جهینت ی رفت و فارغ از اطرافش به خودش و شاهد فکر کرد. گاه اده یرا پ یطوالن مسافت

  یرنگ باشد و منصفانه قضاوت کند. هنوز عشق شاهد پرچمدار بود و اجازه م ک یداشت تا با خود  یبس طوالن  یلرزاند. هنوز راه

  یی تنها یبرا یدهد و فرصت  دانیبه شاهد م د یبود که نبا نیشد ا را که مطمئن ی زیچ تنهاچشم ببندد.   شیها بیع ی داد بر رو

 فراهم گردد. 
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غر زدن ندهد؛    ی دست مهرانه برا  ییکه آتو  ن یا یو برا  د یشد و به خانه رفت. مهرانه و احمد را کنار مادرش د ی سوار تاکس باالخره

 کرد و به نزدشان آمد و شب را کنارشان گذراند.  ضی لباسش را تعو عیسر

کرد و    یعمل م  نیپل یسیو با د یجد  یل یخ ریداشت و هرکس سرش به کار خودش بود و مد   ی سرد ط یمح د یجد  تشرک

 و نکته سنج بودند.  ر یهر بخش هم به تبع او سخت گ رانیمد  نطوریهم

داده و نه زنگ زده بود.    امیکه از شاهد جدا شده بود نه پ  شبیندهد. از د یدست کس ی کرد که بهانه ا ی تمام تالشش را م آتنه 

 .د یبرآ ییدر صدد دلجو د یشده و شاهد با ن یشود. به نظرش به او توه شقدمیخواست پ یو چهارساعت....آتنه نم ستیبه ب کینزد

نهاد و   شیرا در گوشها ی کند. هندزفر  ی رو ادهیپ دانیتا م ک یماندن در تراف یداد به جا  حیآمد و ترج رون یاز شرکت ب خسته

 را روشن نمود و راه افتاد.  کیموز

  یرو  ی کند؛ دکمه  ییدرآورد و مخاطب را شناسا فش یرا از ک یآن که گوش  ی از راه را نرفته بود که تلفنش زنگ خورد. ب یمین

 را لمس کرد و تماس را برقرار نمود.  یهندزفر

 شد. ی خیسرد و  ش«ی در هم رفت و »الو شیاراده ابروها ی و ب ستادیخود ا یزده بر جا  رتیصدا ح دنیشن از

 ن؟یخوب هست یر یسالم خانم نص-

 گرم و با احترام هم نبود.   شه یسرد و بد دهد اما مثل هم ی لیرا نتوانست خ پاسخش

 : د یشد و پرس  ج یسؤالش گ با

 د؟یگفت ی چ دمینشن د یببخش-

 ! هی خال یل ین خجاتو نجای.....انیهست ی عرض کردم محل کارت تون خوبه؟ راض-

 سازم! ی ....مسیممنون ....بد ن-

 آمد.  نیو سنگ   بیمرد پشت خط عج ی برا سکوتش

 د؟یندار ی که مزاحم تون شدم.....غرض فقط با خبر شدن از احوالتون بود.....امر ن یمثل ا-

دانست از زنگ    ینامزدت خبر داره« نم ای.......یزن ی به من زنگ م شهیناراحت نم د»نامزدت یخواست بگو ی ....نه! اما دلش مامر

 ناراحت..... ایزدنش خوشحال باشد 
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  تش یاذ ایکند و  انت یخ یشناخت فرق داشت. باور نداشت محمود بتواند به زن ی که م  ییمردها ی  هی با بق شیهنوز برا محمود 

  یفکر م گر ید ی متعلق به زن  یه مردبه خود زد تا بار آخرش باشد، ب ی هوا چنان تشر ی را کرد و ب دنشید  یهوا هوا  ی. بد ینما

 کند.

 شد که شاهد فرستاده بود. یامی را که دست گرفت تا آهنگ را عوض کند؛ متوجه پ یگوش 

 قهر و ناز رو«   نیتو به خدا....تمومش کن ا ی ناز دار  یلیهنوز؟ خ ی»قهر

 کرد.   پیدو دستش گرفت و تند تند تا  نیرا ب یگوش 

 « ین یچ یبرنامه ها م  نیهم بار آخرت باشه برام از ا »تو

 داد.  انیپا انشانیقلب و قربان صدقه به قهر م  کریاست چند 

* 

* 

ناراحت   یچ  »ازی آمد؛ نگران شد. جمله  ی عصبان یو کم نیغمگ  یکه به نظرش کم یی صدا یاش را به چانه چسباند. برا یگوش 

 آتنه را ناراحت کرده  که سرد جواب داد.  ی کس ای ی زیبود« را بارها تکرار کرد. مطمئن بود چ

  ی و به خانه   دهیدوباره لباس پوش  دنش،یاز ند  تیخودش رفته بود و با تماس مادرش و شکا یکردن نغمه به خانه   اده یاز پ بعد 

 جواب گرفته بود.  نگونه ی موجب تماس با آتنه شده بود و ا ی برگشته بود. قبل از باال رفتن دلتنگ  یپدر

  نیزد و با ا ری شد و دزدگ اده یپ نیبهش گفته و ناراحتش کرده«.....از ماش  یز یشد»نکنه نغمه چ ی از ذهنش تکرار م یگوشه   کی

 داشت؛ زنگ در را زد.  د یکه کل

دهد؛ نغمه   حیکه خواست علت را توض  نیزند. هم ی چرا سر نم د یپرس  یکرد و م   هی خوشحال شد و شروع به گال دنشیاز د مادرش 

 زد و ذوق کرد.  ی آمد و لبخند گشاد رون یکرده از  اتاق ب  شیآرا ی و صورت  شانیپر یموها ،یبا تاپ و دامن کوتاه

 ! یچقدر خوب که اومد  ی وا-

آغوش   نهیآمد ودستش را به طرف محمود دراز کرد.به نظر آماده بود به بغل محمود بپرد. مرد اما با لمس کوتاه انگشتانش، زم جلو

 نمود.  یرا منتف اقیشتو ا

به محمود زل زده بود که   ی.طورند یلباس ها بب نیخواهد او را در ا  ی انداخت تا دختر بفهمد که دلش نم ر یهم سر به ز چنان

 مهال را چگونه داد. ی جواب احوالپرس  د یکرد. نفهم ی م ی احساس خفگ  چارهیب
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آمد   یم  رونیدختر ب  یکه از حنجره   ییاز گرما را نداشت. هر آوا یشتر یحجم ب شیمهال را رد کرد. گنجا ی تعارف ی چا فنجان

  یم  بشینص یبرد و نه آرامش یم  ی ضینه از حضور مادر و خواهرش ف نگونه یرفت .....ا یم د ی. باد یکش  یبر روحش م ی انگار اره ا

 گشت.

 ت: به مادرش نگاه کرد و گف م یجا برخاست و مستق از

 من برم....کار دارم.....به بابا سالم برسون! -

 نگران شد. مادر

 ! یمون ی شام م ی شد مادر؟ تو گفت یچ-

 داد. ی را نم یی راستگو یدخترک گستاخ اجازه    یشده   رهیاما چشمان خ د یخواست به مادرش دروغ بگو ی نم دلش

 برم .....  د یبراش انجام بدم. با  ی قول دادم کار یک یاومد به  ادمیتازه  -

 را درک نمود. تشیو خدا را شکر کرد که خواهرش موقع  د یمهال به مادرش را د  ی و ابرو آمدن و اشاره  چشم

نغمه برخورد نکرده   یشیو سر ی به سرتق ی. تا حاال با دختر د یکش یبه راحت ی نفس د،یرس   نشیبه ماش  یسرعت خارج شد و وقت با

را بکشد......البته نه   یدوست داشت تا ناز زن شتری. بد یپسند  ی م شتریمرد را ب  از ینش همان قانون ناز زن و ندر پس ذه د یبود. شا

......  فیکرده است. صد ح  یآتنه خال یدر قلبش کم رنگ شده و جا را برا ز یکرد که الله ن ی ثابت م تنه تمام قد آ  ری.....تصویهر زن

 را وارد شرکت کرده بود.  ید یش فرستاد که شاهد ر ی به خود لعنت م یگاه

 یخواستگار ی عنید»یشیاند  یاند؟.....با خود م دهیآتنه با شاهد تا چه حد است و به کجاها رس  یکنجکاو بود بداند رابطه   داًیشد 

 دونه«..... ی بود که نامزد کرده و خودش رو متأهل م نیا یلحن سرد آتنه برا د یکرده......شا

بود. با خود قول و قرار گذاشت که واضح بپرسد و اگر جواب   زاریب د یرا به خود جلب نما یکه بخواهد حواس زن متأهل نیا از

 نغمه نخواهد بود.  یبرا ییاگر آتنه را از ذهنش خارج کند؛ جا یمزاحم آتنه نگردد. مطمئن بود حت  گریمثبت بود د

 کرد.   انیطغ د؛ یسرد و زمزمه وار شن شه یش را مثل همشد و جواب سالم  نینغمه سوار ماش  یروز بعد وقت صبح

کنم   یم  ی!....من اگه کار ی به خاطر من نموند  شبید دمیها! فکر نکن نفهم یر یگ ی خودت رو دست باال م یدار  ی لیمحمود! خ-

 ؟ یر  یم  یکن  یپوشم به خاطرتو و جلب نگاهته، بعد تو ول م  ی م ی و لباس 

 خوبه واال! ؟یر یگ  یمن خودت رو م ی نگاه بهشون بندازم و اونوقت تو برا ه یآرزوشونه من  همه

 جواب داد:  ردیبگ  ش ینگاهش را از روبه رو نکهیبا آرامش و بدون ا محمود 
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  ی چون شما م سیکنه! قرار ن نتیلذت ببره و تحس یتو هر لباس  دنتیکه بخوادت و از د  یمن که از اول گفتم بگرد دنبال کس-

  یپدرته که دلم نم ی برمت فقط به خاطر گل رو ی دنبالت و م ام ی. من اگه میبحث رو هم تموم کن  ن یم! بهتره امنم بخوا یخوا

 ! نیخواد نگرانت باشه.....هم

که مسافر و همراه رفت و آمدش شده بود؛ هرچه   ی . در مدتد یپسند  یحرف زدنش م  شتراز یبرگرداندن و قهر کردن دختر را ب رو

 شیراه ارتباط را با دخترک بسته بود و تالشها باًیداد. تقر ی م  لیو جواب کوتاه تحو ر یبله و خ این سر و تکا  ایزد  ی نغمه حرف م

 گذاشت. ی م م یرا عق

کرد دو ماه   ی شد. محمود احساس م  ی نم شتریشش ماه ب یاگر زمان سفر جهان نانهیمانده بود. آن هم خوش ب یباق چهارماه

در   ی کرده بود؛ سع  دایکه از نغمه پ یدوماه مادرش با شناخت  نیبود که در هم ی شکرش باق یدو سال گذشته است.باز جا شیبرا

 کرده بود.    ینیکردن محمود نداشت و کامالً عقب نش یراض

 شد و مهال گفت:  دهیکه مهال به خانه اش آمده بود و با محمد دور هم نشسته بودند، حرف به نغمه کش یشب

!  هیعال ی دختر خوب و خوشگل و موفق با خانواده   هی ! از دور نغمه شهینم  یباهاشون ارتباط نداشته باش   کیاخت آدما تا از نزدشن-

 براش انجام بده. ی رو کس شیشخص یدختر لوس و خودخواهه که منتظره تا کارا   هی  ینیب  ی م  یشیم ک ینزد یوقت  ی ول

 :د یپرس  محمد 

 ه؟ یمنظورت چ ؟ی چ یعنی-

 به برادرانش کرد و رو به محمود گفت:  ینگاه مهال

خودشون    ی تو خونه  د یکنه! شا  یرو مرتب نم ش یرو تخت رونیخواد بره از اتاق ب یدختر صبح که م نیداداش! ا ی حق داشت-

بهش   یجور ه یمرتب کنه! مامان   ادیب د یکنه.... مامان با تیمهمونه ورعا نجایرسه که ا یبه فکرشم نم یحت  یعادت نداشته ول

 جواب داد؟  یچ ی دون  ی کنم......م  رتبگفت که اگه رفتم تو اتاق خواستم  فقط م 

 ؟ی:چد یزودتر پرس  محمد 

 زد و گفت:  ی پوزخند  مهال

 .د ینداشته باش  ی کار  شمیبه لوازم آرا یول  ن یگفت اشکال نداره تخت و لباسا رو مرتب کن یی با پررو-

 باز مانده محمد و سر به تأسف تکان خورده محمود لبخند بر لب مهال نشاند. دهان

 ن؟ یتعجب کرد-
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 ناباور گفت:  محمد 

 .... نیکنن......اونوقت ا ی چهارده ساله خودشون اتاقشون رو مرتب م زدهیس   ی! االن دخترا شهیباورم نم-

 .د یکش  یآه محمود 

خواد بره اتاقش رو مرتب کنه! خواست خودش مرتب   ی خونشون متوجه شدم.... مهال به مامان بگو نم م یمن از روز اول که رفت-

 بره خونه شون!  نیو ا ان یتموم بشه و پدر و مادرش ب  یو خوش  ر یبه خ انیجر ن یا نی... دعا کنیچی کنه....نخواست هم که ه یم

 و گفت:  د یخند  مهال

  ی بچم رو بدبخت م یدست  یداشتم دست ی د یکنه که د ی هم خودش رو سرزنش م ییوقتا ه یکنه و   ی دعا رو م نیمامان هم هم-

 کردم. 

 جبهه تنها نبود.  نیمحمود در ا گریبود که د خوب

* 

* 

جواب سالمش   یخواست همانطور با لباس به تخت رود.مادر با مهربان یبود. دلش م  می و کوفته وارد خانه شد. ساعت نه و ن خسته

 شام دعوتش کرد. یبرا یرا داد و فور 

  مارستانیمعده اش به ب یتا صدا  د ینخورده بود. بهتر د ی از چا ر یغ یزیناهار ساعت دوازده که فقط دوقاشق خورده تا حاال چ از

راحت عوض نمود و صورتش را با فوم شستشو شست و به   یپ و شلوارکبخورد. مانتو و شلوارش را با تا یزینکشانده اش چ

 را خشک کرد.  سشیدو دستمال برداشت و آرام صورت خ ز یکه مادر منتظرش بود رفت. از سر م  ییآشپزخانه جا

  یبزو س  ی رازیخوش آبرنگ مادر دلش را آب کرد. نشست و بشقابش را پر کرد و شروع به خوردن نمود. ساالد ش  ی پلو ایلوب

فروکش کرد، سرعت  دش یشد  یگرسنگ  ی بود. چند قاشق اول را تند و پشت سرهم به دهان گذاشت و وقت شیمکمل غذا

 آورد.  نییخوردنش را پا

 دو دل است. به قصد باز کردن صحبت گفت:   یگفتن حرف  یشد مادرش برا متوجه 

 مهتا تنگ شده!  یچه خبر؟ مهرانه خوبه؟ دلم برا-

 جواب داد.   یبه مهرانه نداشت که سرسر ی انگار حرفش ربط مادرش 
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 خوبن....-

 بهشون بزنم.  یسر  هی که  ام یتونم زودتر ب ی و نم نه یسنگ  یل یکارم خ-

 گفت:  ه یگله مند و با کنا مادر

کاش شرکتت رو عوض نکرده   گمی م  ییوقتا  هی ! گهیکشن د یدن! خوب رُست رو م ی م شتری بهت پول ب ی الک یفکر کرد -

 آتنه!  گم ی!.....میبود

 را باال آورد....صدا کردن مادرش مشکوک بود.  سرش 

 ! یز ی...چ ینشون  هیخواد پا بذاره جلو..... یپسره.....هنوز هستش؟.....نم نی....اگمیم-

 حوصله گفت:  ی و سرش را تکان داد و ب  د یکش ی پووف

 !یرو بپرس  ن یهم کباری ی دو هفته ا  ستیسال مهلت بده! قرار ن ه ی گفتم تا  ید یمامان.....پرس -

  مونیاون پش د ی.....گفتم شاانه؟ی یکه قصد ازدواج دار  د یکرد و آخر هم پرس   یامروز از کار و بارت سؤال م  ی کینه خب! آخه -

 .....یاز دستش ند  هی خوب تیشده باشه و نخواد......گفتم موقع

......مقاومت در برابر وسوسه   ی کوتاه هفتگ   یدارهایشده بود. د مالمت گرش باعث شد مادرش ادامه ندهد. خودش هم خسته  نگاه

از   یمیازدست دادن و رفتن مرد.....اگر دست خودش بود که حاضر بود ن  ی شاهد......ترس و نگران یدرخواست ی کیزیف ی تماس ها ی

هم داده بود و   شنهادیپ ن یدر لفافه ا و فقط کار را تمام کنند. رد ینگ  یمراسم  چیرا بدهد و ه رهاز اجا ی میخانه و ن کی  ِ شیپول پ

 جواب شاهد دهانش را بسته بود. 

 س؟« یمهم ن  یمن و خونواده ام برامون جشن عروس   گهید  یبار مراسم و جشن داشت هی چون خودت  یفکر کرد   »تو

  ی ازدواج یکرد. عمر کوتاه شش ماهه  یو دلش را خون م   د یکش ی بار شاهد را به رخ م ن یمطلقه بودنش و اول حاًی جواب تلو نیا

طعنه اش را   د یو مشاوره و روانپزشک .....حاال با ی و فقط و فقط عذاب بود و تا دو سال افسردگ یداشت و نه برکت  ی ریکه نه خ

 کرد.  ی تحمل م

  د یکش  یکوتاه بود. آه سرد ایکند که دستش از دن  هی جواب مادرش را بدهد و نه دل داشت از پدرش گال یآمد با تند   یدلش م  نه

 و گفت: 

  یبگو نم  د یپرس  ی! هرکشهینم نیو قسمت من بهتر از ا ب ینص گهیگذره.....نشد هم که د  ی سال هم م ه ی ن یا یصبر کن  یکم-

 باشه!  ی که دلش خوشه دوم د یند  یریخ  یخواد شوهر کنه! بگو از اول
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 برخاست و بشقابش را بلند کرد و گفت:  ع یکه سر  اوردیخواست اما و اگر ب مادرش 

 برم.....  یدستت درد نکنه خوشمزه بود. اگه مونده برا فردا ناهارم م -

ول شستن  مشغ  نک یس  یرا که اول ورودش به دست مادر داده بود را برداشت و شست و کنار گاز گذاشت و جلو  شیغذا ظرف

 گفت:   یمخاطب م  ی ب ییگو  زیظرفها شد. مادرش هم ضمن جمع کردن م ی  ه یبق

  ی دهنش بسته نبود..... مگه چه توقع  هیدوماد و در و همسا   یبود که آدم جلو  یرفت و آمد  هی....ینشون  ه ی.... ی مالقات ه یکاش -

 کنن....   یهمه سختش م  نیکه ا  میدار

و تا دو   د ینما ینداد. اجازه داد مادرش خود را خال یکالم حرف نزد و پاسخ کی زه کرده و را دروا یک یگوش را در و آن   کی آتنه 

 باشد. گرساکتید ی هفته 

 داد.  ل یشده تحو نیتزئ یمادرش را با جلد  یبا شاهد حرفها یفردا در تماس تلفن  ناخواسته

....خب هر چه    فته ی ب د یاتفاق با نیو آشنا بشن؟ بهر حال که ا نن یرو دو سه جلسه بب گه یشاهد جان اشکال داره خونواده ها همد -

  می ریگ یرو نم ی مسائل مال راد ی......من و خانواده ام که اگهینم یزیچ  یسال بشه دو سال هم کس  کیاگه   نطوریزودتر بهتر.....ا

 راحت! التی...خ

 کوره در رفتن شاهد تو ذوقش زد.  از

دست   یاُماُل گفت نیخودم برام مهمه نه حرف تو و خانواده ت.....مثل ا تیره تو ؟ موقع یحرف تو گوشت نم ؟ی باز شروع کرد-

حرفها زهرمون کن.....بهتره که   ن یرو هم با ا ی تماس تلفن نینگفتم و راه اومدم....حاال هم ی چی ه یبهم نزن و ادا تن..... رو در آورد

 ....ارموندنبال ک  می بر می قطع کن

 گفت:  دستپاچه

 زنم....  ی من به نفع دوتامون حرف م  ؟یکن یم  یتو چرا زود قاط-

 خدافظ!  یداد...کار ندار  یم  ر یدوست شده بودم کمتر از تو بهم گ  یرستانیدختر دب  هینخواستم بابا..... رفته بودم با  -

  رت یگرفت ح  ی که شاهد م ی داد. بغضش را قورت داد و به سر کارش برگشت.از گارد انیبشنود تماس را پا یواب که ج ن یاز ا قبل

  د ید  یبود م ی . کم کم با خودش که روراست مستیکه هدف شاهد ازدواج ن  د یرس  یم  جه ینت نی کرد و کم کم داشت به ا یم

کردن ها دلش را   نیتوه یمورد و تند شدن و گاه ی ب یها تیعصبان نی. استینتمام و تک  زیشاهد همه چ دارید  لیمانند اوا

 کرد.  ی آزرده م
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. شاهد شق القمر کرده و به دنبالش  د یبگو یبود که الزم نبود به مادرش دروغ نیمثبت ا ی ..نکته گری د  یداریو د  د یجمعه رس  باز

 ه بودند.را گذراند   یجاده رفته بودند و اوقات خوش  یاز باغ رستوران ها یکیآمده بود. به  

  یکشد. آن روز حس کرد بو   یهم م گاریبود که س  دهیهم جزوشان بود کنار آمده بود و تازه فهم ان یشاهد که قل حاتی تفر با

 اش داد و گفت: ینیبه ب ینیمتفاوت است. چ یکم گارش یس 

 بوش فرق داره...  ؟یرو عوض کرد  گارتیس -

 زد.  ی تر  ظ یو پوک غل د یخند 

 ؟ یکش  یم  ؟ی دوس دار-

 و گفت:  د یعقب کش ی را به طرفش گرفت. خودش را کم گاریس 

 زودتر تمومش کن!  شه ی...بکشم؟ اگه مشهینه بابا! از بوش داره حالم بد م-

 کنم؟  کاریچ  گه یچشم خانم خوشگله! د-

  رید  یمبود و تا برسند ک نیسنگ  ی کم کیشد که برگشتند. تراف  ی م کی بود. هوا کم کم تار د یخوش بع ی جواب با رو نیشاهد ا از

 .ستادیو ا  د یچیپ یکیتار  یخانه، شاهد در کوچه   کیشد. نزد

 به اطراف کرد و گفت: ینگاه آتنه 

 رفت..... ادت ی.....یاشتباه اومد -

تر و سخت تر حرکتش را ادامه داد. قلبش   ص ی. مرد حرستادیحرکت ا ی ماند. شوک شده ب مهیاش با برخورد دهان شاهد ن جمله

 سرعت شروع به زدن کرد.  نیبا باالتر کبارهیکوتاه   یوقفه   کیانگار با 

فاصله   ی....کمد ینداشت.....هر دو دست را با هم فشار داد و خود را عقب کش دهیمرد گذاشت و فشار داد. فا ی  نهیس  یرو  دست

 شد و نفس زنان گفت:  جادیا

 ... یلی....خیلیخ-

 باال انداخت.  ییرا پاک کرد و ابرو ماندهیو رژ باق د یبر لبانش کش یدست

 . یکن  یاز حرص سکته م  ی دار ییزابتدایچ ن یهمچ ی که برا ی عقب مونده ا ی لیخ ؟ یچ یلیخ-
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شد. محکم در را   ادهیکه بودند را رصد کرد و در را باز نمود و پ ییجا  هی ثان ک یو رفت. در   د یساعات گذشته پر کش یخوش  تمام

 بست و گفت: 

 ! یذاشت ی ذره به نظرم احترام م ه یکاش -

به   گریداشت د  یکه سع  یاز گذشته ا  یی. صحنه هاستادیبازنا دنیاما از دو د یرس  یاصل ابانیزود به خ یلی کرد. خ دن یبه دو شروع

  یینوازش و دلجو  ینمود و ب ی رار مارتباط برق ش یو آمادگ تیکه بدون رضا  یلیمقابل چشمانش رژه رفتند. جل اورد، یخاطر ن

 .....شیهاماند و درد ی ساخت و او م یم شیرها

را دارد که مورد سوء استفاده واقع شده اند.    یشد. مشاورش گفته بود که حال کسان یتداع شیحس و همان وحشت برا همان

 به آن دوران پرتابش کرد.  کبارهیحرکت شاهد 

را بستر   شیکه گونه ها  ییتازه متوجه اشک ها  د؛یبه صورتش کش یو دست ستادیبازا دن یدو  و از د یساختمان خانه اشان را د ی وقت

 گردد.   یع یطب تمشیتا ر د یکش قیعم ی گذاشت و خم شد. نفس ها شیزانو ها ی رود خود کرده بودند؛ شد. دست رو

  یمادرش را ب  یگفت و صحبت ها   ر«یکرد و به اتاقش رفت و از همانجا »شب بخ ک یو کوتاه سالم و عل ع یخانه شد و سر وارد

 حرکت شاهد به گذشته پرتاب شد. یادآور یو چشمانش را به سقف دوخت. با  د ی پاسخ نهاد.در تخت دراز کش

  یلیعجله داشت، خ ازدواج  ینخواسته و برا  هی زیجه لیکه جل  نی. پدرش از اد یبرگزار گرد یکوتاه یاش به فاصله   یو عروس  عقد 

 گفت: ی م  یخوشحال بود. گاه

 تونه صبر کنه!  ی پسر عاشقت شده و نم ن یشکر بذار که ا یآتنه برو صد تا سجده  -

زود با لباس عروس به    یلیاو را داشت. خ یها و قربان صدقه ها  یشوخ ی سوخت و دلش هوا یکه هنوز در عشق شاهد م ی ا آتنه 

 نزده بودند.  یحرف  گریگرفته بودند که عروس و داماد دو کلمه هم با همد  ی رفت. آنقدر با عجله عقد کرده و عروس  لیجل ی خانه 

از همان شب  چاره ی. دخترک بد یکوب یشد مشت م ی زده که م جانیه  ل یپر از رنج و درد و کتک بود. جل یزفاف آتنه شب شب

برجا مانده از   ی بر زخم ها ی برسانند و مرهم مارستانیند دخترک را به بهمسرش را داد. صبح نشده مجبور شد  جان یاول تاوان ه

 شب گذشته بگذارند.

تن و   یزخم ها  ی مهر و محبت و در ازا  یبزند. به جا یشد که حق ندارد به خانواده اش حرف  د ی روال ادامه داشت.....تهد  نیا

 . د یگرد  یبه گاوصندوق منتقل م دنش یکه بعد از د  یا  هیگرفت. هد   یم  هیتکه طال هد   کی ی روحش هفته ا

  یم مارستانیبه ب  ی بود که منته ی نوازش و بوسه زجر شی.... براانیپا یبود ب  ی کابوس  ی هفده ساله همسر و همسردار ی آتنه  یبرا

 .  د یگرد
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حرکت شاهد، تمام خاطرات مسموم آن   کی. تنها با د یمحو گرد شی از کنار چشمش راه گرفت و در گوش و موها شیها اشک

  ی کردند و توانش را ربودند. لرزش دستانش مشهود بود و هرچه دستانش را در هم م  ریزمان به صف اول آمدند و ذهنش را تسخ 

 برد.  ینم یی فشرد راه به جا

در دهان نهاد. مادرش با    یل یم ی شد. دو لقمه صبحانه با ب داریب ی آشفته و زخم  یخسته و روح یرا گذراند. صبح با تن یسخت شب

 نمود. ی زبانش مزه مزه م ریکرد و حرف را ز  ینگاهش م ینگران

 ! یاومد  رونیب لی جل ی که از خونه  ی ات شده مثل همون روز افه یافتاد؟.....ق ی اتفاق روزیمادر....د گمیم-

 !دمی ! خوب نخوابسین  یزی نه چ-

 مادر اما باور نکرد. نیزبیت چشمان

دادند. با به صدا درآمدن    یبودن در زمان حال را نم ی . خاطراتش غلبه کرده و اجازه د یتوانست درست تمرکز نما  یکار نم موقع 

 گرفت.   دهیو ناد  د یصفحه د ی ها را باال ام یصدا را زد. اعالن پ یب  یرا قطع کرد و دکمه   شیصدا ،یزنگ گوش 

شد و درد را در   ی در گوشش خاموش نم  لیخشن جل یگرفت و جواب نداد. صدا د یشاهد را ند   یها ام یعصر تماس ها و پ تا

 نمود. اضافه بر ساعت کار نتوانست بماند و به خانه برگشت.  ی بدنش حس م

 نگفته خودش جواب داد: یزی. مادر چ داستینامناسب از رخش پ یداد که وضع روح ینگران مادر نشان م  ی  چهره

 ! شمی....خوب مختمیگذشته افتادم و بهم ر ادیکم   هی نگران نباش! -

  یتی فراموش نکرده بود دختر هفده ساله اش را با چه وضع  زیو سکوت کند. به طور حتم او ن د یایبود تا مادر کوتاه ب یکاف نیهم

 گرفته بود.   لیتحو

 متورم و دردناک است.  شیگفت لبها ی فرو رفته است. دروغ نبود اگر م کرد خار در چشمانش  یاشتها نداشت و احساس م 

 ها نوشت. امیرا باز کرد و بدون خواندن پ ی گوش   فقل

 زنم«  یتونم فعالً باهات حرف بزنم! بذار وقتش که شد بهت زنگ م   یبده و نم »حالم

اما  نیاما......ا  د ید ی نم یجنبه از بُعد انسان  نیا ی کرد. عشق را ب ی او بود از حرکت شاهد استقبال هم م یبه جا گرید یکس د یشا

 حرفها داشت.  ی لیبود که خ

با شاهد  یک یزیحس رو دارم.....اگه نتونم ارتباط ف نیهم شه یهم یمن برا ی عنید»یپرس  ی خاطراتش از خود م انیور در م غوطه

 کنه؟«  ی م دایپ ی داشته باشم، ازدواج چه معن
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حال افتاده بود، شک به جانش   نیبوسه به ا کی با  یمورد صبور باشد. وقت  نیکه در ا ستین ی دانست که شاهد مرد ی م  نگفته

 نه؟ ایداشته باشد  ی عاد یتواند روابط و زندگ ی افتاده که م

گرفت. اگر   یتوجه به حس و حال آتنه، با خشونت کام م   یآمد و ب یکرد به خانه م  یم ازیبود که هر گاه احساس ن نگونه یا لیجل

  ی رفت و اگر خشونتش باال بود که مجبور م ی گرفت و به دنبال کارش م ی درصد خشونتش کم و آتنه بهوش بود که فقط دوش م

 برساند.  مارستانیشد دخترک را به ب

 نمود.  یاز پله افتادن را عنوان م  ایتصادف و  یکرد و بهانه    یمختلف مراجعه م   یبرد و به جاها ی نم مارستانیب کی معموال

خواهرش تنها بماند؛ مبادا   ایبا مادر  یقی دقا  یداد که حت  ی نمود و اجازه نم ی آتنه با خانواده اش را کنترل م یدارهایشدت د  به

 زند.  یحرف ایو  یتیشکا

* 

* 

موضوع    نیا یل یمحمود خ ی کند. برا  ی نم یشدن به محمود تالش   ک ینزد یبرا  رگ یآمد نغمه قبول کرده است و د ینظر م  به

از محمود دلش   شتر یخودشان رفت و آمد کند خوشحال نبود و ب یتواند راحت در خانه   ی که نم نی از ا یبود. محمد ول  ند یخوشا

 و خانمش برگردند و نغمه هم به خانه اشان بازگردد.   یخواست جهان یم

که در   یمحمود به اتاق ی  ه ی.....با توصشیپسرها دن یشد. البته نه از بودن نغمه بلکه از کم د ید هم خسته م کم مادر محمو  کم

 خورد.  یدختر حرص نم یو پاشها خت یو ر  یبود که از شلختگ  نیکار ا نیشد. حُسن ا ینغمه بود وارد نم اریاخت

  یگذشته بود که گوش  دنشیاز رس  یمعمول محمود در سکوت نغمه را به خانه رساند و به آپارتمان خودش رفت. زمان کم طبق

مهال را داشت.   ایمادر  یصدا دنیبود. تماس را متصل کرد و »الو« گفت و انتظار شن ی پدر یخانه   ی اش زنگ خورد.شماره 

 نگرانش نمود.  یانیو گر  فیضع یصدا

 د.... مح.....محمو-

 شده؟  یالو......مهال.....چ-

 من...منم.....نغمه!.....مهال......-

گرفت جواب    ی اش م ی نغمه را با گوش  یخانه را با تلفن و شماره   ی. محمود هرچه شماره د یشد و تماس قطع گرد د یشد  ه یگر

نگفت   ی زیش به لواسان رفته اند و چکه با دوستان  د یمهال و مادرش در دسترس نبودند. پدرش را گرفت و فهم یداد. شماره   ینم

 .د یو قطع کرد. دلشوره امانشان را بر
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 با سرعت نرفته بود.  نگونه یوقت بود ا  یل یرفتند. محمود خ رونیداد که به خانه بروند. هردو با عجله از خانه ب شنهادیپ محمد 

پارک بود.   نیانداخت و وارد ساختمان شد.کوچه کم عرض و دو سمت ماش  د یشد و کل ادهیمحمد پ  ابد؛یپارک ب ی محمود جا تا

دنده   ابانیبه عقب کرد و دنده را جا انداخت و به سمت خ یهم به زحمت مشغول سر و ته کردن بود. محمود کالفه نگاه ینیماش 

 بود.  شتریب ابد یرا ب ییجا ابانیکه در خ  نیعقب راند. احتمال ا

کوچه بود به راه افتاد. از سرعت   یانتها بایبلند به سمت خانه که تقر  یشد و با گام ها  ادهید و با عجله پو پارک کر  افتیرا  ییجا

 باشد. وفتادهی مهال ن  یبرا ی کرد اتفاق بد  ی به نفس نفس افتاده بود. دعا م یقدم ها و نگران

و به   د ی. محمود هن و هن کنان رس د یبار ی آمد. صورتش سرخ و شراره خشم از چشمانش م  رونی خانه بود که محمد ب کینزد

 زحمت گفت: 

 شده؟.....مهال؟  یچ-

  ی که به مچش وارد م یدستان داغ محمد شد. فشار  ریو خواست از کنارش رد شود که دستش اس   اوردیمحمد را تاب ن سکوت

 را درآورد.  شیشد، صدا

 بر سرم شده! یچه خاک نم یبذار برم بب ا یحرف بزن  ایمحمد.....-

 و گفت:  د یمحمود را کش دست

 ! گمیبهت م ای....بمیبر ایب-

 شد. یهم از محمد عصبان یدستش را رها کند و کم خواست

 بذار خودم برم!  ایجا بگو  نیمحمد...هم ؟ یمهال چ-

 گفت:  نانیدنبال خود کشاندش و با اطم محمد 

 باال! یخوام بر  ی.....نمنیتو ماش  میبر  گم یبهت م ایمهال خوبه! ب -

 راحت شد.  الشیخ یکم

 .....محمد مامان خوبه؟  ؟ یمامان چ-

 داد و حرص زده گفت:   یکالفه دست پشت شانه اش زد و فشار محمد 

 ! گهید م یبر ا ی! اَه.....بگمیبهت م ی آره خوبه!..... تکون بخور-
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را روشن نکرد. به طرف   نینهاد اما ماش  ش یرا در جا چیرا زد و هر دو نشستند. سوئ ریدزدگ نیماش   کی برادرش همراه شد. نزد با

 و منتظر نگاهش نمود.  د یمحمد چرخ

 انداخت و من و من کرد.  نییسرش را پا محمد 

 خب....راستش....-

 محمد!-

 نداشت. نفسش بند آمده بود. تحمل سکوت و من ومن را یداد. دلش هزار راه رفته بود و از نگران اخطار

 و گفت: د ینگاهش کرد. بزاقش را بلع  رهیرا باال آورد و خ سرش 

 خواد.....  ی خواست بندازتت تو تله! خدا رحم کرد که من رفتم باال......خدا رحم کرد که من رو نم ینقشه بود.....م-

 شد. سرش را تکان داد.  جیگ محمود 

 هال؟باال چه خبر بود؟ مامان....م گمی محمد حالت خوبه؟ م ؟ یک-

 داد.  رون ینفسش را ب  ی و پوووف د یبه صورتش کش یدست

جا مثل استخر....   هی ده....  یان که آنتن نم ییو جا  ستنیدونست که ن  یدونم کجان....دختره م یمامان و مهال خونه نبودن.....نم-

  غی ج د ی......من رو دیبش رش یخواست دامنگ   ی! م طونهیدختر خود ش  نیمحمود...ا  یباال......وا ی ر ی کرد تو تنها م  یتنها بود. فکر م

 هنگم!  دمیکه د   یزی و رفت تو اتاق......جون داداش هنوز از چ د یکش

  ی بتیآورد. چه مص ی بود خونش را به جوش م دهیرفت. تصور آنچه محمد د  یم  شیدختر تا کجا پ ن یشل شد. ا شیدست و پا   

 دختر که دامنش را گرفته بود.  ن یبود ا

خندان مهال و    یخوردند. چهره   ی خورد هر دو تکان شهیکه به ش  ینشسته بودند. با ضربه ا  نیدر ماش   ی نگ و عصبو م جیدو گ  هر

 به زحمت بر لبانشان نشاندند. یآرامشان کرد. لبخند  ی مادرشان کم

 تکان بخورد گفت: شیآن که لبها ی شدن آرام و ب ادهیقبل از پ محمود 

 ! میکن  کاریچ م ینیها! فعالً ساکت باش تا بب ی نگ  یچیه-

  یاحوالپرس  ن یرا دورزد و با مادر و خواهرش دست داد. مادر در ح نیشد و ماش  ادهیسر موافقت کرد و پ ف یبا تکان خف محمد 

 گفت: 
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 خونه!  میبر  نییای....بد یستادیا نجایچرا ا-

 مخالفت کرد.  ع یسر محمود 

شما رو   گه ی! دسین م ید یکه د  می زنگ بزن د ی به فکرمون رس  نجایا مید یرس   یکردم خونه اس و وقت!....با بابا کار داشتم فکر گهینه د-

 خونه بهتره! م ی.....بر م ید یهم د

 دهان باز کرد مخالفت کند، محمد زود گفت: مادر

تون.....پدر و مادرش زنگ   شیدختره زودتر بره و من برگردم پ  نیکه ا شاالی......امید یکه د ی بود و رفع دلتنگ  دنیاصل د گه یآره د-

 ان؟ یم ی نزدن بگن ک

 .د یخند  مهال

 که زنِ داداشه!   نهینداره....اسمش ا یبه تو که کار ؟یبه اون دار  کاریچ-

 .د یغر محمود 

 ! رونیفکر رو از کله اش بندازه ب ن یکه ا د ی! ......بهتره براش روشن کنرمیبگ   یزن نیخدا بدور....من غلط بکنم همچ-

 و گفت:   د یکش ی آه مادر

که بابات شده    یبابات رو داره.....طور  یخونه اس! فقط هم هوا یکنه که انگار عروس ده ساله    یرفتار م ی طور ه یبگم مادر!   یچ-

 ! کشیطرفدار درجه 

 شد.  یعصب محمد 

 کنم!  ی! بابا رو خودم روشن م خودیب-

 چشمانش را گرد کرد. مهال

 ؟ یهست  یشیآت نقدریواوووو چه خبره محمد؟ تو چرا ا-

 برادر آورد.  یبه بازو ی نامحسوس فشار محمود 

 شدن؟ یعصبان  یبشه برا د یبا ی چ گه یمامان محروم شده! د یی رایخب اتاقش رو اشغال کرده و از پذ -

 کرده و رفتند.  ی. مادر باز اصرار کرد و پسرها رد نمودند و خداحافظگفت و سکوت کرد « ییمحمد»واال
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 که دور شدند، محمد گفت: یکم

 ! یشیاعتنا رد م یب  ای یگ یبهش م  یز یچ ؟ یکن  کاریچ یخوا  یم-

 و گفت:  د یفرمان چند بار کوب ی دستش را رو  کف

کنه   یم  یکار  ه یذره غرور نداره.....صد بار تا حاال بهش گفتم بازهم    هی دختر انگار   نیکنم! ا کاریدونم چ ی دونم.....واقعا ً نم ینم-

 ...... رهیوصلت صورت بگ  نی که به من بفهمونه مصممه ا

ما هستش   یرو پس بزن! اون که تو خونه   غهیحرکتش رو بهونه کن و ص نی.....اصال ً همد ی.....باینشون بد  یعکس العمل هی د یبا-

 .....یرو پس زد  غهیفهمه که ص  یهم نم ی.....کسمی ر ینجا نم و ما هم که او

در دستان   ی محمود بود و افسار ی برا یکرد. فقط بند اسارت   یرا دوا نم ی درد غه یص ن یآمد. در هر صورت ا ی نظرش فکر خوب به

 نغمه......

 کرد.  نییسرش را باال و پا متفکر

 کنم!  ی م ش یکار ه یبشه....بذار فردا  د ی! شاهیحرف  نمیا-

  کباری قه یروبرو شده است که هر چند دق ی که معلوم نبود با چه صحنه ا   چارهی.....محمد بیدو تا آخر شب در فکر بودند و عصب  هر

 گفت:  یم

 خدا لعنتت کنه دختر! -

 . نگردد دهیدر ایشرم و ح یباز نشود و پرده ها نیاز ا شتریموضوع ب ن یکه ا د یرا نداشت. بهتر د دنیجسارت پرس  محمود 

  ریدو شمش شی شد. ابروها ده یشن نیس  یتکان خورد و صدا  ی را باز کرد و نشست و سالم نمود. محمود لبش کم نیدر ماش  نغمه

 زد.  یبود؛ چشم را م  ره یبه مقابلش خ ی وقت  یو برنده اش حت ز یکردند. نگاه ت ی را قطع م گریکه همد 

 گفت:   د یجا به جا شد و با ترد یکم  دختر

 ؟ یمحمود.....ناراحت-

 آخته بود.  یکه به دخترک کرد پر از حرف و پر از خنجرها ینگاه

 !یباش  شمیتنهام دلم خواست پ دمی.....دد یخب...خب....ببخش-

 لبان مرد را کج کرد. آرام اما با خشم گفت:  یپوزخند 
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 برسه خونه!  گه ید ی ....نگفت ممکنه قبل از من کسشمینگفت من نگران م وبتی اون مخ مع-

 ! ییایکردم با محمد ب ی گذاشتن که رفتن استخر و بابا هم لواسونه.....فکر نم ادداشتی نایمامانت ا  دمید-

 محمود باال رفت.  یصدا

 نقشه ات ادامه داشت و اومدن محمد خرابش کرد..... ای ؟ یجا فکر کرد نی.....تا همنیهم-

 !ید ش  ی نم مونیکه پش  ی ! اومده بودیریگ  یسخت م نقدری بابا تو چرا ا یا-

فقط   م ید ی و به روال سابق ادامه م یی مهمان ما ان ی! تو تا پدر و مادرت بمیشدم! بهتره تمومش کن مونیپش زیمن کالً از همه چ-

 ! یستیتو محرم من ن گهیبخشم! د یرو م  غه یمدت ص ه یکه.......بق نیا

 دخترک باز ماند. با لکنت گفت:  دهان

 ! شهینم نجور یطالق بخونه!....تو.....نه...ا ی  غه یص یک ی د ی....بای......بایتون ی تو نم-

 گفت:  یبا لبخند لج درآر  محمود 

! بدون  یشیدم و شما فقط دختر دوست بابا م ی فردا بهت م  تینها ایکه امروز  ی سکه طلب دار هی ! نهیچرا اتفاقا ً راهش فقط هم-

 ......ینسبت چیه

بود که دست و   ی نیسنگ  یوزنه   غه یص نینمود. انگار ا  ی م یالکرد. احساس سبکب  ینغمه دلش را شاد م  یآچمز شده    ی  افهیق

 بست. ی را م شیپا

شد با خنده   ی خارج م نیاز ماش  یبه مقصد نثارش کرد. وقت  دنینغمه که تا رس   یها راه یکار بود در مقابل بد و ب نیبهتر سکوت

 گفت: 

 رفتار انتظار نداشته باش خواستگارات صف بکشن...... نینغمه خانم! با ا یستین ی دختر با ادب  یلینچ نچ.....خ-

 داشت. ی حال خوش  ی جوابش شد ول نیدر ماش   دنیکوب  محکم

گفت.   ماندهیمدت باق دن یخودش با نغمه و بخش یو صحبت ها  روزی از د  ش یپدرش را گرفت و برا ی شدن شماره  ادهیاز پ قبل

 پدرش نگران شد.

 رو اونجا بلرزونه!  ضشیمر  وقت قهر نکنه و تن پدر  هی محمود جان -
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بهتر  د یبکشم. شا یمونیعمر پش ه یکنم و    سکیتونستم ر  ینم گهید  روزش ی اما با حرکت د ه یدونم بابا عکس العملش چ ینم-

 ! شهیگرفته م  بشیو غر ب یعج یواکنش ها  یجلو  نطوری.....ایهست زی همه چ ان یکه در جر یو بهش بگ  ی باشه شما زنگ بزن

 راحت تر شد. نده یآ ی از برخورد ها الش یپدرش، خ د ییتأ با

* 

* 

از   شیها و زنگ ها ام یتوانست شاهد را از سر باز کند. هرچند نسبت به چند ساعت اول پ  ینم نیاز ا شتر یروز گذشته بود و ب  دو

 .نند یرا بب گریداد و خواست که بعد از کار همد   ام ینصف کمتر شده بودند. پ

که کجا پارک کرده است و   د یپرس  قی .زنگ زد و دقند یرفت. قرار بود شاهد را آنجا بب  ادهیرا پ دانیمآمد و تا  رون یشرکت ب از

 خودش را به محل رساند. در را باز کرد و نشست و »سالم« کرد. 

 و مضطرب نشسته بود.طلبکارانه گفت:  ر یپاسخ داد و نگاهش را به صورت دختر چسباند که سر به ز شاهد 

من که اگه   ؟یکنم تا جوابم رو بد   یمنت کش د یدو روز با شه؟یحالت بد م مهینصف و ن یبوسه   هی  ی خانم؟ برا یآت اس ینجوریا-

امه  به اد ینبود؛ من اصرار مون یاز گذشته و جوون ی اگه تعلق خاطر یکن   یبود .....فکر م اد یخواستم ز ی م  یمدل  نیدوست دختر ا

 اش داشتم؟ 

ور و اون ور برم..... مثالً قراره شناخت قبل از ازدواج    نیکه فقط باهات صحبت کنم و ا  ستمیخانم....نه! من جاست فرندت ن نه

 که مطمئن بشم سرم کاله نرفته!   شهیم رم یدستگ  ی تو چ یخصوص یباشه! االن من از رابطه  

 داغش گذاشت و گفت:  ی گونه   ی. دست رو د یصحبت کردن مرد خجالت کش حیاز صر د یگز لب

  ن ی! مگه قراره مالکت انیکرد. هم  تمیبرام زنده شد که اذ ی خاطرات هی من با حرکت تو   ه؟ ی چه بحث  نیبسه شاهد! لطفا ً! آخه ا-

 باشه؟  زایچ

 زد.  یپوزخند  مرد

  ؟یتون  ی و تو نم رم یبگ  د ینم ند تو یمن آزار دهنده است. من م  یچقدر برا ی دون ی م ی گ یخاطرات که م نی! همنیهه ....هم-

  یلیمن خ یقسمت برا  نیره تو هم! در ضمن بله خانم ا یکه کاله مون م   یفت یخاطره ب ه ی اد یباشه که تو با هر حرکت من  نجوریا

 رابطه!  نیا ی امهمه! اصالً از اون شب دو دل شدم بر

 کرد.   هی خود واگو با
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 آورده ما رو.....   ر یافتم! گ ی ..... موید  ی  کهیاون مرت اد ینکن  نجور یمونده که دستش بزنم بگه ا نمیهم-

خواست.....طعنه و   ی م دن یو ناز خر یخواست. دلش همراه  ی م دنیآتنه کوتاه بود اما دلش پر خون.....دلش درک و فهم زبان

ضعفش گذاشت و   ی خوبش، دست رو  لیخصا ی که از همه  نیخواست. آدم طلبکار بودن هم نبود. از ا یو سرزنش نم  هیکنا

 برگردد.  ز ین ی برود و راض یاجازه داد شاهد تنها به قاض و کرد؛ دلش شکست اما سکوت کرد   یراحت اعالم دو دل 

حاکم شده   یسرد  ی فضا نشانی بزنند ب یآنکه حرف  یرساند. ب  یرا به حداقل م ش یریها را کنترل و غافلگ  تیموقع د ینظرش با به

افکار و خواست ها با هم باعث  نیو متضاد بودن ا  گرید  ییشاهد از سو ی سو و افکار و خواست ها ک یآتنه   یبود. روح زخم

 و کدورت شده بود.  ی ریدلگ 

را   بانشیکه گر ی دانست بحران ی . آتنه وقت مشاوره گرفت . مد یبه حداقل رس  شانیدارهایقرار نانوشته د ک یو طبق  ناخواسته

  ک ی ندهیخواست در آ ی شاهد، دلش م یشود. جدا از خواست ها یرفع م  ی فرد متخصص و حرفه ا ک ی گرفته است فقط با کمک 

 داشته باشد. ی عیطب یزندگ

اصرار به   د یبود. شا افته یبا شاهد کاهش   یبه زندگ د یامور توانا باشد.ته دلش ام یخوب و در همه   ی که درآن همسر ی زندگ کی

  شتر یهم ب د یایکرد کنار ب  یم  یو سع د ید  ی شاهد را م ی رادهایکه ا نی شرمنده نشدن مقابل خانواده اش بود. ا یبرا  شتریرابطه ب 

 انداخت. یکالهش را باال م  د یخواستارش بود با یکه پسر مجرد  نیزن مطلقه هم  کیبود.  اشتکه در آن قرار د ی تیموقع یبرا

به چشم   شی....انگار نه جواندنشید ی م یجامعه به چشم بد  یبه او ظلم شده باشد باز مردم و عرف لعنت  ی چه هم که در زندگ هر

  کیکه به دست  یکوتاه ی نه زندگ  د ید ی......چشم همه مهر شناسنامه را م شیاجتماع یها ت یو نه موفق الت یآمد و نه تحص یم

 مرد  تباه شده بود. 

مسائل   نیبود. ا ییمحکوم به تنها رد یباال را بپذ  یبا اختالف سن یمرد  ایو  د یزرگ نمارا ب یگر ید یخواست بچه   ی دلش نم چون

 خورد.  ی محمود را از دست داده بود، حسرت م یکه به راحت ن یاز ا ی . گاهد یایکرد با شاهد راه ب  یمجبورش م

دو مرد صد در صد انتخابش محمود بود    ی  سهیرفتارها و مقا دن یانتخاب، مسلما ً بعد از د یداد و اجازه  ی م ی محمود فرصت اگر

  ی شد و سرد م  ی م خته ی ر نشیعشق آتش یشاهد مثل آب بر رو  یشاهد دوستش نداشت. برخوردها و حرفها یاگر به اندازه   یحت

  شیها یو خوشگذران ازهایفقط فکر و ذکرش ن که ی غمخوار داشت تا مرد اریاج به  یبود که احت یاش طور  ی روح ط یگشت. شرا

 است.

موضوع   دنیدر فهم ی و سع دند ید  یرا م ش یقرار ی و ب  یکه در آن بود خسته شده بود. مادر و مهرانه خستگ  یت یاز موقع آتنه 

  رش یغافلگ  ینکرده باز شاهد طور یو درست احوالپرس  ده یبا شاهد رفته بود؛ هنوز نرس  ی هفتگ  داریداشتند. آن روز جمعه که به د

 منتظر شد تا سرمش تمام شود.  ی برزخ ی  افه یشد به درمانگاه برساند. با ق مجبورکرد که همان جا حالش بد شد و شاهد 
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 از اتمام سرم و خارج شدن از درمانگاه فوران کرد .  بعد 

 رو بدونم!  فم ینم تکلکه م ی ا وونه ی.....بگو دیدار  ی آتنه! خب بگو مشکل روان ی شورش رو درآورد-

 اشک و بغض گفت:  با

جا نگه   نی! همیکن  ی بدتر م گمیم  یبره تا خوب بشه! تو هم که ماشاال هر چ ی و زمان م به ی! آس یوونگ ید  گنیرو بهش نم نیا-

 نداره!  ده یدار من برم خونه! فا

مادر و   د،ی دور شد. به خانه که رس  نشی ماش شد و از شاهد و  ادهیرا نگه داشتن، ناراحتش کرد اما پ نیباال انداختن و ماش  شانه

 .دند یاش پرس  دهیپر یمهرانه نگران از رنگ و رو

 خودش گفت: یها یشاهد و پنهانکار یرفتارها یاز همه   خسته

 کشه!  یمن نم  یاصرار داره که حال روح  ییزای چ هی با شاهد بحثم شد. به -

 :د یو مشکوک پرس  ستیمنظور خواهرش چ د یفهم  زیت  مهرانه

 ؟ یلقمه راحت و آماده ا   هی کنه   یدنبالت راه افتاده......نکنه فکر م ی که تو مطلقه ا  نینکنه فقط به خاطر ا ی آت-

 اش انداخت. ینی به ب ینیرفتار شاهد بود چندشش شد. چ یتداع ش یحرف مهرانه که برا از

که    نیکشم! ا ی که من نم نه یا قتش ی..... حق نه یاز مالک هاش ا یکی ازدواج  یبرا گهیدونم واال! م  ی...نگو تو رو خدا! نمششیا-

 تا حاال!  دمیند  ی ا جهینت ی رم مشاور ول ی . دارم مد یوقت نشد سرزنشم نکن ه یکه   نهی ا یبرا گمیاالن دارم بهتون م

 دلسوزانه گفت:  مادرش 

 که حال و روزت بشه مثل اون  زمان.....  ینطور ینه ا یول یریخواد سر و سامون بگ  ی نشد که نشد.....درسته که دلمون م-

که االن داشت، آنقدر حاد نبود که خود را به چاه    یتی کرد. موقع  ی خوب فکر م یلیخ د یتکان داد و به اتاقش رفت. با یسر

 بود.  دهیگند   شهیزرد شده و از ر کبارهیکه سالها در دلش پرورش داده و نگهش داشته ،  ی . انگار نهال عشقندازدیب

* 

* 

  ییو رابطه راحت شد. نغمه با پررو  غهیص نیا انیمحمود از پا الیخ ی دادن سکه به نغمه هر چند که قبول نکرده بود ول اب

 برد.  ی کرد اما از شانس خوب محمود قهر کرده و در سکوت به سر م ی رفتن به سرکار با محمود رفت و آمد م  یهنوزبرا



 باران  یابر ب

106 
 

 کرده و از اعتماد پدرش سوءاستفاده نموده است.  یفرستاد که به محمود بگو:نامرد  ی م  غامیمهال پ قیطر از

نبود و محمود   فیو ضع ماریب یجهان یرا از پدرش گرفت و زنگ زد. صدا  یجهان یحرفها نبود.شماره   ن یگوشش بدهکار ا محمود 

 جهت شاکر خداوند بود. نیاز ا

 ن؟ی.....خوب هستفی! احوال شریسالم جناب جهان-

 داد.  ی را نشان م رتشیح یجهان یصدا

 افتاده؟....  ی.....اتفاقنیسالم پسرم!.....محمود جان خوب-

 ازد. جواب داد تا مرد را نگران نس عیسر

 مرتبه! نغمه خانم هم خوبن و تازه رسوندمشون شرکتشون!  ینه نه! همه چ -

 مرد را احساس کرد و ادامه داد.  الیخ یراحت

 رو بگم!  یموضوع ه یزنگ زدم احوالتون رو بپرسم و -

 !  نیراض ی لیخوبم.....دکترا که از روند درمان خ-

 .....د یکه از من نرنج دوارم یکم سخته.....ام هیخواستم بگم....... یکه م یخب خدا رو شکر! راستش موضوع-

 راحت باش پسرم.....مربوط به نغمه اس؟ -

 مرد بود.  نیخواسته اش ناراحت کردن ا نی. آخرد یکش یآه

 کردم.....  ی رو قبول م غهیص شنهادیپ د یمن نبا د ی.شاد یخواد شما رو ناراحت کنم و آزرده خاطر بش ی دلم نم قتاًیحق-

 مرد ناراحت شد. یصدا

 من رو که نبرده؟   یکرده؟ آبرو   کارینغمه چ-

به عنوان   شونیمن ا  یکردن......راستش.....برا  یو رابطه م غه یص ن یا یرو گه ید  یحساب هی  شونی. اد یشما خودتون رو ناراحت نکن -

 هستن، اما...... ز یدختر شما محترم و عز

 و گفت:   د یکش ی سردآه   مرد
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کرده که   کاریدونم چ ی هستش که حرف حرف ِ خودشه! نم یینغمه دختر خودرأ ی ول  می دونم ......من و مادرش بهش گفت  یم-

 ! نشیشما به من ببخش یشما رو ناراحت کرده ول

رو   غه ینبود.....من ص سریم  نیاز ا شتریب  د ی. باور کنامیشما بر ب شیفرما ی .....شرمنده که نتونستم کامل از عهده یجناب جهان-

  ی! حت شهیم  ییرایهستن و ازشون به نحو احسن پذ  نایبابا ا ی به روال سابق خونه  شونیراحت باشه که ا  التونی. شما خدمیبخش

 راحت!  التونی! خشهینم دوار  یدر رفت و آمدشون هم خلل

 آسوده به شرکت رفت.  ی کرد. با فکر ینم  تش یاذ یدانسمت را راحت کرد. عذاب وج نیرا از ا الشیرد و بدل شده خ تعارفات

در   ی توجهش را جلب کرد. کم ییآشنا نیماش  ابانیخ گر یبود. سمت د ستادهیمنتظر نغمه ا یاصل ابانیطبق معمول سر خ عصر

 و شاهد را شناخت. ند یجا به جا شد و چشمانش را تنگ کرد تا بهتر بب شیجا

اطراف است و مرد   ن یآتنه محل کارش ا  د یاست. با خود فکر کرد»شا ی از حضورش کنجکاو شد بداند که منتظر چه کس متعجب

 زده شد.  جان یه ند یکه آتنه را بب نیکه آتنه آدرس  محل کارش را گفته باشد. از ا امد ین ادش یمنتظر اوست.« 

 رهینداشت.خ جان یه نیدر کم شدن ا  یری « هم تأث شه یم  اروی نیسوار ماش  ادیکه به خودش زد که» دلت رو خوش نکن م یبینه

 دختر از دست ندهد. دنیرا از لحظه رس   ی زی شد تا چ نیماش  ی

و    قیکرد که دوستش دارد. عم ی اعتراف م د یتعارف با  یدارد. ب  یگاهیچه ارزش و جا شیکه آتنه برا د یفهم  یتازه داشت م انگار

 نکرده بود.  جاد یا زانش یو م ت یفیدر ک  یر یدختر تأث ییوفا ی و ب یماندگار و از اعماق قلبش که دور 

اشان   مانهی صم ی شده اشان از احوالپرس   ک ینزد یشد و با لبخند در را باز کرد و کنار مرد نشست. سرها ک ینزد نیبه ماش  دختر

  یچشمانش دور گشت. مات و مبهوت به جا  شیکت کرد و از پحر نیشد. ماش  ی و باورش نم  د ید یگفت. چشمان محمود م  یم

 گفت: ی کرد و شاک  شیبلند صدا یماند. ورود نغمه را هم متوجه نشد تا با صدا ره یخ شیخال

 ماتت برده؟    نطوریا یبه چ -

بود.   ی راند و امروز سکوتش همراه با سردرگم ی را در سکوت م ر یمس شهیتکان داد و حرکت کرد. هم  یو منگ سر  جیگ همانطور

درست متوجه   دی......شادهیاشتباه د د یشد....شا یم  ایرا هم جو گر ید ی. نظر کسد یبگو شیها دهیتوانست از د یبود تا م  یکاش کس

 است. دهینگرد

 گفت: نیشود. دخترک قبل از ترک ماش  ادهیتا همراهش پ ستادیوار مقابل خانه ا  کیاتومات

 ! یشد.....نگو نه که دروغه! تو حال خودت نبود  یم  تیچ ه یامروز -

 . د ید ی دختر بود و او را نم  یدختر دهد. چشمانش رو ل یبسازد و تحو ی و جمله ا ند ی در ذهنش نبود تا کنار هم بچ یکلمات انگار
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 شد و در را بست و با حرص گفت:  اده یپ نغمه

 ! یقلم رو کم داشت ه ی نی برو بابا خدا شفات بده! هم-

راه که   کیگشت.   یراه مناسب م کیو سرش را به آن چسبانده و در ذهن شلوغش دنبال   شهیبر ش  ه یکرد. دستش را تک حرکت

 و خم او را به جواب برساند. چیپ ی و ب عیسر

  د یکه محمد نبود خوشحال شد. ابتدا با  ن یخانه شد و از اگذاشت و با آسانسور به طبقه اش رفت. وارد  نگ یرا در پارک نیماش 

 . افتی یرا م گرانیبا د یی ارویشد بعد قدرت رو یمشخص م  فشیتکل

را باز کرد و با انگشت   نشیمخاطب ستیمبل نشست. ل یبه دست رو  ینمود و گوش  ض یزد و لباسش را تعو ش یبه دست و رو یآب

گفت و عقل    یکرد. دل م   یم یگفت دخالت نکند و دلش ناسازگار یاسمش مکث کرد. عقلش م  ی نمود و مردد رو  نییباال و پا

 برپا شده بود که عرصه را برش تنگ کرد.  ی داد. جدال  یجوابش را م 

کامش  دختر همچون شهد بود و  ی. صداد ی اسمش را لمس کرد و منتظر پاسخ گرد یرا ساکت نمود و با دل همراه شد و رو  عقل

 . فقط فکرش را نکرده بود که چگونه از اصل موضوع حرف بزند.د یپسند  ی م شیتعجب را در صدا ی نمود. حت نیریرا ش 

 !نیخوب هست یر یسالم خانم نص-

 !د یسالم.....ممنون! شما خوب-

 ن؟یهست یچه خبرا؟ کار و بار خوبه.....راض-

زد و به جواب سؤال   ی م ی زیگر د یتماس گرفته باشد. با ی حوالپرس ا یشد فقط برا  یداد.انگار باورش نم  یبا مکث پاسخ م دختر

 شد. ی م ک ینزد شیها

 محلش کجاست! ه؟یچ د یاسم شرکت جد  ن ینگفت یراست-

 شرکت آسان پردازان.....محلش جردنه! -

 خدا...چطور بهش بگم.....« یرا بست و سرش را باال گرفت.»ا چشمانش

 آقا محمود.... -

 جانم!-
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گفت که   یم  د یکه کش ی قینبود. سکوت دختر و نفس عم یبود که از عمق جانش برخاست. با برنامه و عمد  یاراده بود. پاسخ یب

 مرتعش شد. ی کم ش یدستپاچه شده است. صدا

 ! د ینگرانم کرد د؟یچرا زنگ زد  د یراستش رو بگ  شه یم-

 زد و گفت:  ایکرد و دل به در ی و من و من  د یکش ی از کالفگ  ی پووف

 کرده.....قصد جسارت ندارم اما برام مهمه!.... بپرسم؟  ریسؤال ذهنم رو درگ هی.....د یشببخ-

 دم.   یکنم! بتونم جواب م  یخواهش...م-

 .د یکرد و در آخر پرس   یعذرخواه گرید کباری و  د یکش  شیشانیبه پ یدست

 ؟یدر ارتباط ید یشما هنوز با مهندس رش -

 شد.  یدختر برزخ یصدا

 ! سیمهم ن گهیکردم براتون د  ی.....فکر م ه؟یچه سؤال نیا-

 کنم.....جوابم رو درست بده....مهمه!  ی آتنه......خواهش م-

 مهم بودن مسئله......هر چه که بود، آرام و به خجالت گفت: ایدانست خواهش کردنش زبان دختر را کوتاه کرد  ینم

 ! میبله هنوز در ارتباط-

 و جان کند تا بپرسد:  د یزحمت بزاقش را بلع به

 ن؟یقول و قرار ازدواج گذاشت-

 آقا محمود....تو روخدا!-

 کرد.  زمزمه 

 ! شهیآخر  نیلطفاً....هم-

 ! گه یسال د کی کم وقت خواسته و احتماال ً  هیخب......راستش.....-

 و بار نگفتن را به دوش کشد. د ینگو ا ی رد یگ و حال دختر را ب د ینه! عذاب وجدان داشت بگو ایدانست نفس راحت بکشد  ینم
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 مهمه!   ن یبود؟ گفت ی چ یسؤاال برا نیحاال شما بگو.....ا-

 خب.....-

 !یو من رو سؤال و جواب کن  یکه باعث شد شما زنگ بزن  یز ی....اون چچوندنیپ یخوام.....ب ی آقا محمود راستش رو م-

 سخته!  ی لیآخه.....خ-

 ! .....منتظرم!یکرد   یفکر م شی به سخت د یبا یکه پرسش و پاسخ راه بنداز  نیقبل از ا ای و   یکه زنگ بزن  نیقبل از ا-

* 

* 

کرد. دلشوره امانش را   یبر جانش افکنده بود که فکرش را هم نم  یمحمود را بشنود. آتنه گفتنش لرزه ا  ل یتو دلش نبود تا دل  دل

 در رابطه اش با شاهد کرده است.   یآداب را وادار به زنگ زدن و کنجکاو ید مباد افتاده که محمو یدانست اتفاق   یبود. م  دهیبر

 را احساس کند. باز اصرار کرد.   یو سردرگم یمرد کالفگ  ی توانست از نفس ها یم

 نبود......درسته؟ یشما قصدت از زنگ زدن فقط احوالپرس -

 در....درسته! -

 شنوم!  یم-

 آرام مرد گوشش را نوازش داد.  ین بدهد. صداکرد قاطع باشد تا به مرد جرأت گفت یسع

  ل یدخ یو تالف   یو دشمن نه ی که ک نی خوام باور کن یو صالح شماس!.....م ری و خ  یکه قصد من فقط خوب ن یخوام بدون یم-

 خوام...  ی.....مسین

 آقا محمود..... -

 و بعد.....   د یچیپ ی در گوش   شیو بازدم با صدا  نهیو حبسش در س   یدم طوالن یصدا

همون   د یشرکت جد  د ی! فکر کردم که منتظر شماست. حدس زدم که بادمیرو د ید یرش  نیشرکت.....ماش  ابون یامروز سر خ-

 اما.... د یکه اون دور و بر باشه به نظرم نرس  ییاطراف باشه!.....هرچند شرکت آشنا

 و....  ی بش تیخواد شما اذ ی! ......دلم نمیشد، شما نبود  نش یکه اومد سوار ماش  یکس
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 بود؟   یک-

 گوش کن! -

 صبا؟  ایبود؟......رؤ  یک-

 رمق شد. یزده و ب  رت یمحمود ح یصدا

 ؟ ی و موند  یدونست   ی......م؟ی دونست  یم-

  ی جواب داد....زمزمه کنان و ب اریاخت یو انکارش با تمام قوا.....ب یاز موضوع یکامل.....آگاه ی حس یب ک ی بود.  یآتنه، حال بد  حال

 جان....

دونستم   ی دونستم هوسبازه.......م ی.....مادیدونستم نتونه با مشکلم کنار ب ی زدم.....م یدونستم.......حدس م ی حدس زدم......نم-

 .... شیکنه و خوشگذرون یفقط به خودش فکر م 

 .د یاست. محمود نال ی انگار فراموش کرده بود که مخاطبش چه کس آتنه 

 خواستم ناراحتت کنم!  یآتنه!.....آروم باش!.....ببخش....نم-

 گفت: ی . با لحن سردختیر نیی مژگانش پا  نیاشک از ب یرا بست و قطره ها  چشمانش

 ! ادیکنم! مرحمت ز ی ! لطفتون رو فراموش نمیعی جناب رف ن یممنون که گفت-

 ..... ادیازم برم ی آتنه! اگه کار-

 ! هیکاف نی که آگاهم کرد ن یشم! هم یشما نم ی تشکر! مزاحم زندگ-

همه   نیا نی . کاش تنها بود و بد یشن ی در خانه بود خبر را م ی انداخت. کاش وقت فش یرا در ک یقرمز را لمس کرد و گوش   کونیآ

کرد با آرامش فکر   ینشست. سع ی از حالش بود که در تاکس ی وصف درست د یشا زان یشهر نبود. افتان و خ نیدر دل ا به ی آدم غر

 زد تا باورش نکند. یم گری د ی بود و فقط خود را به راه  یروز  ن یچن نیا ر ناخودآگاهش منتظ ریکند. انگار در ضم

  یکرد تا هم دلش کامل قانع م  ی جور م یشد مدرک  یاگر م یو حت د ید  ی با چشمان خود م د یگرفت. با  یرا م  م یتصم نیبهتر د یبا

 گشت.  ی شاهد م یوغگوزبان چرب و در   فیشد و هم حر

  تینها یدورش زند ب  ی که خر فرض شود و کس نیاشان فکر کرد. از ا یانجام دهد و چگونگ  د یکه با ییرا به کارها  ریمس تمام

 کرد.....  یآمد. از فردا شروع م  یبدش م
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گفت تا سه روز   ی شاهد م ی پر از کلمات عاشقانه  امینمود.پ داریشاهد فرستاد و درخواست د یبرا ی دلتنگ   امیشب چند پ آخر

 خواست. ی بود که م یز یهمان چ نیندارد. ا دارید ی برا ی وقت ندهیآ

هر   ای یساعت یکند. مرخص   یاز ساعت دو شرکت را ترک م  ندهیرساند که سه روز آ سشیکه کرد به اطالع رئ ی کار  نیاول فردا

وقفه کار کرد تا جبران   ی ب کی. تا ساعت رفتند یپذ  ی بود. با غرولند ول یقوق م اگر با کسر از ح یکردند حت  یکه حسابش م یزیچ

 . دو لقمه غذا خورد تا جان داشته باشد و ضعف نکند.دتلنبار نگرد شینبودنش بشود و کارها

بلد بود   ی شدنش از ساختمان شرکت خارج شد. شرکت محل کار شاهد را حدود کی نزد دن یدرخواست کرد و با د  ینیاَپ ماش  با

 نمود.  دای را پ ق یشرکت آدرس دق تیوبسا  قیاز طر ریمس  یو نام منطقه را به راننده داد و در ط

ده  ساختمان پارک ش  یشاهد را هم رو به رو  نیو منتظر شوند. ماش   د یبه ساختمان شرکت از راننده خواست توقف نما کینزد

 . راننده مشخصا ً کم حوصله بود. د ید

 م؟ی بمون نجایا د یبا یخانم تا ک-

 و محکم جواب داد:  تیجد  با

 چون کارم ممکنه تا شب زمان ببره.....  رم، یبگ  ی ا گهید نیمن ماش   ستیبراتون مقدور ن د یکن یدونم! اگه فکر م   ینم ق یدق-

 شد. مشیو منتظر تصم   د یمرد را شن نچ

 ! یبود ها! بعد دبه نکن نجایکه مشخص شد فقط تا رسوندنتون به ا ی متیخانم اون ق-

 نهفته گفت: ی و با خشم  کالفه

 حساب کنم!   د یکه ندونم چطور با ستمین  دهیدونم آقا! ند  ی بله م-

 اپ زده بود را درآورد و به طرف مرد گرفت و گفت:  یکه رو   یمتیق

 خوام! حله؟  یم  اریم در اخته نی! بعد از انجایتا ا ی  هی کرا نیا-

 بر لبان مرد نشست و پنهانش کرد.  یلبخند 

 جنگ اول به از صلح آخر.....شما ببخش! م یگ یکه م م ینی ب یمسائل م نیاز ا نقدری! ما هم ا یآبج  د یحله! ببخش-

از   یبطور ضمن شب یزمزمه کرد و تمام حواسش را به ساختمان و ورود و خروج افراد داد.د «ی کنم، خدا ببخشه ا ی م »خواهش

 کرد که دروغ نگفته باشد. ی دانست در شرکت هست. فقط دعا م  یبود و م  دهیشاهد پرس 
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 آمد، خطاب به راننده گفت:  رون یکه از شرکت ب شاهد 

 دنبالش!  د یفاصله هر جا رفت بر تی ! با رعانشهیماش  شهیو ش  ستی! اون دونینیآقا رو بب نیا-

 شوهرته؟ -

 .د یلطفا ً حواستون را جمع کارتون کن-

  ییشاهد که از پارک درآمد و حرکت کرد؛ چشم دواند.قلبش جا نیگرفت و خودش هم با دقت دنبال ماش  ده یمرد را نشن «ی »اوک

 مدوام دردناک شده بود.  چاندنیدرهم پاز  شیو از عرق نمناک شده بود. انگشت ها  د یلرز ی زد. دستانش م  یحلقش م کینزد

شد.   یکه قبال ً با شاهد رفته بود، ختم نم  ییرفتند به جاها ی که م  یری محاسبات آتنه از آدرس اشتباه درآمد. مس  ر،یمس  رییتغ با

 . ند یکند نب ی را که فکر م یز یخواست چ ی گفت و از خدا م ی از وجودش نشسته بود و ذکر م یگوشه ا  یانگار کس

   ًبایساختمان تقر  ی . شاهد رو به رودند یاز محالت در شرق شهر رس  یکیشاهد گذشت تا به  بیدر تعق قه ی چهل و پنج دق حدود

 طاقت گفت:  ی گذشت و راننده ب ی ا قه ی انداخت و وارد ساختمان شد. چند دق د یشد. کل اده یپارک کرد و پ ینوساز

 ؟ یچ  رونی ب ادیخانم اگه حاال حاالها ن-

 گفت:   یو عصب  د یدرهم کش  ییابرو یسؤال نداشت ول  نیا ی برا یجواب

 نداره!  ی نگران ،یر یگ ی ات رو م هی موضوع باشم! شما که کرا نی شما اجازه بده من نگران ا-

به اطراف نمود.   یساعت گذشته بود. نگاه  میاز ن شتر یگشت. ب شیاش را دست گرفت و غرق برنامه ها یساکت شد. گوش  راننده

 نبود. ضی عر ی در کوچه  ی.  متأسفانه مغازه ا د یکسب نما یبتواند اطالعات د یگشت که شا یم  ی به دنبال سوپرمارکت شتریب

نبود و شاهد را مبّرا از   ش یب ی توهم نهایا یهم همه   د یگرفت. شا یم  یبهتر  ی  جه یفردا نت  د یبه رفتن گرفت. شا م یکم تصم  کم

 اش شد ونفس گره خورده اش را آزاد نمود.  ه یوارد ر  ژنیاز اکس یقو  ی انیفکر حس کرد جر نیز ا. اافتی ی م ی هر گناه

آمد. دستانش در دست پسرک   رون یرا باز کرد تا فرمان ترک محل را به راننده دهد که در ساختمان باز شد و شاهد ب دهانش

 جوان بود.  یزن  ی حائل شانه  گرش یگره خورده بود و دست د  یکوچک

  ی که م د یبلند شاهد را شن ی و صدا  د یدو  نیدستش را از دست شاهد رها ساخت و به طرف ماش  نی ماش  دنیبه محض د پسرک

 گفت: 

 ! یفتیسپهر بابا! ندو! مواظب باش ن -
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  ی. صداد ی از اشک، مواج و تار و روشن د ی زن و پسرک سپهر نام باز کردن را از پشت پرده ا یرا برا نیو در ماش  ر یدزدگ  زدن

 .د یشن  یآب م  ر یراننده را انگار از ز

 که زن و بچه داره!......واقعا ً شوهرته؟   نی! خانم ایزک-

 رفت. یاز گذشته به حال و از حال به گذشته م شیبرا ریتصاو

.....چقدر  یاگهانلطف ن ن یا یشناخت برا یپدرش را داده بود و او سر از پا نم یرفتن به خانه   ی اجازه  لیدو روز جل  یکه برا  ی وقت

مانند   شی پسر خاله اش برود، برا یتوانست با خانواده اش به عروس   یکه م نیخوشحال بود و از لحظاتش لذت برده بود. از ا

 بود.  رینظ یب ی ا زه یجا افتیدر

  ی. صداد یرا شن  ییبه خانه اش رفت و در را که باز کرد، صداها ست،ی خانه ن  ل یکه مطمئن بود جل یبردن لباس در ساعت یبرا

 شد. یم  شیمنتظر مشت ها د یآن با ی که در پ ییشناخت......صدا یرا م ل یجل یزده   جانیه

که هر دو به پسرک    یکه به نظر مادر بچه اش بود. نگاه پر محبت  یشاهد و زن  یکرد. خنده ها یدر زانوانش احساس م   یضعف

 خانه بردند. کیدوشادوش هم پسرک را به پارک نزد  یانداختند. وقت  ی مادر، م ی پا ینشسته رو زبان  نیریش 

باز   مه یگفت. در ن  یم  یشاد بود و کلمات عاشقانه ا  شه یبرعکس هم لیشد. جل کیصدا به اتاق خوابش نزد یکوتاه و ب  ی قدم ها با

  یکجا فرود م   شیزد. پس مشت ها یزن را صدا م ینبود. با چه عشق می روز و ن کی را باور نداشت. فقط  د ید ی که م  یز یبود. چ

 آمدند؟

آمد و در   نییآورد.از سرسره پا ی پسرک لبخند را بر لبانش م ی شاهد و پسرش را تماشا کرد. قهقه ها یو باز ستاد یا یکنار  زن

 آغوش پدرش چرخانده شد.

 با ذوق گفت:  شاهد 

 !نییپا ادیر بخوره ب تونه ُس  یچه بزرگ شده خودش م نش یسحر بب-

 شد. زان یشاد و سرخوش از گردن پدر آو پسرک

کلماتش را حس نکرده بود.   ایو  شینوازش دستها کباریباشد که  ی همان مرد نیرفت و در را باز کرد. انگار باور نداشت ا دستش

 داد و حمله ور شد. یفحش ل یو جل  د یکش ی غی. زن جدند یدر هر دو از جا پر یبا صدا

دلش رحم   لی معشوق جل ی . ندانست که کد یگرد  رایرا پذ  لیجل یو ضربات مشت و ناسزاها ستادیحرکت همان جا ا ی حس و ب یب

 نمود.   نی . خونش فرش اتاق خواب را رنگ د یآمد و او را کنار کش
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دچار   شیحتم داشت که استخوان ها ارنبیبه ساعت شد. ا لیگذشت و تبد  قیرا به رفتن قانع کرد. دقا ل یبه زحمت جل زن

 خانه اشان را گرفت. ی تلفن در هال خانه کشاند و شماره  کی شده است. با درد خود را به نزد یشکستگ 

  نیدر دست داشت. دستور حرکت داد و راننده با غرولند و نفر ی بود مدرک به اندازه کاف یاش کاف  یشاهد و خوشبخت  دن ید گرید

 شوند، به راه افتاد.  ی م گرانید  یگکه آوار زند  ی به زنان

که چگونه پدر و مهرانه به   د یاز هوش رفت و نفهم اد یبه همان اندازه درد داشت. از درد ز ی نداشت ول ینبود و شکستگ  یزخم

و وقاحتش در گفتار، پدر را به   شیرفته بود. حرفها ل یشدنش به سراغ جل ی در آن حال و بستر دنشی . پدر بعد از ددند یدادش رس 

 حد سکته رساند.

 اش را نشان پدر زنش داد.  یقی حق ی رو  « یداشته باش   ییادعا دمیکه خر  یز یچ یبرا  یو حق ندار   یگفتن»دخترت رو فروخت با

  هی نبردن، مهر  هیزیجه ی و دادگاه را شروع کردند. آتنه آنجا متوجه شد که در ازا ی قانون ی و پزشک تیروند شکا مارستانیهمان ب از

 دارد.  دنیاصرار به بخش ل یسکه است و همان هم جل کی اش فقط 

شد و آتنه در   ی جار یطالق توافق  ن،یو توافق طرف تیبا رضا تی. نهاد ی نبود شاهد و مدرک رد گرد ل یبه دل  ل، یجل انتیخ یادعا

پدرش بازگشت.کمتر از دو ماه بعد   یمشترک که نه......شش ماه شکنجه و آزار به خانه  یبعد از شش ماه زندگ یهفده سالگ 

 پدرش را از دست داد. 

شاهد قرار گرفته بود، به شدت ناراحت بود. کاش از روز اول   انتیهوس و خ ی  لهیکه وس   نی. از اختی را تا خانه اشک ر   ریمس تمام

 زن و بچه وسط نبود.  یبود و پا ا یبا رؤ یدر حد دوست  انتشی. کاش فقط خرفت یپذ  یشاهد را نم یدوست

  عی. ننگ بر شاهد که حق کنار آنها بودن را ضاد یرس  یبه نظر م یراض ش یسوخت. چقدر شاد بود و از زندگ چارهی زن ب یبرا  دلش

 فروخت.   یم  طانیروحش را به ش  انتیکرد و با خ یم

 تکان داد.  یو سر «گفت ینگاهش کرد و »نچ نه یاز آ  راننده

.....حاال تیزندگ ی....ولش کن برو پالیخ یارزش نداره به خدا.....ب دم یکه من د ی مرد نی.....ایخودت رو کشت یال اهلل اال اهلل....آبج -

 ادامه نده.....  گهید  یزنش شد   یاشتباه کرد 

 آمد.  ی م رون یبود که از حنجره اش ب یی هق تنها صدا هق

  الیو مشغول سر ون یزیتلو ی نمود و وارد خانه شد. مادرش طبق معمول روبرو یرا چاشن ی رمرد را حساب کرد و تشک ی  ه یکرا

شده؟....چت   یو با »چ  د یایپرت شود و دستپاچه به استقبال ب لم یبود. آنقدر سر و شکلش بد بود که حواس مادر کامالً از ف دنید
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که   ی و هق هق  هی گر ان یمبل آوار شد و در م ن یاول یدلش هم پر بود. رو   ینداشت ول  ن حرف زد یکند. نا  مشیو ج نیشده؟« س 

 کرد.  فی مادرش تکه تکه و نامنظم تعر یبلند راه افتاده بود، برا یبا صدا

 .د یکنان در آغوشش کش ه ی مو مادرش 

 تو نباشه!  فیو هوسباز رو....ح خبریاز خدا ب ی مردا نیکنم مادر.....ولشون کن ا کاری....چ یکه شانس ندار   رهیمادرت بم-

 آرامش نمود. آتنه تن خسته اش را به اتاقش کشاند و زمزمه وار گفت:  یبه خوردش داد و کم یب قند  آ

 نکن! دارمیشام ب  ی خوابم مامان برا یم-

 چک و چانه قبول کرد.  یبار مادر ب نیاول یبرا

  ی و چشمان متورم و سرخش را با آب سرد کم د یورتش پاش به ص ی آب  س،ینمود و در سرو ضیاتاقش رفت و لباسش را تعو به

 .د یخز ش یپتو ر یکرد؛ روشن نمود وبه ز  یکه به عنوان چراغ خواب استفاده م یکمپرس نمود. المپ کوچک قرمز رنگ 

 داد بود.  غامیشاهد باال بود و پ ی .تلگرامش را باز کرد. صفحه د یرابطه  با شاهد را نابود نما یرا به دستش گرفت تا تتمه   یگوش 

 « ی بود شمیدلم برات تنگ شده.....کاش االن پ  »عشقم

 جواب داد.  ع یبود و سر ی خوب ی تنفر تمام صورتش جمع شد. بهانه  از

که قدرشون رو   ی اقتیل ی ب .....و تو چقدرین یریش  یو بچه   ی دار یمگه با سحر و سپهر تو پارک خوش نگذشت......زن خوشگل »چرا

  ی کنم که تو چه هوسباز ی صبا رو هم روشن م ایکه بتونم رؤ یی!.....تا جاایسراغم ن گهیجا بود.....د نیمن تا هم  تی.....خریدون ینم

 .....«ید یشاهد رش  یهست

 فرستاد و نوشت. ا یرؤ ی را برالرزان و تار افتاده بود  یگرفته بود و کم  یکه با چشمان اشک یینمود و بالکش کرد. عکس ها ارسال

ذره وجدان   ه یزنه......اگه  نیبچه و همسر ا نیرا برات ساخت، پدر ا یکرد و اوقات خوش  نشیتو رو سوار ماش   روزیمرد که د نی»ا

 رو ادامه نده«  ت یدوست  یدار

  میس  د یاش انداخت. فردا با ی پاتخت یدرآورد و در کشو  لشیکارتش را هم از موبا  میاکانت زد و س  تیل یصفحه خارج شد و د از

  یرا شروع م شیفصل تازه از زندگ کی  د یشماره اش را داشته باشد. با ی خواست کس ی کرد. دلش نم  یم  هی ته ید یکارت جد 

 نمود. 

* 



 باران  یابر ب

117 
 

* 

* 

کردند تا مهمانشان راحت    یصبور  یل یخ ی عیرف ی . خانواده د یسال به طول انجام کیبه   کینزد  یجهان یخانم و آقا  مسافرت

داشته باشد    یمثبت ر یمحمود تأث ی تواند رو  ینغمه متوجه شد که واقعا ً نم ی پدر و مادرش نگردند. بعد از مدت یباشد و شرمنده  

 گردد.  ی جذب نم ی ترفند   چیو به ه

  چکسیکه ه ی تیدر وضع نغمه  دن یبکشد. محمد بعد از د ینوا نفس راحت ی و اجازه داد محمود ب د یکم خودش را کنار کش  کم

 کرد.   یم  یاالمکان از رو به رو شدن با نغمه خوددار  یچه بوده، حت  د ینفهم

و شام   دنی خر کیخود را با ک  یکرد و به خانه اشان بازگشت، محمود و محمد جشن گرفتند و شاد   یکه نغمه خداحافظ ی روز

 دادن نشان دادند. محمد باالخره به اتاق خودش برگشت. 

  ی ماه م  نیکه با آتنه صحبت کرده بود چند  ی بار نیکشاند. از آخر  یبه رخ محمود م  شتریرا ب  ییخانه، تنها محمد از رفتن

 نبود.  ادش یدانست.اسم شرکت هم   ینم قیاش خاموش بود و آدرس محل کارش را دق  یگذشت. گوش 

  د یکرد شا یکه فکر م  ییآتنه نداشته باشد. از همکارها یبرا  یعاقبت خوب د یسه بار خواست که به در خانه اشان برود و ترس  دو

 بود.  ی از تمام صفحات مجاز بت یو غ  یبود و جوابشان همان خاموش بودن گوش   دهیداشته باشد پرس  یارتباط

  یبر علت شده و مرد را به کالفگ  د یهم مز ی بود. دلتنگ  مانیاده، پششاهد را به آتنه گزارش د دنی که د  نیبه شدت از ا محمود 

 رسانده بود. 

 ییبلندباال ستی ل افت ی یهمسر مناسب افتاده بود و هر زمان که فرصت م  افتن ی یکه نغمه رفته بود، مادرش دوباره به تکاپو حال

 داد.  ی محمود م ل یرا تحو

 کرد.   یاعتراض م یبا شوخ محمد 

 آدمم!  نجایبه فکر من باش! منم اکم هم   هی مامان -

را دوست   یمهال به گوش مادر رسانده بود که محمد کس  یول  د ینما یبه محمد معرف  زیرا ن یبود که کس شیواقع مادر از خدا  در

 رسد. انیدارد و منتظر است درس دختر به پا

 کرده بود.    د ییو تأ ق یاز خواستگارانش قرار داشت. محمود شخصا ً تحق ی کیبا  ییآشنا ان یروزها مهال هم در جر نیا
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بود. تا   دهیشرکت ند  ک یرا نزد ید یرش  گری . بعد از آن روز هم دشد یند یب  گر ید ی توانست به کس یآتنه بود و نم ریمحمود درگ  فکر

 د و از آتنه بپرسد.جلو رو ند،یحد نگران و دلتنگ آتنه بود که با خود قرار گذاشت اگر شاهد را بب نیا

 شب مادرش طبق معمول شروع نمود.  آن

 خوبه!  یلیخ نیبا هم داشته باش  ی دارید ه ی یبش ی کرده که اگه راض یرو معرف  یخانم ه یمادر... خاله ات -

 مادر را از اصرار بازدارد.   یکرد با شوخ یسع محمود 

نسپار   لیبه فام گهید  میمن راض ی کن دایخاله هم اومد وسط......تو رو خدا....خودت پ ی من چقدر بدبختم! خودت کم بود  یوا  یا-

 برم سر قرار....  د یکه هفت روز هفته با

 تر کرد.   کیذوق زده خودش را نزد مادرش 

  ی کم تو ذوقم خورد ول ه ی ً ازدواج کرده که گفت. البته انگار قبال  ی از کماالتش م یل یرو خاله خ نیا  ی کنم ول یم  یمن که معرف -

 ! ینیبب یخواست د یگفتم باز بهت بگم شا

 بدم. ل یخوام ادامه تحص ینه مامان جان! دست خاله درد نکنه! تشکر کن و بگو محمود گفت من قصد ازدواج ندارم و م -

 شد. مهال با خنده گفت: محمد و پدرش بلند  یقهقه   ی به شکل دختران گفت و صدا یی آخرش را با ادا ی  جمله

  ی م ییسر داره و به موقع ازش  رونما ر یرو ز ی کی! خودت رو خسته نکن.....به نظرم خودش سین ریپسرت زن بگ  ن یمامان جان ا-

 کنه! 

 باال انداخت. ییابرو مادر

 آره محمود؟ -

 خندان دست گردن مادرش انداخت. محمود 

 پسندم. یرو نم  ییو آشنا ی معرف  ی  وهی ش  نینه قربونت برم! فقط ا-

 ناراحتش کرد. د یکه مادرش کش یآه

 ندارم! ی تی! من که شکاگهی! نشد هم که نشده د شهیم دایپ ی کیمنم  ی هر وقت قسمت شد برا ؟ یکش ی اِ....آه چرا م-

به   قیتازه، مادرش را تشو شنهادیپ ک یو   د یفرد جد  ک یدانست که  یمحمود م   یول افت یمادر خاتمه  ی بگم واال« ی با »چ بحث

 کند.  یکردنش م  یراض
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حواسش از گشتن و   یباعث شد کم نیبردند. هم یمختلف م  ی کرد و مرتب دکترها  یبود که مادرش معده اش درد م ی وقت چند 

 پرت گردد.  صالحیکردن موارد ذ دایپ

 و.....بگذارد.  د یمراسم و خر  ی برگزار یتوافق مهال با خواستگارش باعث شد تمام هم و غمّش را برا  گریطرف د از

کند و به   ی که عاشقانه نگاهش م یمهال کنار مرد  دنیاست. د افتهیخواهرش خوشحال بود که فرد مناسبش را  ی برا محمود 

 در و برادرانش بود.پدر و ما الیخ ی و راحت ی گذارد، باعث شاد ی احترام م شیخواست ها

محمودش دنبال مورد    یهندوستان کند و برا ادی  لشیف  با،یدختران جوان و ز دن یجشنش باعث شد مادر محمود با د فقط 

 مناسب بگردد. 

* 

* 

به سرش خورده   ی سخت ی بود که ضربه   ی اند. چند روز اول مانند کس  افتهی امیآتنه الت ی آمد زخم ها یاز چند ماه به نظر م  بعد 

  ی کرد و خاطراتش را مرور م  ینداشت. مرتب در گذشته سفر م شیکارها ی رو ی برد. تمرکز یبه سر م یج ید. دائما ً در گباش 

 و طالقش.....  انتیو خ لیبا جل  ی.....از عقد و ازدواج اجباردنشیتا دوباره د  هد با شا هی اول یینمود. از خاطرات آشنا

شد که   یکرد متوجه م   یحد و حصرش، کار دستش داده بود. اکنون که فکر م ی ب نانیو اطم یخاطرات سادگ  نیا ی همه  در

 گذاشت. ی هوسباز شاهد از روز اول غالب بود و او به حساب عشق و دوست داشتن و عالقه اش م یخو

  یدل ساده لوحش مبر   ی اشک ینمود. گاه ی مشاهده م  ی نفر سوم د یطرفانه و از د ی کنار رفته بود و آتنه رفتارها را ب یپرده ا  انگار

 شد.  ی م ی حرص د،ید  یکه واضحات رابطه را نم ن یو از ا ختیر

باران که فقط   ی ب ی به اسم شاهد چشم دوخته بود. ابر ی ظیو غل اهیباران به ابر س  د یبه ام شیریشد که دل کو ی متوجه م حال

 توانست انجام دهد.   ی نم یوهم کار  جاد یو ا ی کیاز تار ری داشت و غ ی نیسنگ  ی هیسا

که   ی پسرک و زن ر یآتنه تصو ی و نور را به ارمغان آورد.برا ییباران را براند و روشنا یب  اهیابر س  نیخواست تا ا یو بلند م  ی قو یباد

 آن زن ناراحت بود.  ی از خودش برا شی نمود. ب یبه مردش داشت مانند خنجر عمل م  د یچشم ام

  یجا ن یتر ییدر انتها ی و در گور چاند یپ یبه خود زد و شاهد و خاطراتش را در کفن  ی بیدن، نهاز چند روز در اوهام به سر بر بعد 

 آورد.  یبماند، عشق کورکورانه چه بر سرش آورده و م  ادش ی شه یبا خط درشت نصب نمود تا هم یذهنش دفن نمود و سنگ قبر

از همه   رتر یشد و د ی نمود. زودتر از همه وارد شرکت م ی اما آرام تمرکزش را بر کارش نهاد. در حد مرگ خود را مشغول م یزخم

 .د یگرد شیجلب شد و باعث ارتقاء شغل شیبازده کار زان یشرکت به م رانیکرد. توجه مد   یکار م  ریناپذ  ی. خستگ د یگرد ی خارج م
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 کرد. ه یخورد. مادرش گال ی باز م مه ین یرا با چشمانشامش  ی گشت و گاه  یاز شرکت برم  خسته

 کم به خودت استراحت بده!  هی .....یکش یکار م   نیخودت رو با ا ی دار-

 کنم.  یکوتاه د یخوبم مامان! تازه پست بهم دادن و نبا-

 :د یپنهان پرس  یکرد و با شوق  ی من و من مادر

 س؟ ین ی خبر نجا یا گمیم-

 و تندتر از حد لزوم گفت:  د یدرهم کش یی ابرو آتنه 

لورن هستم    ایکه بخواد مخم رو بزنه و نه من صوف  یداره که عاشقم بشه و نه مهندس   یزن مرده ا  ری. نه مد ستین ی ....خبررینخ-

دارم و نه   یشرق  یی بایمامان؟ من رو نگاه کن! نه ز ی فکر کرد یهر جا برم صف بکشن برام و کشته و مرده ام بشن! با خودت چ

شده به خاطر   کم یهم نزد ی کردم. هر ک  قیو نه ژل و کوفت و زهرمار تزر ه یبور هستم......نه دماغم عمل یو مو  ی چشم آب بلوند 

 بوده نه جمال و کمالم.....  تم یو خر یسادگ

 دختر جواب داد.  تیو عصبان  انیاز طغ ریمتح مادر

 ....یدار  یی بایهم زخودت  ی و به اندازه  ی دختر جوون  هی نزدم. تو  ی مادر من که حرف  هیچ-

 حرف مادرش را قطع کرد.  ی لحن بد  با

 نره!  ادت یفرق دارن   یلیبا هم خ نا یدختر جوون....ا  هی زن مطلقه ام نه  هی من -

 گرفت.  دهیتذکرش را نشن مادر

 ؟یشناس  ی مون رو م هیهمسا ی کنه! بذار بهت بگم.......خانم مراد  یفرق هم نم یلیخ-

 باال انداخت. یا شانه

 نه! از کجا بشناسم؟-

 و خوشش اومده بود.   دهی. انگار تو رو دمیدار  کیو سالم و عل نمش یب یاما تو مراسم ها م  ننیش  ی دو کوچه باالتر م-

 با تمسخر گفت:  آتنه 

 پسر داره شاه نداره..... هیالبد -
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رو داره که تو رو نشون   یک یکه  نیم پرس و جو کرد....مثل ا.....نه خودش که پسر نداره......اما از؟ی هست ی نجوریوا.....تو چرا ا-

 ! هی زن ماه یل یکرده.....خ

......دارم خودم رو  گهیحرفها رو ندارم د نی ا ی ......ول کن مامان تو رو خدا.......من حوصله دمشید یماه بود که شب تو آسمون م -

 ! میراض م یخاطره از مردا دارم فراموش کنم. من از زندگ یکشم تا هرچ یم

!  یخوا  یازت گذشت و منم نبودم همدم م یکه سن  گهیمادر....دو صبا د ن یامروزت رو نب ی ول  یهست ی خداروشکر که راض-

 کنه!  ی و اوضاع و احوال تو من رو نگران م  شهیخواهرت که مشغول زندگ 

 و ملتمسانه نمود.  می را مال لحنش

 ؟یگ ی م ی......هوم....چید یو خودت پسند   ید ید د ی....شامی کن یرو اوک  گه یم ی مورد که خانم مراد  نیت برم....بذار اقربون-

 گفت:  یرا برداشت و با تلخ وانش یهل داد و بشقاب و ل ز یم  ریرا به ز  یبرخاست و صندل  شیجا از

 ! گهیبوده د ن ی. ول کن مامان جون من! سرنوشت من همفتمیشاهد ب ایو  ل یمثل جل  یکی ری که گ نه یتنها باشم بهتر از ا-

 را ترک کرد و مادر را در غم تنها ماندن دخترش، تنها گذاشت. آشپزخانه

 کار بود مهرانه زنگ زد.  ری سخت درگ ی روز بعد وقت  دو

پس فردا.....خودم   ی...برا سرش شلوغه. یل یو خ  رانهیدکتره سه ماه فقط ا  نیمامان نوبت گرفتم. ا یمن برا  نی....بب ؟ی....خوبیآت-

 من برم سراغ مهتا!  ی! ....کار نداریکن که باهاش بر  فیتونم باهاش برم. کارات رو رد ینم

 شد کرد.  ی نم شیبود......کار ی مدل ن یو تمام.....مهرانه ا د ی بگو ی توانست »باشه« ا فقط 

  ی دست دخترها را قانع م ن یاز ا ییزهاینبات و چ شد و هر بار با خوردن عرق نعنا و  ی م یشکم یبود مادرش دچار دردها یمدت

 ندارد.  ینمود که مشکل

کرد تا بتواند با   ی زیرا برنامه ر شیرا نگاه کرد و کارها مشینوبت را هم مهرانه بدون اطالع مادر گرفته است. تقو نیدانست ا یم

 راحت به مادرش برسد. الیخ

 گفت:   یم کباری قهی زد. مادرش هر چند دق ی موج م تیاز جمع کیکلن

 ....من خسته شدم!می بر ا یچه شلوغه! ولش کن ب-
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  دنیبا پرس  قه ی گرفت. بعد از دو ساعت انتظار نوبت شان شد و در عرض چند دق ی م ده یداد و نشن یو سر تکان م  د یخند  ی م آتنه 

 آمدند. رون یاز اتاق دکتر ب  یچند سؤال، با نوشتن اندوسکوپ

 گرفت و با مادر به خانه برگشت.  نده یآ یهفته   ی جواب گذاشت و به دنبال گرفتن نوبت رفت. نوبت را برا ی مادر را ب یغرغرها

  نیماش  یخوشحال بود. قصد داشت به زود   ی لیتپل شده بود خ یچند ماه پس اندازش حساب نیدارد و در ا  یکه درآمد خوب نیا از

 نمود.  یحس م  شتر یرا ب نیبه ماش  ازیرفت و آمد و بردن مادرش ن  ی بخرد و اکنون برا

گوشه   شهیاش گرفته بود. بعد از طالقش هم  ی نبودن را درآن چند روز منگ  ی مرد چیه ی موفق بودن و وابسته  ی برا مشیتصم

نسبت به   دش ی د یست.حتخوا ی را نم ی مرد چی.....اما حاال دلش هییایرؤ  یاز ذهنش منتظر بازگشت شاهد بود و ساختن زندگ یا

 همسر مهرانه هم عوض شده بود. 

کرد که مهرانه   ی کرد؛ چنان مشکوکانه و با اخم نگاهش م  یزود تماس را قطع م  ایداد و    یرا جواب نم ی در خانه اشان تلفن اگر

 شد. اعتمادش را به مرد جماعت از دست داده بود.  ی معترض م

کار بود که با وجود و زن و    انتیخ یازدواجش مرد  د یکرده بود. کاند  انتیخ شد؛ حق داشت. همسرش  ی طرفانه هم قضاوت م یب

  ی مختلف زنگ م  یداشت با  وجود نامزد به بهانه ها  یو پاک ی خوب یمحمود هم که ادعا  ی داد. حت  یازدواج م  یبچه به او وعده  

 نمود.  ی م ی زد و احوالپرس 

 زد!   د یکردن حرفش را هم نبا ه یکه نه.... تک نانیجماعت، اطم نیبه ا 

* 

* 

دختران گوناگون،    یاصرار مادر و معرف  د یآتنه تنگ شده بود. شا یدر چند ماه گذشته، دلش برا   ی از هر وقت شتر یروزها ب نیا

شد، آتنه اکنون به عنوان همسر و خانم خانه   ینم دایپ ی دانست اگر شاهد نام  یکشاند. ته وجودش م ی فکرش را به سمت آتنه م

 اش کنارش بود. 

 کشانده بود.   یاز زن مورد عالقه اش محمود را به کالفگ  یخبر یدر کنار و در خانه اش و ب   یبه وجود زن ازیو ن   یدلتنگ 

 ....  یشدن و به خانه رفتن هم دل ِ خوش  لیکار کردن نشاط قبل را نداشت و از تعط یبرا

ها بچرخد. سر چهارراه توقف   ابانیهدف در خ ی ب ی خانه، کم یبود که به جا نیگشت. قصدش ا نیو سوار ماش  شرکت خارج  از

 . د یشاهد را د نیسرعت دهد؛ ماش  نیگاز رفت تا به ماش  ی رو شیکه پا  یرا ادامه دهد و درست لحظه ا رش یکرد تا مس  یکوتاه
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شاهد  نیپارک کرد و به طرف ماش  ی فکر گوشه ا  یدرآمد. ب  نییها با وجود سرعت پا کیالست یکه صدا  د یترمز کوب ی رو یطور

 نه!  ا یدر آن هست   یکه کس ند ی توانست بب یبود و نم ی ها دود شه یرفت. ش 

به    یپشت فرمان نشسته بود. با پشت انگشت تقه ا ی . شاهد سر در گوش د یسرک کش نیماش   یجلو ی  شهیشد و از ش  کینزد

 .  د یمتعجب شاهد را د ی چهره  شه،ی رفتن ش  نییزد. با پا شهیش 

 خبر است. ی داد که از اطالعات محمود ب  یشدنش، نشان م ادهیشاهد و لبخند و پ برخورد

 ....د؟یسالم جناب مهندس....خوب هست-

 قرار بود.  ی سرد اما از درون ب محمود 

 د؟ یورا گرفت ن یا ید ی! کار جد د یاز محل کارتون دور هست یلی.....خنجایسالم....ممنون....شما....ا-

 دستپاچه شد.  یکم شاهد 

 هستم!  ین....نه! .....خب....منتظر دوست-

 . ردیپس بگ  یزد تا دو دست یدست  کی محمود 

 با هم.....قول و قرار..... د یبود ده یرس  ی خوب ی ما چه خبر؟ انگار به جاها ی ریاز خانم نص -

شاهد  ختنیو عرق ر   یدگ یهم منتظر رنگ پر د یو دست و پا گم کند.....شا فتد یکه شاهد به تته و پته ب  محمود انتظار داشت د یشا

 بود. شاهد خونسرد جواب داد.

 دن!   یو خنچه سفارش م  نن یچ ی عقد م ی سالم گرم، سفره  هی....با نیبهتر دخترا رو بشناس  د ینه بابا! شما که با-

 آمد.  ه یحرفش کرد به نظر محمود کر یکه چاشن  یلبخند 

 شد. ی بود و قول و قرارتون هم مربوط به همون زمان م یمیشما قد  ییدونم آشنا  یکه من م  ییتا جا-

 باال انداخت و ادامه داد.  یی دلش را خنک کرد. ابرو یبه رنگ شدن شاهد کم  رنگ

 باز باشه؟  نجای ا یتا دست تون برا  گه یشرکت د ه یبره   نیکرد قش یتشو-

  یشد و دهانش خشک.....با صدا نییشاهد باال و پا ی گلو بک یآمد. س  یبه طرفشان م  ایسر به پشت سر شاهد اشاره کرد که رؤ با

 گفت:   یخفه ا
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 ن؟یبرس  ن یخوا یبه کجا م  ه؟ی حرفها چ ن یمنظورتون از ا-

 به راه انداخت. ی الیخ یو ب   یاز خونسرد یشیباال برد و نما یا شانه

گشتم. البته آدرس خونه شون رو دارم فقط نخواستم مزاحم اوقات استراحتش بشم، گفتم   ی کارش داشتم و دنبال شماره اش م-

 !یرو داشته باش  دش یجد  ی شما شماره  د یشا

شان  ا ی. دختر با لبخند »سالم« کرد و منتظر تا به زعم خودش دو مرد احوالپرس رند یاز هم فاصله بگ  یباعث شد کم  ایرؤ دنیرس 

 تمام گردد. 

 کرد.  ایرو به رؤ یبدجنس ی با کم محمود 

 با هم آشنا بودن.....  می که از قد  ن ینه! نه ا ایرو دارن  ی ریخانم نص  ی شماره  دمی پرس  ی داشتم از مهندس م-

 :د یپرس  انه یبازجو یرا پوشاند. کم  شیشانیپ یدر هم رفت و اخم ا یرؤ صورت

 اون عکسا رو فرستاده!  یکه محلش نذاشت  یاز حسود یتو که گفت ؟یشناخت ی آتنه رو م   میآره......تو از قد -

 از شاهد، محمود گفت:  قبل

که   نجاینشد که برسن.....ا ی لیگفت مهندس، خواستگار پروپا قرص شون بودن.....حاال بهر دل یم  یر یکه خانم نص نطور ینه بابا ا-

 دوباره قول و قرار گذاشتن!   دنیرو د گهیهمد 

 .د یغر یعصب شاهد 

 آتنه گفت.  ای د ید یرو خودتون فهم نایا یهمه  -

  ی ریطالق بگ   ی خوا ی و م ی زنت رو دوست ندار ی گفت ؟ یچونیپ ی بوده.....شاهد نکنه من رو م ی زیچ ه ی پس  ؟ یمیآتنه.....چه صم-

 نکن! ف یبرام رد نیو مه  نیشه گهی.....اما د یگفتم اوک

 .د یوسط حرفش پر محمود 

رفتم در خونه شون.....مهندس  د یشا  س ین ی چاره ا ن؟ یندار یریاز خانم نص  ی شماها هم شماره ا داستیکه پ نطور یپس ا-

 ....خانم صبا....خداحافظ!دنتیخوشحال شدم از د

شد  ی کرد. باورش نم ی م ی تدوس   گرید یداد و با کس ی قول ازدواج م یک یتمام وجودش را فرا گرفت. مردک زن داشت و به  تأسف

 .ردیکه صبا از وجود زن شاهد با خبر است و منتظر تا طالق بگ 
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 ... ه«ی ک گه ید ن یبه جمال نغمه.....ا ی زد و با خود گفت» بابا گل یپوزخند 

 پا کج گذاشتن شاهد، ارتباط را قطع کرده و شماره اش را عوض نموده است. دنیاز ذهن نبود که آتنه هم با فهم دور 

.......مهم  ردی را بگ  دش یجد  ی از مادرش شماره  ایو  ندش ی بب ایشد به خانه اشان مراجعه و  یراه مجبور م  نیبه عنوان آخر د یشا

 گرفت.   یکرد و ارتباطش را از سر م  یم  شیدایپ د یبود که با نیا

* 

* 

 یخستگ  نیاز ا یگذشت. خسته بود ول  تی ز یو ی و گرفتن نوبت دوباره برا ی اندوسکوپ یکار و بردن مادر برا ی شلوغ انیدر م   هفته 

 آرامبخش بود. ش یبرا ی به مرد یو ارزشمند بودن بدون وابستگ   د یبرد. حس مف ی لذت م

را انجام   ییگاهش باشد. بر عکس قبال ً کارها  ه یبود تا تک ی ته ذهنش منتظر مرد  یکرد و احساس استقالل داشت ول ی  کار م ً قبال

  ض یمثل تعو ییآورد. کارها ی انجام دادنشان، م ی را برا  یکس  ایو انجام دهد و  د یایماندند احمد ب  یمنتظر م  ی داد که گاه یم

با   یلجباز د یداد. شا  یتوانست خودش انجام م  یکه م  یی کارها را تا جا  نیبود.......حاال ا شدهکه شل  ی چیپ ا یالمپ سوخته و 

 را سر راهش قرار نداده بود. یخودش و روزگار که مرد درست

را بچشد،   یتوانست همراهش طعم خوشبخت  ی را که م ی دانست مرد ی کرد و ته دلش م  ی م اد یناخواسته و با حرص از محمود  

و از احوالش باخبر    دنداز یرا ب مشیکارت قد  م یشد س  یوسوسه م  یبه دست خود رانده بود. حرصش از زود نامزد کردنش بود. گاه

 داد. ی غلبه را به آن نم ی و اجازه   ردک ی هوس مبارزه م نیبه شدت با ا  یگردد ول

و مادرش را به همان طرف    د ید  یخال یزد، صندل  ی که در فضا موج م ی و همهمه ا ی شد. در شلوغ نکیمادرش وارد کل همراه

 سالن رفت.  گریو صندوق به سمت د رش یپذ  ی رهاانجام کا یراحت شد برا  الشینمود. از نشستن مادر که خ تیهدا

که   رش یپذ   یباشد.کارها ی که کنارش نشسته، مشغول صحبت م یبا خانم د ید  یانداخت و م ی به مادر م ینگاه یچندگاه هراز

 انجام شد به طرف مادرش رفت. مادر با لبخند به خانم نشسته کنارش گفت: 

 دخترمه که گفتم مهندسه! آتنه....  نیا-

 گفت:  داریخر ی کرد و با نگاه ی تبسم زن

 دخترم!  یماشاال.....خوب-
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را باز کرده   ییعت باب آشناسر نیکه مادرش با ا  نیزمزمه کرد. از ا «یبر لب نشاند و »ممنون  ی کرد و لبخند محو  «ی»سالم  آتنه 

 کشانده، تعجب نمود.  لشیو صحبت را به او و کار و تحص

از گوشش گذشت و در مغزش ضربان   یی آشنا ینام مادرش را صدا کند. صدا یکه ک  ی بود و چشم به منش ستاده یمادر ا کنار

 نخواهند داشت.  یدارید  گریکرد د ی که فکر م د یرا د یمرد   یگرفت. سرش را با شدت چرخاند و چهره  

نجات دهد.   یرا با بزاقش از خشک  شیکرد گلو  یصحبت کردن خم شده بود باال آمد و چشم در چشم شدند. سع یمرد که برا  سر

 .د یطلوع کرد و در چشمانش هزاران ستاره درخش  ی د یمرد خورش  ی در چهره 

 ! میدکر  داتون یپ نیزم  یو رو   میگشت  ی....تو آسمونا دنبالتون م یر یسالم خانم نص-

 .ابد یرا ب  شیخود فشار آورد تا صدا به

 .....د یسالم از ماست مهندس ....خوب هست-

بر لب داشتند که انگار مقصود خود را   یچهره و به آن چهره و از مرد به زن در رفت و آمد بود. هر دو تبسم نیهر دو مادر از ا سر

 »سالم« کرد.   یعیبودند. مادر آتنه با لبخند وس  افتهی

 ....مارستانیمالقات و ب  ی ...فرصت نشد تشکر کنم براداریپسرم! مشتاق د یخوب-

 محمود به احترام خم شد. سر

 بود....بال به دور باشه!  فه ی ! وظنیدار اریاخت-

 با ذوق گفت: مادرش 

   ؟یکن  ینم  ی محمود جان مادر معرف-

 به مادر و دختر کرد و ادامه داد.  ینگاه

 همو!  میکن بهتر بشناس  ی شون شدم. معرف فته یمن که نشناخته ش -

 کرد.   یبا اشاره دست معرف  محمود 

 هم مادرم هستن.  شونیاز همکاران سابق و مادرشون .....»اشاره اش را به مادرش کشاند« ا ی ریمهندس نص-

 مادرش زد.  یبه بازو  یرا صدا زد و محمود دست  ینام  ی دند. منشنمو  یآرام و مادرش بلندتر اظهار خوشبخت آتنه 
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 ....نوبت شماست. د یمامان پاش -

نشست. به محض نشستن مادرش   «ی شیرا پر کرد و با گفتن »آخ  یخال ی و پسر که به سمت اتاق دکتر رفتند؛ آتنه جا مادر

 کرد.  کی سرش را نزد

 ! نهیرسه ا ی آدم به آدم م ی رسه ول یو کوه به کوه نم  کهیکوچ  ایدن  گنی! منیشانس رو بب -

 کرد.   «ی»نچ  د یدختر را که د سکوت

 چقدر خوشحال شد. دنتیپسره از د ی د یند  ؟یچته حاال تو لک-

 نامزد داره! -

که    یماه دلش ضعف رفت اما از لحظه ا نیبعد از چند  دنشیدو کلمه را به صورت مادرش پرت کرد و ساکت شد. از د  نیهم

 بند با خود تکرار کرد»نامزد داره«......  ک یتا حاال،  د یرا شن شیصدا

 مبهوت نگاهش نمود و بعد از چند لحظه غرغرکنان گفت:  مادرش 

 مادره نگفت.... -

  ی کالفه   یآمده بود.....کالفه   شیپ لشیکه برخالف م ی داریخاطرات.....کالفه از د ی مادر....کالفه از هجوم دوباره  ی از سادگ کالفه

 کالفه لب زد.

 رو برات بگه!  شونیزندگ ی که قرار نبود همه   قهیدو د ی تو-

 مبهوتانه جواب داد.  همانطور

 ولش کن!   یچی.....هد یبگم واال.....گفتم شا یچ-

را خواند و در اتاق باز شد    یگرینام د یمشغول کرد. منش یمجاز  یایاش را به دست گرفت و خود را با خواندن مطالب دن  یگوش 

 به درون اتاق رفت.  یگرید  ضی آمدند و مر رون یو محمود و مادرش ب 

 تکان لبها گفت:  ی و ب شیدندانها  نیاز ب مادر

 طرفمون...  انیدارن م-

 لبش آورد.   یرو  ی مادر محمود سرش را بلند کرد و لبخند محو ی. با صدا اوردیباال ن یگرفت و سرش را از گوش   دهینشن آتنه 
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 کنم. ی خداحافظ دمتونیند  گهینه! گفتم اگه د ا ی رنیگ ی م نمی بب نییپا نینوشت برم هم شیمن که آزما یخانم.....برا-

 شد. کیدبه آتنه نز  ینمود. محمود از فرصت استفاده نمود و کم فی کرد و تعارف و تشکر را رد ی سالمت ی آرزو مادرش 

 رو داشته باشم.  دتیجد  ی شماره  شه یم-

 حس بود.  ی آتنه سرد و سخت و صورتش ب نگاه

 فکر نکنم درست باشه.....-

 هر دو مادر قطع نمود.  یتوجه جلب شده   دنیحرفش را محمود با د ی ادامه 

تا بشه استفاده   د یکن ییخودتون راهنما د یدارن و با  رادیکم ا  هیداده شدن   لیکه زمان شما تحو ییبرنامه ها ی سر ه یراستش -

 و کار ما سخت شد.  نی. شماره تون رو عوض کردمیکن

 و مکث جواب داد.   ی. با تأنستین ش یب یشده بهانه ا  انیب ل یدانست دل  یدندانها گرفت و حرصش را پنهان نمود. م  نیرا ب  لبش

 .د ی .شماره رو بزن ستین یمشکل-

  ی جواب داد، با لبخند  گرید ی کس ی درست نگفت. محمود زرنگ تر از او شماره را با تماس چک کرد و وقتدو عدد را   ی کیقصد  از

 آمد، گفت:   انهیموذ  یکه به نظر آتنه کم

 ؟ یچونیبپ یخواست ی .....نکنه مد یکه شماره رو اشتباه داد ن یمثل ا-

 شد. ی کفر شتر یاش ب ی میلحن صم از

 . د ی. لطفا با دقت بزند ینبود. احتماال شما درست نزد چوندنی پ ینه برا-

آتنه که زنگ خورد، لبخند    یرا شمرده شمرده گفت و محمود هم وارد کرد و دوباره تماس گرفت و گوش  حیصح ی  شماره  ًاجبارا

 زد.  ی ا روزمندانه یپ

 حاال درست شد.-

نبرد. با توجه به   یاد یدکتر زمان ز ت یزیشوند. وو جدا  ند ینما یخداحافظ  عی سر یلیشد که خ ینام مادرش فرصت  خواندن

 . د یرس  انیدارو کارشان به پا  زیشدن معده و تجو یروس یو  صیو تشخ یاندوسکوپ
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و با مادر از    ردیمنتظر شد تا دارو را بگ  یاد یگرفتن دارو به داروخانه رفت. زمان ز ی ها نشاند و برا یاز صندل  ی کی یرا رو  مادر

موجود   نیو موفق نشد. ناچار به دنبال آژانس گشت و از شانسش ماش  رد یبگ  نیا اَپ را باز کرد تا ماش ساختمان خارج شوند. ابتد 

 نداشت.

 کرد به مادر و گفت:   رو

 .رمیدربست بگ  ه یتونم  یم  نمیبب ابونیسر خ میبر ای.....بهیخوش شانس ی امروز از اون روزا-

 .د ی به ابروانش داد و نال ی نیدست رو معده اش نهاد و چ مادر

 .درد دارم. امیتونم تند تند ب یمن نم م یباشه مادر....فقط آروم بر-

 گفت:  دوارانه یرا کوتاه برداشت و ام شیانداخت و قدم ها ش یبازو ر یشد و دست ز ک یجواب به مادر نزد ی جا به

 اسنپ و آژانس گرفتن..... نی. خودمم خسته شدم از امیشیراحت م  گهیخرم د یم نیدو ماهه ماش  ی کی نیبتونم تو ا-

 رفت.  ی درد راه م  یرفتند. مادر هن هن کنان و با کم ی تا سر کوچه م  د یبن بست بود و با یدر کوچه ا  ساختمان

مادرش سرش را چرخاند و با    یننمود ول ی. آتنه توجه ستادیا کشانیکوچه آمد و نزد ی از انتها ینیکوچه بودند که ماش  ی ها مهین

 جلب نمود.  نیکه« توجه آتنه را به ماش   نانیگفتن »اِ...ا

 خارج کرد و گفت:  نیازبدنش را از ماش  ی میزد. محمود ن ی کنارش نشسته و لبخند م  یصندل ی محمود بود و مادرش رو نیماش 

 . میدر خدمت باش   د یاریب فی تشر یر یخانم نص-

 . رفتیتشکر کرد و نپذ  آتنه 

 آورد.  رون یب شهیمحمود سرش را از ش  مادر

  نیتا ماش   د یصبر کن  د یچقدر با سیو معلوم ن  ابونهیراه تا سر خ ی.....کلسیدخترم؟ مامانت حالش خوب ن  یکن  ی چرا تعارف م-

 . ادیب ریگ

 . رمیگ  یرم دربست م ینداشت ......حاال م نی......آژانس ماش میش  ی مزاحم نم-

 تعارف نکن....جون ندارم«.  نقدریگفت:»ا ی کرد. انگار با نگاه م  یملتمسانه نگاهش م ی در سکوت ول مادرش 

 گله مندانه گفت:  محمود 



 باران  یابر ب

130 
 

 هست؟  یا  گهیمشکل د  ای د یدون  ی خانم مهندس قابل نم-

 ندانست. زیا جاتعارف ر  نیاز ا شی کرد. ب  تیهدا نیگفت و مادر را به طرف ماش  ه« یچه حرف  نی»نه بابا ا  لشیم  برخالف

 بستن در تعارف کرد.  نی کرد مادرش نشست و خودش هم سوار شد و در ح کمک

 ! شمیممنون م نیآژانس نگه دار ه ی  یجلو  ای ابونی. اگه سر خمیمزاحم شد  د یببخش-

 چشمان گله مندش را به دختر دوخت.  نه ینشست و از آ شیشانیبر پ یاخم محمود 

 ! یبدون  بهیما رو غر نقدر یکردم ا ی ! فکر نمن یهست ی ماشاال چقدر تعارف-

خاطرات خوش چندماه   نیکرد و نشستن در ماش  ی م ی کیاحساس نزد یل یانداخت. اتفاقا ً چون خ نییو سرش را پا د یگز لب

 آورده بود؛ دنبال راه فرار بود.   ادش یارتباط را به 

 پچ پچ کرد.گوشش  ر یو ز کی آهسته سرش را نزد مادرش 

 ....یکه عذاب وجدان داشته باش   ینکرد  ییتو؟ نامزد داره که داره.....خطا یکن  ی تعارف م نقدر یچرا ا-

 و با تکان سر با مادرش موافقت نمود.  د یکش  یق یعم نفس

 .د یوارد شدند، محمود پرس   یاصل ابانیبه خ ی وقت

 .د یمنزل تون رو که عوض نکرد -

 زود جواب داد.  مادرش 

 شما؟ ی .....بلد مینه مادر همون جائ-

 نظر داشت. ر یکرد و آتنه را ز ی نگاه م نه یاز آ گذرا

 بله بلدم....-

شده و صحبتشان گل   یمیزود با هم صم ی لیو شروع به صحبت کرد. هر دو مادر خ  د یبه سمت عقب چرخ ی محمود کم مادر

 کرد تا زودتر راه باز شود و به خانه برسند. ی در دل خدا را صدا م  ن،یسنگ  کی تراف کم و  نیانداخته بود. آتنه هر بار که سرعت ماش 

 .د یکوچه شدند و محمود پرس   وارد

 کدوم خونه است؟ -



 باران  یابر ب

131 
 

 باال انداخت و طعنه زد.  ییابرو مادرش 

 کدوم خونه اس؟   یدون یو نم  ی بلد بود نجایشما تا ا-

 دونم کدوم خونه اس....  ینم قیدق  ی دونستم ول ی م ی حدود-

 آمدن داخل، کرد.  ی جوابگو شد و شروع به تعارف برا مادر

  ی شدن نفس آتنه کم اده ی. با رد کردن دعوت و پد ینما شتر یتر و اصرارش را ب  ظ یباعث شد مادر تعارفاتش را غل نیماش  توقف 

 راحت تر باال آمد.

 محمود تذکر داد.  ، یتشکرکرد و خداحافظ ی وقت

 !نی. لطفاً در دسترس باش رمیگ  یزود باهاتون تماس م ی لیمن خ-

. فقط سرش را  ردیخواهد بگ  یم  یا  جهی ارتباط چه نت نیدانست از ا ی هم فشار داد. نم ی را رو شیسخت شد و دندانها صورتش

 تکان داد. 

* 

* 

 زد و گفت: ی دور شدند، مادرش لبخند مهربان ی که کم نیهم

 مد ازشون.....دختره که نامزد مامزد نداره؟ مادرش نگفت که داره! خوشم او-

. پس  ردیو موافقتش را بگ  د یجلب نما شتریدانست توجه مادرش جلب شده است. از فرصت استفاده کرد تا نظرش را ب  ی م محمود 

 بدهد. یکرد اطالعات درست یسع

 دونم! البته ازدواج کرده و طالق گرفته.....  یکه م  یینه نامزد نداره تا جا-

 در هم شد. ی مادر کم ی  چهره

 . ادیبهش نم یوا  یا-

 ماه بعد طالق گرفت.   شیازدواج کرد و ش  یخدا هفده سالگ  ینه ....بنده  -

 ...... یبا خبر زش یانگار خوب از همه چ-
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 کنان جواب داد.  زمزمه 

 خب! دم یهمکارم بوده...پرونده اش رو د-

 زد .  شیبه بازو  یت دس  مادر

 شناسه!  یرو م نایا نم یخاله.....برم بب ی برو طرف خونه -

 شد. معترض 

 ! یسوژه دستش بد  ی خوا ی که شما م  سیمادر من....خاله خودش کم فضول ن ی دار کاریاِ....چ-

  هی دونم چرا   یفقط نم....ادیدختره خوشت م  نی.....محمود خان من بزرگت کردم.....تو از ایمن جانماز آب بکش ی خواد برا ینم-

 خواست کله ات رو بکنه!  ی م ییجورا

 مادر خنده اش گرفت.  ین یب زیاز ت  محمود 

 ! هیدونم..خودمم احساس کردم عصبان یامان از دست شما.....نم-

من   ی  قهیدختر با سل  نیمن دستشه و ا ی  قه ی مورد نظر خاله ته....خاله سل س یهمون ک نیکنم ا  یحس م یی طورا ه ی ی ول-

 ازدواجش..... ی  ه یقض  نیجوره......ا

 خدا.... یبه ازدواج اون بنده   یداد ری ول کن مامان جان! مگه من ازدواج نکردم که شما گ-

به   د ی. فقط.....شاافتی ی آتنه نم  تیعصبان یبرا  ی لیکرد دل  یبه رفتار آتنه فکر کند. هر چه فکر م شتری داد تا ب ی مادر فرصت سکوت

زد   ی حرف م  می مستق د ی. باد یکش  ادیو فکر کردن ز یاز کالفگ  یآمار شاهد را داده و آگاهش ساخته بود.......پوف  باشد که نیخاطر ا

 رفت.  ینم  شیو با حدس و گمان پ د یپرس  ی و از علت م

 د یشد فهم  یخاله را گرفته و مشغول صحبت و اطالعات گرفتن است. از سکوت مادر م ی به مادر جلب شد که شماره  توجهش

 کند.  ی م ف یکه خاله سر حرف را گرفته و با آب و تاب تعر

گرفت.   ی طومار جواب م کیو  د یپرس  یکلمه م   کیبودند تا به خانه برسند؛ مادر با تلفن مشغول بود.  نیکه در ماش  ی زمان شتریب

 حوصله گفت:  ی خانه که صحبتشان تمام شد، محمود ب کینزد

 !نیزن  یحرف م نیاس که دار قه یبه چهل و پنج دق  ک یواقعا ً....چه خبره نزد  نیخسته نباش -
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خواست   یدختر رو م  نی......محمود....حدس من درست بود. خاله هم هممیخالصه کرد م یبود نیکه کم بود.....چون تو ماش  نیا-

 .....شی کرد. از نجابت و خانم ی م فی زش تعرا ی لیکنه! خ ی معرف

 غرور زد.  یبا چاشن ی گذرا به مادر کرد و لبخند  ینگاه محمود 

 دونم.   یرو م  نایا ی ذارم. من همه  یآدم بد نم  ی من که دست رو-

 .....هوم...چطوره؟ رهیوقت مالقات بگ   هی بگم خاله  ی هست یخبه حاال....پس اگه تو هم اوک-

 . د یبه دهان تا چانه اش کش  یدست  متفکر

  ه،ینظر خودش چ نمی بذار من باهاش حرف بزنم .....بب ًای....ثانمیزن یزنگ م  م یداره.....خودمون اگه خواست کاریاوال ً که خاله چ-

 . می عجله نکن  اد ی. بهتره زگمیبعد به شما م

 دن گفت:ش  اده یپ ی را دست گرفت و آماده  فش ی. مادر ک ستادیکرد و مقابل خانه ا  ترمز

 لفتش نده...خب! هر چه زودتر بهتر!  یل یباشه.....فقط خ-

  جانش یآتنه را گرفت. ضربان تند قلبش از ه یشماره   ی رانندگ نیو در ح اورد یسر موافقت کرد و به طرف شرکت راند. طاقت ن با

 کرد.  یم تیحکا

 آتنه بر جانش نشست. فی ضع ی»بله« 

 دور....  مون یو بنداز ینبر  اد ی......زود زنگ زدم دوباره ما رو از یسالم خانم خوب-

 ....امرتون! د ییسالم.....بفرما-

 بود.  یسرد و سخت و فوالد  شیصدا

 . نمتیقرار بذار عصر بب  هی.....نمتیبب د یبا-

 ! گهید د یهست االن بگ  ی....هر کار ؟ی چ یبرا-

 آتنه.... -

 . د یغر یعصب

 شد. یو تهاجم  یو عصبان ی ه قودختر ک  ی در آمد و بعد صدا یصدا
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  ینم دای...هان؟ ساده تر و خرتر از آتنه هم پنیوفادار و قانع باش  یکی که به   نیریبگ  اد ی نیخوا یم  ی.....شما مردا ک ؟یآتنه چ-

 نه!  د یکن

 و ناباور شد.  فیمرد ضع یصدا

  ی منتظرتم. سر کوچه م شی...هان؟ عصر ساعت ش می اصالً بهتره رو در رو حرف بزن نی.......ببه؟یمنظورت چ  ؟یگ یم  یدار  یچ-

 . فعالً! ستمیا

داند.   ی م بکاریشک نداشت که آتنه او را مانند شاهد، هوسباز و فر  گریمکالمه د نی. با اد یدستش را به لبها و چانه اش کش  کف

 داشته باشد. در سر  یافکار نیچن د یچرا آتنه با  امد ین ادش یهرچه فکر کرد 

 خواهد. ی مطمئن بود که آتنه را م یدور   نینکند و سر قرار حاضر شود. محمود بعد از ا یکرد عصر لجباز  دعا

* 

* 

نشده   یشد که قرار گذاشت و قطع کرد. انگار متوجه حرفها و منظور آت   ی اش بود. باورش نم یگوش   ی  رهیزد و خ ینفس م نفس

 در مغزش زده شد.  یبود. جرقه ا

 کرد.  ه یسال گذشته«.....لجوجانه چانه اش را جمع کرد و سر را باال گرفت و واگو کی رو بهم زده..... ی نامزد »نکنه

 ندارم«  گهیرو د ی مرد چیه ی نداره...من حوصله  ای....نامزد داره ی»هرچ

 زد.  شیاتاق باز شد و مادرش صدا در

   ؟ید  ی دختر چرا جواب نم-

 را باال آورد و تکان داد.  یگوش 

 ؟ ی ارزدم.....کارم د یداشتم حرف م -

 نشست.  یبا دو قدم خود را به تخت رساند و با آخ  مادر

  ی.....به نظر چشم چرون نم د؟یچرخ ی تو م ی چشمش رو نطوریپسره نامزد داشت، چرا ا نیکردم.....اگه ا یداشتم فکر م -

 اومد.....فقط نگاهش به تو بود. 

 ....مید ید  ادیمردا ز  نیزنن.....خدا رو شکر که ما از ا  یم  کی....زن دارن و با صد نفر تننیدونم مامان جان! مردا هم  یچه م-
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 حرفش کرد.   یهم چاشن یپوزخند 

 تکان داد.  ی سر مادر

  ریپسر از اول قصدش خ نیکه ا  نهی.....حرف من ایچوب بزن  ه ی همه رو با  د یحاال دو نفر بد شدن که نبا ه؟ی چه حرف ن ینه مادر ا-

که   نه ی.......منظورم انید یرو د گهی......حاال که قسمت شده و دوباره همد دهیرند یسراغ اون خ ی و رفت ی بود و تو خودت پسش زد

 ...  یر یسخت نگ  ادیز

در    یتخت بلند شد و به طرف در اتاق رفت. جلو یآتنه، حرف را در دهان مادر خشکاند. از رو  ظ ی تنگ شده و اخم غل چشمان

 کرد و آرام گفت: یمکث

 ف تو راحت باشه!  از طر الم یخ رمیبذار اگه قراره بم-

 را پر کرد و به طرف مادر نشانه رفت.  توپش

 رو فدا کنم. میتونم راحت یکه نم  د یراحتم.....ببخش ی لیخ نطوریراحت بشه؟.....من هم التیمرد باشه تا خ  ه ی د یحتما ً با-

 مادر دلش را لرزاند. آه

 خوام.  یم  نیاز ا ریغ ی زی! مگه من چتهیتو و خوشبخت ی منم آرزوم راحت-

  م یلحظه تصم ن یرفتن و نرفتن مردد بود. در آخر ن یساعت قرار ب کی در خارج شد و آتنه را با افکارش تنها گذاشت. تا نزد  از

 . د یخود و محمود را راحت نما ال یو خ  د یگرفت که برود و هرچه در دل دارد بگو

کرده تا    شینشسته بود. نگاهش را از صورت آرا  ونی زیتلو  یاش رو به رو یشگ یهم گاهیآمد. مادر در جا رونیشد و از اتاقش ب آماده 

 به چوب زد.  یرساند و ضربه ا  شیجلو زیمانتو و شال ستش گذراند و دستش را به م

 ! افهیو ق پ یت نیبا ا ی بر یخوا ی......کجا میو خوشگل شد   ادیماشاال....هزار ماشاال! چه بهت م-

 بر لبانش نشست. تیاز رضا یلبخند 

 ه؟ یپسره حرف حسابش چ نیا نمیرم بب  ی!......دارم میشیخوشحال م شتر یبگم فکر کنم ب-

 زد.  یمادر برق  چشمان

 قرار گذاشت؟  یک  ؟ی عیرف نیهم-

 ! فعالً! گمیهمون ظهر.....برگشتم بهت م-
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گفت:»من   یراحت است و بعد به خود م کرد از بودنش نا ی فکر م یشد.....گاه ی که مادرش داشت را متوجه نم ی و ذوق یخوشحال

 گذره«....   ینباشم که تنهاست و سخت تره م 

 .د یرس  ابانیکرد و به خ ی قدمها کوچه را ط  نیآمد. با آهسته تر  رونی شش بود که از خانه ب ساعت

که خود را نامزد   ی دختر ر یشد. تصو ی زده م جان یه د ی. نباد یکش قیو تپش قلبش تند شد. چند نفس عم د یمحمود را د نیماش 

 رفت.  نیچشمانش مجسم کرد و به طرف ماش  شیکرده را به زحمت پ ی مرد معرف

 و در را باز نمود و آهسته »سالم «کرد.  د یرا کش رهیو دستگ  د یزد و صورت خندان محمود را د شه یبه ش  ی ا ضربه

 ! هگ ید ن یدون  یشده.....ما رو قابل نم نیتون سنگ  هیشما؟.....سا یسالم خانم! خوب-

 داد.  رون یرژ خورده اش ب یلبها ن یو آرام از ب د یبه داخل کش ی نیرا از ب هوا

 ....خب!میبعد پسر خاله بش م، یممنون.....اجازه بده صحبت کن-

 را به حرکت درآورد و شروع به صحبت نمود. نیماش  محمود 

  ی نکردم. اگه حق انتخاب رو به تو دادم، برا یر ییو تغ شم یپ کسالی.....من همون محمود یگارد دار  نجور یدونم چرا ا  یواقعا ً نم-

 بود.  ی قصدم وقت گذرون ایکه عالقه نداشتم و  ن ی.....نه ایباهام بمون یبود که دوست نداشتم اجبار نیا

 کرد و اجازه داد مرد متکلم وحده باشد. سکوت

که    نیاز ا د یو فقط به ذهنم رس  دمینرس  یی.....به جایباش  ی عصبان نطوریث شده اباع  یکنم چ ی دارم فکر م دمت یاز صبح که د-

 ندارم.  ی ا گه یاون....انتخابته که من حرف د ای ی صحبت کردم بدت اومده......اگه هنوز باهاش مرتبط ید یرش   یدرباره  

 مرد بو بکشد.  یحرفها یتوانست ال به ال ی را م یناراحت

 فت:جواب دادن، گ  می مستق ی جا به

 . میو حرف بزن م ینیجا بش ه ی شه یم-

 حتما ً!-

  یو سفارش دادن، سکوتشان را حفظ کردند. نگاه منتظر محمود رو  ی صندل ی شاپ و جا گرفتن رو ی کاف ک یبه  دنیرس  تا

 کرد.    یو کالفه اش م  د یچرخ یصورتش م 
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......از یارتباط ندار گهید ید یدونم که با رش   یآتنه! من م  نی.....بب؟یو ناراحت  یعصبان نطور یا ی از چ ی االن بگ  شه یخب! م-

 کنم بگو!  ی که رابطه تون تموم شده.....اگه اشتباه م دمیاون و برخورد صبا فهم یحرفها

 زده گفت:  رت یناخواسته درشت شد و ح چشمانش

 صبا؟ هنوز با شاهده؟-

انعکاس  شیشد و در صدا ی نکته را گرفته بود، عصب ن یفقط ا شیحرفها  یکه آتنه از همه   ن یافتاد. از ا ش یبه ابرو ینیچ محمود 

 .افتی

......تو هنوز شاهد رو  میاش برس  هی رو جواب بده تا به بق  نیپرسم ا ی سؤال م هی آتنه....  ؟یدونست یمگه نم  ؟یدار  ی آره....تو مشکل-

 ؟ یو ارتباط دار  ی خوا یم

 از انزجار به خود گرفت.  یناخودآگاه شکل صورتش

  گه یبود هم د ایاگه زن و بچه نداشت و فقط با رؤ  ی من تموم شده اس.....حت یشاهد برا ؟ یبرداشت کرد  نطوریمن ا  یاز حرفها-

 دادم.  ی باهاش ادامه نم

 داد.   هی تک ی راحت تر نشست و کمرش را به صندل یکم

 که زن داره؟  ی ! به صبا گفتیفی دختر و اون دختره......چه آدم کث نیبا زن و بچه دنبال ا ارویخب....پس درست حدس زدم.....-

 . د یایمشغول کرد تا لرزشش به چشم مرد ن  زیم  یدستمال رو   یرا با جعبه   دستانش

 عکس زن و بچه اش رو براش فرستادم. گفتم اگه وجدان داره دورش رو خط بکشه؛ اما.....-

 خوان جدا شن! یبهش گفته با زنش اختالف داره و دوسش نداره و م -

 کرد.   «یحرفش نشده است. محمود »نچ ی نگاه کرد که انگار متوجه  یرا باال آورد و طور  نگاهش

 .می از خودمون حرف بزن ایلش کن! برو گفته.....اصال ً و نیبه صبا ا-

 . د یکش ی پووف

  یرفتار م  یطور هی پس چرا  ؟ یجا نشد؟ مگه هنوز من از شرکت نرفته نامزد نکرد تیوجود نداره......شما مگه راه زندگ   یخودمون -

 شه؟ یبا شاهد روشن م فمی تکل ی من ک ین یتا بب یسال منتظر نشست ه یکه انگار   یکن

 باورش هم مشکل بود.  یآمد ول ینم ینگاه محمود به نظرش ظاهرساز تعجب
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 ؟ی رو از کجا آورد  ن ینامزد؟ ا-

 شد و محکم گفت: رهیخواست برود.به چشمانش خ یچپ را مقصد قرار داده و تا انتها م  ی عل یمرد کوچه   نیا انگار

 اومد؟  ادتینامزدت که اومده بود دم شرکت، گفت! دختره قد بلند و خوشگله! -

حس نمود که انتظارش را   یالیخ یشد؛ راحت  انیو رنگ به رنگ نشد و فقط تفکر در نگاهش نما  د یکه نگاهش را ندزد نیا از

 نداشت.

 آهان....نغمه.... بهت گفت که نامزدمه؟ -

 گاه چانه اش کرد و زل زده به چشمان مرد جواب داد.   هی زد و دستش را تک یپوزخند 

 گفت؟   یم د ینبا-

* 

* 

 به نغمه داشته باشد. ی آتنه ربط یزد که برخوردها یحدس م د یشد. با  یبرداشته نم یزود  نی وجود نغمه انگار به ا  ی هیسا

.از پسر جوان تشکر کرد و دور شدنش  د یداد تا بتواند افکارش را منسجم نما  یفرصت  ز،ی م یسفارش ها رو  دنیگارسون و چ آمدن

 .د یدر آن مستتر بود پرس   که تمسخر  یرا به تماشا نشست. دختر با لحن

 نداره؟  گهید یبا رابطه ها ی وجودش منافات ا ی یندار ی حیشد؟ توض یچ-

 اراده بود. تذکروار نام دختر را بر زبان راند. یغره اش ب چشم

 حرف بزنم؟  ید  ی اجازه م-

نغمه و قول و   ی و رفتارها یجهان ی و تقاضا ی خانوادگ یبود. از رفت و آمدها شیحرفها ی برا یکه دختر گفت شروع  «ی د ی»بفرمائ

و تمام   یو برگشت جهان  غهیپس زدن ص تی ....در نهاشیدهایو اجبار بردن و آوردن دختر و محسن و تهد   غهیقرار با پدرش.....از ص

 شدن ماجرا.....

 :د یشگفت زده غرق داستان پرس  آتنه 

 اومد؟  یات بشه؟.....تو چرا خوشت نم غه یباباش موافقت کرد ص که دختره از تو خوشش اومده بود  نیواقعا ً فقط به خاطر ا-



 باران  یابر ب

139 
 

 گفت:   طنتی. با ش امد یسؤال بدش ن نیاز ا محمود 

 که؟  ی انیوفا بود و رفت. در جر  یکم ب  هینذاشته بود. فقط  ی کس ی برا ییزده بود و جا  مهیوسط قلبم خ  بایخانم ز هی چون قبلش -

 که به دندان گرفته شد به وجد آمد.  یدختر و لب  ی شرم چهره  از

 دوست بوده!   هی ندارم و نداشتم.....فقط کمک به  یکه بنده نامزد   یخب خانم قانع شد -

 . د یشدن را در دختر د معذب

 ..... یبهش فکر کن یخوام تو هم جد  یرابطه مصّرم! ازت م نیا ی آتنه....من واقعا ً رو-

 نمود. شیاسر جا به ج ی و رو د یبه شالش کش  ی دست دخترک 

  ی....کلیستی اعتماد رو به مردا از دست دادم. منظورم تو ن ییجورا هیخب.....حرفهات رو باور کردم......فقط....فقط مشکل منم......-

 خاطراتم بد هست که بازگو کردنش هم برام عذابه!  نقدری! تا حاال برات نگفتم که چرا جدا شدم.....اگمیم

 شد. رای. آتنه خالصه وار گفت و تأسف محمود را پذ د یتا بهتر درکش نما  د یرا بگو یی خواست که علت جدا یبا مهربان محمود 

 به ساعت نمود و رو به مرد گفت:  ینگاه

 مامان تنهاست و درد داره!  م؟ یبر شه یم-

 گرفت.  یی را که به طرفش گرفته بود را با کم رو یچیسوئ

 . امیمن حساب کنم و ب نیبرو تو ماش -

 . به طرفش رفت. د ید ستاده یا ی آمد، دختر را در انتظار خود گوشه ا رون یشاپ که ب ی ر کافد از

 ....سردت نشد؟نیتو ماش  ی رفت یم-

شد. سر   یشکست؛ ط یم  یمیمال کیکه موز ی خانه را در آرامش و سکوت ر یرفت و برگشت. مس نی دختر به نه گفتن به طرف سر

 و رو به دختر کرد.   د یکوچه که توقف کرد، چرخ

 قرار بذاره!  هی مامان زنگ بزنه و   هی نظرت چ-

 .....نه! ؟یچ-

 چرا نه؟ -
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 و اضطراب حس غالب صورتش بود. یدختر را از نظر گذراند. دستپاچگ   یدقت چهره   با

....پس میشناس  ی رو م  گهیهمد  بایما که تقر م؟ یها ادامه بد خانواده  شتری ب یی آتنه....چرا نه؟ چه اشکال داره ارتباطمون رو با آشنا-

 ه؟ یمشکل چ

 دستان بهم قفل شده و تحت فشار دختر گذاشت و مهربان نامش را صدا زد.  ی را رو دستانش

 آتنه جان! -

 نامش را خواند. گر یرفت. بار د ی سو و آن سو م ن یدختر فرّار ا نگاه

 لرزانش، دلش را به درد آورد.  یپر شده و داغ دخترک با چانه   نگاه

 ؟ ینظرت رو بگ  ستیجان بهتر ن  ی آت-

 تونم .....  ی تونم به عنوان دوست قبولت کنم اما......نه نم یارتباط رو ندارم......م یمَ ....من آمادگ-

 .د یکش ی نگاهش کرد. حال دگرگون دختر را درک کرد. آه  قیدق

با هم   یکه تو اسمش را بذار  یهرچ ای.....به عنوان دوست میکن  ی.....اما ارتباط رو قطع نممیگ یبه خانواده نم ی زیچباشه! فعال ً -

 دایپ ی تا تو آمادگ  می زن ینم نده یهم از آ ی. حرف می گذرون  یکه با هم وقت م  نیو.....خالصه ا م یر ی م رون یو ب   میتماس دار

 ؟ ی ......خوبه؟ موافقیکن

 کرد و جواب مثبت داد.  نییرا باال و پا سرش 

 مونم شرکت......   یم  روقتی.....تا دنهی....من کارم سنگ نیبب-

 تر حرفش را بزند.  عیباال رفته محمود باعث شد سر یابرو

 .....چونم یخوام بپ ی م ی فکر نکن-

 صورتش را پوشش داد.  ی و تبسم  د یدستان دختر چرخ ی نوازش وار رو دستش

 دنبالت...خوبه؟  ام یشرکت م یلیکنم و اگه تونستم بعد از تعط یکنم. هماهنگ م  ی نه فکر نم-

 ....م یکن  یم  شیکار ه یآخه!   هیچه کار ک یتراف  نیبابا تو ا یا-
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از موها در صورتش   ی شتریب ی افتاد و دسته  نییرا با نوک انگشتانش کنار زد. سر دختر پا  ییکرد و تارمو  یشرو یمرد پ دست

 گذشت. ی زده شده بود م  جانیه نیچن نیکه ا  یبار ن یاز آخر یادیگر گرفت. زمان ز  شی. بعد از مدتها دوباره گونه هاختیر

و خود را   د یآن را کش ره،یکردن دستگ  دایقرار شد. به محض پ  ی ب ره،یدستگ  ی و دستش به جستجو د یاراده سرش را عقب کش یب

 نمود.  انیب ع یانداخت و »خداحافظ« را تند و سر رون یب

 .د یایسرش ب  ییکه دارد، بال  یکه با عجله ا   د یهم خنده اش گرفته بود و هم ترس  محمود 

 ؟ یکن  یعجله م نقدر یمواظب باش!.....چرا ا-

  شیراه. چشمان محمود تا در خانه هم د یسرعت بخش شیو به قدمها  د یعقب چند گام رفت و دست تکان داد و چرخ عقب

دل مرد را چنان برده که    یتالش  چیه ی به دل محمود نشسته بود. ب ی نداشت ول گرانیمانند نغمه و د  ییو ناز و ادا ی کرد.آتنه لوند 

 چشمانش بود؛ دلتنگش شد. یهنوز جلو 

* 

* 

کرد. انگار از   یم  ینمود. احساس سبکبال  یمتفاوت م ی لیبود. حالش با زمان رفتنش خ شیحرفها دن یمنتظر و مشتاق شن مادر

 راحت شده و قلبش آرام گرفته بود.  الش یکه محمود همان مرد گذشته بود خ نیا

مادر   ی را برا شی صحبت ها ی  ده یبسازد. چک ی عاد ی خواست، مشکلش حل شود و بتواند زندگ ی دلش م ی از هر وقت شتریب  اکنون

 گفت. مادر با افسوس جواب داد. 

 بشه!  مون یپش هویترسم  ی بذارن.....م شیخانواده اش پا پ ی تذاش  ی کاش م-

  یم  یبد   یدانست ضربه   یوحشتناک بود و م   شیمرد برا  نیکرد و هم نه! خودش هم از دست دادن ا ی مادر را هم درک م ترس 

 خورد. 

 . ردیبگ  دهی را ناد شیترسها ی  هی ترس بق نیا ی توانست برا ینم ی ول

 دم.   ینداشته باشم اجازه نم یشدن هم به درک! من تا خودم آمادگ مونیپش-

نداره    دهیفا یک یاون  یدون ی مشاور.....اگه م  ی ولش کن! به نظرم بهتره دوباره بر ی چیمادر....فقط....ه ی آره خب...خودت واجب تر -

 ! گهید  یجا ه ی عوضش کن! برو 

 . ردیبگ  ی مثبت تر  ی  جهیتا نت د یتوانست زودتر کمک نما  یبهتر م و مشاور د یفرد جد  د یفکر کرده بود. شا نیهم به هم خودش 
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دو    یکیکه انتظارش را نداشت محمود بود. دورتر پارک کرده و منتظرش بود. ته دلش  یزیآمد، تنها چ  رونیاز شرکت ب ی وقت

 ....شه«یحبه قند آب شد. خودش هم ضد حال زد»روز اوله...بذار دو روز بگذره بعد معلوم م

شده است. مردد   دهیکه در انتظار دستش کش  د ینشستن »سالم« کرد. در را که بست دست محمود را د نیباز کرد و در ح در

 .د یعقب کش ع یکرد و دست داد و سر ک ینوک انگشتانش را نزد

 نکرد خوشحال شد. ی نگفت و اعتراض ی زیکه محمود چ نیا از

 که چقدر شلوغه!   ین یب ینبود. م  از یواقعاً ن ی ول ی دستت درد نکنه اومد -

  یزنم و صدات رو م  ی و باهات حرف م یکه االن کنارم   نهیمهم ا ست؟ی شلوغ ن ی . کنمتیکنم! دلم خواست که بب ی خواهش م-

 . میبر یخاص ی هم جا دنید  ی برا د یشنوم. حتما ً که نبا

 از حس خوب شد. حس دوست داشته شدن.....حس محترم بودن.....بدهکار نبود.....  پر

 .د یاش را پرداخت نما یبده  یق یبه طر د یکرد بدهکار است و با ی آمد حس م ی که شاهد به دنبالش م زمان  هر

 را تکرار کرد.  یلب ریخاست.تشکر ز یدلش برم  یی عمق داشت و از انوار طال لبخندش 

 رخ محمود منتظر ماند.  می به ن رهیو خ  د یچرخ ی نامش را صدا زد. کم یجد  محمود 

 توانست نگاهش را پاسخ دهد. ی بود که محمود هم م ن یا کیتراف یخوب

که تو   ستین ی زیسقف، چ هی  ریز  میبشه و زودتر بر یخواد زودتر رابطه مون رسم یکه دلم م   نیفکر کردم. ا یلیتا حاال خ روزید-

که اول    یداره! خواستم بدونبه توجه   ازیهست که ن یی که برات افتاده هم مسئله ا ی و اتفاقات  یندار ی که تو آمادگ نی....اما ایندون

 . میبرس  جهیبهتر به نت نطور یفکر کنم ا م؟ ی ریمشاوره بگ  می که با هم بر ه یمسائل.....نظرت چ ی  هیبق  بعد  ت، ییو راحت  ییمهم تو

 را به دستانش دوخت. چشمانش

 خوام مشاورم رو عوض کنم.   ینداشته م جه ی رم اما چون احساس کردم نت ی خودم م-

کنم تا تو رو    یم  ی. آتنه....من دوِست دارم! هر کار میشناس  یرو م  گهیهمد  شتر یب نطوری. امی ر یهم خوب...پس با هم م یلیخ-

 داشته باشم. 

که دوستش    یچطور فرق کس ست؟یز یبود که دنبال چه چ دهیشاهد نفهم ی ! چطور از حرفها و برخوردهایاحساس خوب چه

  نیکه ا د یفهم  ی اش کرد م ی که به مادرش معرف ن یاز ا د یبود. با دهیشده بود را نفهم  کشیهوس نزد ی که برا  یداشت را با کس

 باشد. ی در کارش نم  یمرد روراست است و کلک
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ناتوان گشته   یهر نشانه ا  دنیخواند چگونه حجاب چشمانش شده و از د ی که به نام عشق م یشد که احساس  ی متوجه م حال

 بود. 

و استراحت کرده   ده یبود که به خانه رس  نیآتنه مثل ا یماندند و از مصاحبت هم لذت بردند. برا   کیدر تراف شتریساعت ب کی

 دستش را دراز کرد و در دست محمود گذاشت. اقیبا اشت  یباشد. وقت خداحافظ

کرد و دستش را باال آورد و سجده گاه لبانش ساخت.  خیدستش را فشرد. نگاهش را در چشمان دختر م  اقیو اشت اطیتبا اح مرد

 و او هم با فشردن شست مرد پاسخ داد؛ خوشحال شد. د یکه آتنه دستش را نکش  نیاز ا

* 

* 

 گشت.  یم  دتریو شد   شتریبودن دختر کنارش ب ل یشد و م یبار جدا شدن سخت تر م  هر

خوردند. فکر   ی کردند و م ی آماده م یشد. با هم شام ی خواست که آتنه همراهش وارد خانه م ی واقعا ً دلش م د یبه خانه رس  ی توق

 لذت بخش بود. شی خانه برا نیحضور آتنه در ا

آتنه را باز کرد و   ی چشمانش گرفت. صفحه  یرا جلو   یو گوش  د یتر و سردتر بود.دراز کش  یخال  شه یدو نفره اش از هم تخت

 کرد.  ی م انیدختر ب ی لحظه برا نیدر هم د ینوشت. احساساتش را با

که آرزو داشت اکنون    نیاش و از ا ییتوانست گفتگو کند. از احساس تنها  ینوشتنش آتنه جوابش را داد. حال راحت تر م  وسط 

 بود گفت.  یآتنه کنارش م

  ی توانست ابراز احساسات کند. آتنه هم راحت تر پاسخ گو  یپرواتر م یشده راحت تر و ب پیتا پشت تلفن و از پس کلمات از

 شد. یاحساسش م

توانند کمک    یدانست م ی که بتواند به آتنه کمک کند را شروع کرد. از چند دوست که م ی همان شب گشتن به دنبال مشاور از

 .د یرا انتخاب نما نیکرد تا بهتر  داشت اد یخواست و چند نام و آدرس را  ییکنند؛ راهنما

مشاور    نیمشاور را عمل کرد.آتنه هم با ا یاش نمود و با دقت راهکارها ی هر جلسه همراه یگرفت و به اطالع آتنه رساند. برا  وقت

 تر بود.  یبهتر ارتباط گرفته و راض د یجد 

کرد و نه وقت    ینه آتنه را فراموش م یبود، ول  امده یکه در شرکت به مشکل برخورده بود و حساب و کتابش درست در ن نیا با

 مشاوره اش را....
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  ی برنامه ها یپول نبود. از طرف  ی حاضر به پرداخت مابق ی کرد و مشتر  یقسطش را گرفته بود؛ درست کار نم  شیکه پ یا  برنامه

که نتواند    ن یشده و محمود تحت فشار بود. از ا جاد یا یبد  تینشده بود. وضع دایپ شانیبرا یمشترهم بودند که هنوز   ید یجد 

حقوق   اینمود   ی م ق یتزر  شیکرد و به شرکت و برنامه ها ی م ه یرا ته یپول د یبا ای. بودناراحت  یل یحقوق کارکنانش را بدهد خ

 گرفت.   یم  داشت و وام ی داد و صندوق شرکت را پر نگه م  یکارکنان را نم

 اول را انجام دهد. ی  نهی خواست گز ی  دلش م ًمسلما

قرار داده بودند و   ارش یرا با خانواده اش مطرح کرده و مشورت خواسته بود. پدر و محمد هر دو پس اندازشان را در اخت موضوع 

 بود.  یجهان ی پدرش کمک خواستن از آقا شنهادیپ

 ! فتهی سهام بخره و کار تو راه ب ایتونه کمک کنه! قرض بده و  یم   یجهان یمحمود جان آقا-

 بشه!  زون یخودشون کنن و دخترشون آو  شی پ ییفکرا  هی خواد دوباره راه باز بشه و  ی نه بابا....دلم نم-

 کرد.  د ییتأ گریاز سمت د مادرش 

 سازه!  ی خودش م ی برا اینغمه صد تا رؤ د یآره بابا اگه لب تر کن-

 صورتش داد؛ همه را به خنده انداخت.که محمد به  ینیچ

 نرو!  نایطرف ا یول اد یتا وامت درب رمیگ ی گردم برات قرض م ی چندش! داداش خودم م ی دختره -

 کنم!  ی کار رو م  ن یجور نشد ا دمیاگه د یرو بفروشم ول  نیماش   ادیدلم نم-

آزار دهنده بود   ه یبق یبرا  کیتراف د یبگذراند. شا ک یرا با آتنه در تراف یرا بفروشد تا بتواند ساعت نیخواست ماش  ی دلش نم شتریب

شد و خوراک    یساعت روزش م ن یبود؛ بهتر دهیچی عطرش پ نیکوچک ماش   یآتنه کنارش نشسته و در فضا  یمحمود وقت  یاما برا

 .د یرا مرور نما شیلبخندهاتا حرکات و حرفها و  شیشبها یفکر

رمقش کرده   ی که در کارش افتاده بود، خسته و ب ی بود. گره گریبانک به بانک د ن یشرکت و در به در دنبال وام از ا ر یصبح درگ از

 مشکالت آتنه را فراموش ننمود .  نیا ی فروش نشان داده بود. با همه   یرا برا نیبود. به چند بنگاه سر زده و ماش 

صفحه   ی شدن اسم آتنه رو داریو پد  یهم داشته باشد. با زنگ گوش  یاد یز ریحرکت کردن باعث شد تأخ شه یاز هم رتر ید  یکم

 تماس را وصل کرد. عیسر

 شد.  ری.....ببخش د امیالو آتنه!....سالم....تو راهم دارم م-
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  ی لیهم خ نجایرم....ا ی برگرد من خودم م  ،یبرگرد  شهیکه م  یهست ییاگه جا ؟ یکن  یم  تیمحمود جان! آخه چرا خودت رو اذ-

 شلوغه!

 شرکت بمون اومدم! ک یاومدم.....نزد سایوا  ه؟ی چه حرف نیاِ ....ا-

 د یشد  کی برنامه توانست از تراف  یی. با راهنماابد یرا ب ی را باز نمود تا راه خلوت تر یگوش  ی نقشه  ی را قطع کرد و برنامه  تماس 

 .زود به آتنه برسد  یل یخالص شود و خ

 .....تیهم تشکر کرد و هم شکا د یآ یکشد و به دنبالش م  ی که محمود زحمت م ن یبه محض نشستن، از ا آتنه 

انگشت شست و اشاره گرفت و با   نیدختر را ب  یو گونه   د یرا از تن محمود به در کرد. دست کش ی خستگ  زش یمحبت آم  لحن

 خنده گفت: 

  ام ینتونم ب گه ید  یزود  نیکنم. هر چند فکر کنم به هم  یکار رو م نیو رغبت ا  لیمن خودم با م  زمیآخه! عز یچقدر تو خوب -

 دنبالت! 

 ؟ یتون ی شده که نم یچرا؟ مگه چ-

 تر کرد.   قیلبان محمود عم یدرشت شده از تعجب و لحن پر از سؤالش، خنده را رو  چشمان

 رو بفروشم....به مشکل برخوردم!  نمیماش  د یشا-

 شه؟ یحل م نتیکه با فروش ماش   هیچه مشکل-

 که انجام داده و قصد انجامش را داشت، گفت.  ییکم کم از مشکالت و کارها محمود 

 در سکوت گوش داد و در آخر گفت:  آتنه 

 کنه؟  ی نوشته که درست کار نم ی برنامه رو ک-

 باال انداخت. ی شانه ا محمود 

خوبه!   یلیرو برطرف کنن اگه اون درست بشه و پولش رو پرداخت کنن خ رادش ینتونستن ا ی و ول  هی کار گروه  گنیدونم! م ینم-

و    میبرنامه ها زمان بذار یرو  م یکه بتون می کن  ق یبه شرکت تزر هیسرما  ه ی د یو با م یندار یمشتر  گهی د  یچند تا یهر چند که برا 

 رو هم بفروشم.  نیماش   د یاحتماال ً با یو محمد هم کمک کردن ول با. دنبال وام هستم و بامیپرزنت کن

 بهش بندازم! ینگاه ه یکن  لیمیبرنامه رو برام ا-
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  ن یکه صبا ا نیسر و صدا کردم و ازشون خواستم که درستش کنن اما مثل ا روز یها! د  ی کن رش یخواد خودت رو درگ ی! نمیاوک-

 ده!   ینداره و دل به کار نم ی روزا حال درست

 ! گمیداره بهت م  ادیکار ز دم یاگه د نم یباشه...بذار بب-

عاشقانه به گوش دختر خواند و   یکرد و زمزمه ها  لیتبد   زیو محبت ام مانه یصم یصحبت را از کار و مشکالت به حرفها محمود 

 غرق لذت شدند. گریاز وجود همد 

* 

* 

و   یخواستگار منتظر مادر مانند هر شب چشم انتظار کلمات ی محمود گفت. چهره  ی ها یرا کنار مادرش خورد و از مهربان شام

 سقف مشترک بود.  ک ی ری قول و قرار و رفتن به ز

 اضافه کرد.  شیدر آخر حرفها آتنه 

 اومده، گرفتاره! شیکم مشکل پ  هی ! فقط انگار تو کار محمود هیراض  شرفتمیکنم و مشاورم هم از پ ی من که دارم تالش م-

 مادر خواند. ی چهره   یشد از اجزا  ی را م یناراحت

 مادر؟  ستیکه زودتر مشکالت برطرف بشه!.....مشکلش که حاد ن الشایخدا بزرگه! ا-

 .د یخند  آتنه 

 تونم کمک کنم!  یم  نم یرو بفرسته بب ش یبخش هی نه مامان جان! بهش گفتم -

 باشه قراره شوهرت بشه!  یره! هر چ  ی نم یآره مادر جان کمک کن راه دور -

 نداشت. ده یدرشت کردن و سر تکان دادن آتنه فا چشم

 گم؟ یمگه دروغ م-

که محمود فرستاده و    یرا چک کرد و برنامه ا  لشیمیآشپزخانه را مرتب کرد و به اتاقش رفت و لب تاپش را روشن نمود. ا عیسر

 . برنامه را باز کرد و مشغول تست شد. د یشد را د ی انجام م د یکه با ییکارها

ها   سی با برنامه نو د یکرد و بعد از اون مشخصا ً کدها درست نوشته نشده و با داده ها منطبق نبود.با ی کار م ییتا جا  برنامه

 کردند.   یشد و با هم برنامه را چک م یهماهنگ م
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 محمود نوشت.  یرا برداشت و برا  یگوش 

 ؟ یداریب-

 جواب داد. عی سر یلیخ محمود 

 جانم!-

کدها رو   یکی . میرو درستش کن نیاونجا ا امیب رم یبگ  ی باشن و به من بگو تا منم مرخص سایبرنامه نو  یفردا هماهنگ کن همه  -

 اون اشتباه زدن....  رویهم پ ه یدرست ننوشته و بق

 گشت. آتنه خندان جواب داد.  داریمحمود پد  ی نوشتار، صفحه روشن شد و اسم و شماره  ی جا به

 ؟ینوشت  ی م یشد داشت یسالم.....چ-

 ؟ یکن  یخوا ی م  کاریچ یتونم صدات رو بشنوم چرا چت؟ آت  ی م ی وقت-

 کرد.  نییشکمش گذاشت و برنامه را باال و پا یرا کنار گوشش نگه داشت و لب تاپ را رو  یو گوش  د یتخت دراز کش  یرو  آتنه 

! اگه فردا همه باشن منم  از اول نوشتن رو ندارن ی که حوصله  نیا ایبار بره و   ریخواد ز  ینم ایاشتباه کرده و  یکیمحمود!  نیبب-

بذار پس فردا که   ستن یکنم! اما اگه ن د یبا  کاریدونم چ ی کمکشون....چون باهاشون کار کردم م امیم رم یگ  یم  یساعت یمرخص

 ! هان...نظرت؟میاریو وقت هم کم ن  رمیکامل بگ   یمنم مرخص

 شرکت؟  ی ایخواد ب ی که دلت م ی تو مطمئن-

 مردد محمود، شک به دلش انداخت. لحن

 ام؟ی من ب  یهست ی راض ؟یتو چ -

 گفت: یو مهربان مت یو با مال ع یسر محمود 

 صبا...... دن یو د گم یخودت م یعشقم من که از خدامه! من برا-

 . د یکش الیخ ی راحت یاز رو  یرا شکوفا نمود و نفس ش یاراده لبها ی شد. لبخندش ب یجار شیدر رگها یآرامش

 !فته یکه کارت راه ب  نهی. مهم است یبرام مهم ن گهید  یندارم. نه صبا و نه کسمن مشکل -

 دنبالت خوبه؟  امیپس به نظرم همون پس فردا از اول وقت بهتره! م -
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 . میکن فش یکه تا عصر برنامه رو رد   امی....م زم یآره عز-

  ی کرد و به بررس  ی لب و آرام خداحافظ ری. زد یرا به صورتش پاش  ایجونم« محمود رنگ شرم و ح یاراده بود و »ا  یب زمش« ی»عز

 کرد.   ادداشتیرا   جهیرا امتحان نمود و نت د یبرنامه ادامه داد. دو سه راهکار که به نظرش رس 

و امضاء را    امد یآتنه هم کوتاه ن کردند اما  ی. سخت قبول مردیبگ  یتر از هر روز کار کرد تا بتواند فردا را مرخص  ع یو سر شتریب

. به  د یایخواست که ن تیبه محمود زنگ زد و با جد  ی ساعت ادار انیروز را گذراند. قبل از پا هیبق  ی راحت تر ال یگرفت. با خ

 در شرکت ماند. روقت ید  تازحمت محمود را قانع نمود و 

متفاوت باشد. دلش    یکم  ششیبپوشد و آرا دش یجد  ی کرد از مانتوها  یاش دلهره داشت. سع یمیورود به شرکت قد  ی برا یکم

 . د یخواست شکست خورده به نظر آ یبود و نم ا یمنظورش رؤ شتریب د یروبرو شوند. شا  د یجد  ی خواست با آتنه ا یم

 واله سالمش را پاسخ داد.   یابتدا به چشم محمود آمد. با لبخند و چشمان دش یجد  ش یو آرا پیت

  الیخ ی .....اصال ً بیتو اتاق من کار کن د ی . امروز باد یاما دست و دلم لرز یکرد   کاریدونم چ  ی! نمیخانم ی چقدر خوشگلتر شد -

 .میخوش بگذرون یطرف هی  می بر ایکار ب

 مهار کرد و معترض اسم مرد را صدا زد.  دنیرا با لب گز تبسمش

  می......صراط مستقیدار  ی.....ناز هم که تا دلت بخوا یستیمنم که ن ی  چارهی! فکر دل بیخوا ی جانم! د ِ آخه کار شاق از آدم م-

 ...... یهم که ندار

 شد. انیگونه اش نما   د یمروار  یوسعت گرفت و دندان ها لبخندش 

 گردم خونه ها! ی برم یکن نجوریا ی وامحمود مردم از خجالت! بخ ی وا-

 . د یرا جا انداخت و خند  دنده

 !  مهیمنم کر ی....فعال ً دور دور شماست. خداکتریباشه خانم....بتاز...گردن من از مو بار-

  استبیکم ندارد. که ز  یاز کس ی زیداشت بشنود که چ ازیرفت. انگار ن یگفت؛ اعتماد به نفس دختر باالتر م   یمرد م  شتر یب هرچه

 مرد واالست.  نیا ی برا تشیو ارزشمند....که وجود و شخص

 م؟ یبا هم وارد شرکت بش یکه ندار یمشکل-

 مرد کرد.  یجد  ی به صورت آرام ول ینگاه
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 درسته؟  گه ید ی به عنوان همکار دعوتم کرد ؟ینه چه مشکل-

 و سر تکان داد. د یخند  محمود 

 ! یستیبله بله خانم! فقط همکار.....اصال ً شما عشق دلم ن-

 مرد زد.  ی به بازو یو ضربه ا   د یهم خند  آتنه 

 به وقتش!  زی . همه چمیبزن د ینشده که جار نبا ی چیخب حاال...هنوز ه-

 شدن گفت:  اده یپ نیو در ح  د یدر را کش  ی  رهیدستگ 

 بانو!  د یشما بفرمائ ی هر چ-

 کرد.  ی محمود احساس ملکه بودن م با

نمودند. همراه   ی ابراز خوشحال دنشیکه کنجکاوِ آمدنش با محمود بودند، از د نیضمن ا یمیبدو ورود به شرکت همکاران قد  از

کردند؛   ی با هم کار م د یدو نفر با  ینکرده و اتاقش هم وقت نشیگزیرا جا  یها رفت. متوجه شد کس  سیمحمود به اتاق برنامه نو

 گرفت.  ی مورد استفاده قرار م

بود. بعد از   ی خال زشانیو م امده یهنوز ن  گرید ی آقا  کیو  ایآقا تازه مشغول کار شده بودند. رؤ کی، دو خانم و   س یبرنامه نو سه

 داد.  حیمحمود توض ی سالم و احوالپرس 

. لطفا ً امروز  د ی ده رو درست کن  یکه کار نم ی ه ابرنام  د یبه کمک هم بتون د یلطف کردن امروز اومدن تا شا  یر یخانم مهندس نص-

 .نیباش  شون یا اریهمه در اخت

 را مخاطب قرار داد.  آتنه 

 .د یبود خبرم کن  ی مهندس من تو اتاقم هستم. امر-

  سیبرنامه نو یشهاب یو آقا  ایآرام تشکر نمود و منتظر تا محمود از اتاق خارج شود. خروج محمود همزمان شد با ورود رؤ آتنه 

 ...گرید

وسط اتاق، چشمانش از حدقه   دش یجد   پیآتنه با ت دن یاز د ایتا وارد شوند. رؤ ستاد یاحترام کردند و محمود کنار ا یدو ادا  هر

 زده نامش را لب زد.  رت یآمد. ح رون یب

 تکرار نمود.  محمود 
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 ....یشهاب یشما آقا نطور ی! همنی رو کن یهمکار تی.....اومدن کمک کنن لطفا ً نهاادتونهیخانم صبا، خانم مهندس که -

صبا   یدگیو رنگ پر ی کوتاه متوجه الغر ی ابیارز کی آنقدر مات حضور آتنه بود که خروج محمود را متوجه نشد. آتنه در  ایرؤ

 گفت:  ایبه وجود رؤ  ت یاهم یگشت. ب

.  ستیده و قابل اجرا ن ی مشخصه که از وسطش کدها اشتباه شدن که ارور م ی برنامه رو نوشتن ول ای ک  ً قای دونم دق یبچه ها....نم-

 . میسیو دوباره از اول بنو  می کن یهمکار د یپس با

 بود گفت: هی بزرگتر از بق یکه از لحاظ سن ی سیبرنامه نو محدثه 

 نوشتن! یو شهاب  ایدر واقع رؤ یول   مینوشت  یگروه م یگفت یع یرف ی! ما به آقاسین یکه کار آسون ی دون ی آتنه جون م-

 دفاع کرد.  عیسر یشهاب

 ره!  یبار نم  ری صبا ز یمن مطمئنم درست کد زدم ول -

 . د ینال ایرؤ

 تونم تمرکز کنم.  ی ندارم نم یمن حال درست-

 رو کرد.  هیگذاشت و به بق  ز یم ی درآورد و رو ف یلب تاپش را از ک آتنه 

. من امروز هم به  میریبگ   جهیتا نت د یامروز رو تمرکز کن ه ی. لطفا ً میکنار هم باش   می که بتون  میکن  کیرو بهم نزد زهایم نییایب-

 گرفتم!  ی زحمت مرخص

شد. برنامه را گذاشت و    ک یبه شکل گرد به هم نزد زهایهم کمک کردند و م ه ی. بقد یکش  نیزم ی را رو زیحرکت کرد و م خودش 

 گردد.  ی تر برم ده یرود و رنگ پر ی م  رونیاز حد لزوم ب شتریب ایداد و شروع کرد. حواسش بود که رؤ ح یکاربردش را توض

جلب توجه    یآهسته از اتاق خارج شد؛ به دنبالش ب  د یرا د ایبار که رؤ   نیکرد. آخر  یم  ژهیو ییرایبه سفارش محمود پذ  یمنصور 

تا دخترک با   ستادیا س یسرو ی عق زدنش ، تن آتنه را لرزاند. رو به رو یرساند. صدا  سیزحمت خود را به سرو رفت. دختر به

 نزار خارج شد. یحال

 آتنه جا خورد.  دن ید از

 ؟ی خوا  یم  یچ نجایتُ.....تو ا-

 نگاهش کرد. دستان لرزان و صورت زرد شده اش را از نظر گذراند. رهیخ یکم
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 ؟ یحامله ا -

 .ستادیگام جلو رفت و رخ به رخش ا  کینداشت. آتنه  یآمد که معن رون یلبانش ب  ن یاز ب ی. صوت د یرنگش لرز  ی ب یلبها

  ی پات م ؟ یدت رو بدبخت کنخو نطوریارزش داشت که ا ؟ یکه زن و بچه داره، باهاش بمون نیارزش داشت که با دونستن ا -

 ت؟ یوضع  نیبا ا ستهیا

برگرداند.   سی کرد و دستش را گرفت و به طرف سرو  «ی کرد و هق هقش بلند شد. آتنه »نچ سیدختر صورتش را خ یها اشک

 و آب را باز کرد و گفت:   ستادیا نک یس  یجلو

 همکارا.... یصورتت رو بشور! زشته جلو -

جدا کرد و   که یکار را تکرار نمود. آتنه از رول دستمال چند ت ن ی. دو سه بار اد یآب را در مشتش جمع کرد و به صورتش پاش  ایرؤ

 به دستش داد. هق هق کنان و مقطع شروع به صحبت کرد.

  یبره.....گفت که م ده به زنه  ی .....گفت بچه رو مشهیدادم. گفت داره از زنش جدا م ی کاش بهت گوش م ی ...بدبخت شدم. آتیآت-

 خوادم! 

 . د یکش ی شد. آه کالفه

 باشه بسه!  -

بود   ی....انگار اختالفش با زنش الکرهیبچه رو بپذ  ست یکنم. حاضر ن داش ی تونم پ  یرو خاموش کرده.....نم شی! گوش ستینه بس ن-

 نداشت. تیو واقع

 . د یکش ی پووف

نفر   هی .....هوسبازه.....به ضهی که مر  نهیو دوست داره! دردش ا هم زن و بچش ر یل یخ دمید  کیبود. من از نزد ی معلومه که الک-

حرفهاست. من از اول گفته   نینه! کار خرابتر از ا دم یرفتم دنبالش فکر کردم با تو دوست شده...رفتم و د ی. من وقتستین یراض

مقصر   ؟یسه تا زن هم داشته باشه مشکل ندار ی.....نگفت ا؟یرؤ ی گفت ی. بهت هشدار دادم. تو چ ونمم  ی نم نم،یبب انتیبودم اگه خ

 !  یکه وا داد   ییتو

 . ختیر ی کردنش اعصاب آتنه را برهم م  نیف ن یها دوباره روان شد. ف اشک

 ؟ یدار  ی نگهش م ؟ یکن کار یچ یخوا  یبگو بچه رو م-
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  نیکرد؛ هم  یبود و اعتماد م یدانست اگر مواظب نم ی که م  نیا یبرا شتر ی. بختیتأسفش را برانگ   ا،یرؤ یوحشت زده   چشمان

 دختر نهاد و کمکش کرد تا قدم بردارد.  ی آمد. دست دور شانه  ی بال بر سرش م

 بهتره! خانواده ات شک نکردن؟  ی و برو خونه! استراحت کن  ریبگ  یمرخص  ی بمون ی تون  یاگه نم-

  یترسم و نم  ی بندازمش.....منم م ستین  یراض ی چشمش خون! ول هیچشمش اشکه و   هی و  دهیکنم....فهم ی م ی با مادرم زندگ-

 کار رو کنم.   نیخوام ا

  ی سوخت. دلش برا ی آن مادر م  یو تعجب را مخلوط با هم داشت. دلش برا یشده بود. غم و تأسف و ناراحت یقاط احساساتش

نثار شاهد و  یشرحه شرحه گشت.لعنت امدهیهنوز ن ی ه بچ نیا ی  نده یآ ی کباب شد. دلش برا  ایرؤ یجا ی و اعتماد ب یجوان

 فراوان در جامعه کرد.  یشاهدها

  ایرؤ ریبرگشت. ذهنش درگ ی سیاتاق محمود نمود. خودش هم به اتاق برنامه نو یرا به دستش داد و راه ایرؤ  لیکرد و وسا کمک

 کرد.  شیاش و رذالت شاهد بود. محدثه صدا ی و ساده لوح

 ؟ یکن ی رو چک م   نجایآتنه جون! ا-

به محمود کمک   د یرساند. با  یامروز برنامه را به اجرا م د یکرد و تمام توجهش را به برنامه داد. با یپراکنده اش را جمع آور  افکار

 گشت.  یراحت م  الشینمود تا خ یم

* 

* 

  یبه انتها ند، یآن که در اتاقش بنش یخواست به جا  ی کرد. دلش م  ی شار از محبت محضور آتنه در شرکت قلبش را سر حس

 .د ینما ریس   ار ی ریبرود و چشمانش را از تصو  ی سیراهرو و اتاق برنامه نو

  کرد، مطالعه نمود و امضاء زد.  ی امضاء م د یداد. چند برگه را که با   یحواسش را به صد جا م د یافسوس که هزار کار داشت و با صد 

 .د ی آ رونیفشار ب  نیو از ا  ردیتوانست بگ  یرا م  ی وام د یزد شا ی م ی به ساعتش نمود؛ بهتر آن بود که به بانک سر ینگاه

 شود.  یرا گرفت و به آتنه اطالع داد از شرکت خارج م  یسیبرنامه نو  یداخل  ی را برداشت و شماره  تلفن

ساعت  انیبه پا یز ی. چد یبه طول انجام یکارش چند ساعت  لشیبود. بر خالف م ند یو خوشا نیریش   شیآتنه هم برا  یرسم لحن

 داشت خود را به شرکت برساند. ی نمانده بود و او سع یکار
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گردد و ناهار   ی شود به شرکت برم یکرد که زود کارش تمام م ی گرفته بود. فکر م  لینبرده و فقط قول و حرف تحو  شیاز پ یکار

 فرصت را هم از دست داد.   نیبه در بسته خورد و اخورد که  یرا با آتنه م

 شود و همه بروند؛ به آتنه برسد. ل یکه شرکت تعط نیعجله داشت که قبل از ا  حال

را درآورد تا   ی . گوش ستی خال ًبایرا پارک کرد و به سرعت وارد شرکت شد. مشخص بود که اکثرا ً رفته اند و شرکت تقر  نیماش 

به در زد و   یراهرو آمد. پا تند کرد به آن طرف و خود را به اتاق رساند. ضربه ا  ی از انتها ییبه نظرش صدا رد؛ یآتنه را بگ  یشماره 

 وارد شد. 

 لب تاپ بود و با وارد شدنش سرشان را بلند کردند.  کیهر سه سرشان در    ی اریو محدثه  یو شهاب آتنه 

 !د یدم همه رفت! فکر کر د یخسته نباش -

 .  می کرد  یبرنامه رو تست م می....داشتمینرفت-

پنهان  یمشک  یطب  نکیکه پشت ع یگشت. چشمان یچشمان دختر م   ی بود که زودتر پاسخگو شد. چشمان محمود در پ یشهاب

 شده بود. 

 درست شد؟ -

 پاسخ داد.  یاری نباری. اد یپرس  جانیذوق و ه با

 .می بودن تو شرکت و از دستش داد ی جون چه نعمتآتنه  مید ی بله که درست شد. تازه فهم-

 داد و گفت:   هیتک ی و بعد به صندل د یلب تاپ چرخ بورد یک ی لب آتنه را با گوش جان دنبال کرد. دستان ماهر آتنه رو  ریز تعارفات

 کنه!  ی از قسمت آخر! درست کار م نمیا-

 .د یسرش را باال گرفت و مرد چشم انتظار را به مقصود رسان تینها در

 شما نشدم!  یخدا رو شکر درست شد و شرمنده  -

 انداخت.  ریو سر به ز  د یمحمود و جمع کردن خنده اش را د دن یگز لب

. تشکر....لطف  د یپولساز درآورد یبرنامه   ه یاز رده خارج  ی برنامه  ه یاز  ن یمهندس! دشمنتون شرمنده! شما لطف کرد  د یینفرما-

 اتاق من!   د یاریب ف یو بهش اطالع بدم. شما هم کارتون تموم شد لطفا ً تشر  رمیبگ  یتماس با مشتر  هی . من با اجازه تون د یکرد
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ه  کردند نماند. به اتاقش برگشت.سراسر وجودش از افتخار ب ی نگاه م ی دو کارمند که با کنجکاو  نیمقابل چشمان ا  نیاز ا شتریب

 بود.  دهیرس  انشیپا ی به نقطه  ش یو بفشارد. صبور ردیتوانست در آغوش بگ   یخواست م یآتنه پر شده بود. دلش م 

برخاست و به   شیگشت. از جا داریدر پد   انیدر م  ارش ی ی قامت دلربا دش«ییزده شد و با »بفرما یکوتاه ی اتاق با ضربه  در

را گرد کمر دختر انداخت و از جا بلندش نمود و   گریدست در را بست و دست د  ک یبا  د یاستقبالش شتافت. به آتنه که رس 

 .د یچرخ

  نیزم یو »محمود« را با ناز ادا نمود. دختر را رو   د یکش ی خفه ا غ یمرد کرد و ج یدستها را قفل شانه ها  جانی از ترس و ه دختر

 را از گرد تنش رها نساخت. گذاشت اما دستش

 جان محمود! ......ازم نخواه اون طور که دوست دارم ازت تشکر نکنم. -

نفس   ی کرد و اجازه داد دلبرکش کم د یصورت دختر را تمج یگلباران نمود. قرمز  شیلبها یدختر را با شکوفه   ی هوا گونه ها یب

 مبل نشاند. ی تازه کند. دستش را گرفت و کنارش  رو

 چقدر دوستت دارم و ازت ممنونم؟  ی که بدون  بگم یچ-

 ! یتو شرکت نبود  یمدت طوالن یکرد  کاری ! تو بگو چیکن  ینکردم که شلوغش م یبابا کار یچیه-

 و سر تکان داد.   د یکش یآه

  یزمان یتو بازه   د یدادن...فقط من مشکل زمان دارم با یی قوال  هی که فعالً  رمیبتونم وام بگ  د ینکردم...چند جا سر زدم شا  یکار-

 رو بدم بره!   نیوقتشه ماش   گهیدوسه هفته پول جور بشه! گفتم که بابا و محمد هم گذاشتن اما کمه فکر کنم د

 پر مهرش رو قالب چشمان دختر کرد.  نگاه

 ره!  یکنم دستم به فروشش نم ی رو که م نیدنبالت. فکر ا  امیتونم ب  ینم گه یکه بفروشم د اد یم فم ی فقط ح-

  یکرد و برا  یجمع م  گرید  یلبخند را به روش  نیخواست ا ی شد. چقدر دلش م ی پروا در آن غرق م ی بود که ب یی ایآتنه دن لبخند 

 داشت.  ی خود نگه م

  نیخوب بود. انگار خودش هم متوجه  ا ی لیجا خ نیکرد. هر چند عکس العمل آتنه تا بد  ی آتنه را م تیخواست و رعا یم  دلش

 ساخت و گفت:  ک یموضوع نبود. دست دختر را فشرد و به لبانش نزد

 ! زمیعز د ی زده شدم فراموش کردم ممکنه حالت بد بشه....ببخش جانی من ه ؟ یستیکه ن  تیاذ-

 جواب داد.  یگرفت و با شاد  یشتری دختر عمق ب  نیریش  لبخند 
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 افتادم .  ی م ی اومد به چه حال ادم ی ی نداشتم. االن که گفت ی ً حس بد محمود منم حواسم نبود. اصال  ی وا-

 زد.  یچشمک بدجنسانه

 م؟یکن  ی برنامه رو اوک ی پس مشکالت حل شد خدا بخواد.....ک-

 .د یو راحت خند  بلند 

 بعد..... یرو حل کن یبذار مشکالت مال-

 .د ینگران پرس  یشد. محمود کم یدختر جد  صورت

 ؟ یشد؟ ناراحت شد  یزیچ-

 کرد.  ادیرا ز  شش یومن دختر تشو من

 م؟ یکن ی که گفتم برنامه رو اوک ن ینگرانت کرد؟ ا ی! چیتو دلته بهم بگ   یهرچ یتون  ی که م ی دون  یعشقم م -

 خوره!  ی بهم بر م ی لیخ ی اگه رد کن یبدم ول  شنهادیپ ه یخوام  ی نه نه......م-

 داد که راحت باشد. نانی اطمو  د یدختر چرخ ی محمود رو ی منتظر و جد  چشمان

 ! فتهی تا کارت راه ب ی ریخوام اونو بگ  یبخرم. م نیمقدار پول گذاشته بودم که ماش  ه یمن...-

 صورت محمود که شکل مخالفت گرفت؛ زود ادامه داد.  کیمیم

 مسئله....   نیباشم تو ا م یخواد سه یخواد کمکت کنم. دلم م ی. دلم م شمی ناراحت م یلیخ ی ریاگه نگ -

 من مشکلم رو نگفتم که تو.....  نیبب-

  نتیکه ماش   نهی! بهتره از اگهید  ید  یکارت انجام شد، پس م ی و وقت  یر یگ ی پول م نیمشکلت زمانه! ا یگ ی! مگه نمنینه توبب-

 ! یرو بفروش 

 .د ی به صورتش کش یدست  کالفه

 تونم.  یتونم....واقعا ً نم ی ! نمرمیتو بگ   دهیازت پول زحمت کش امیب  میتونم.....آتنه به خدا سخته برام! هنوز قدم برنداشت ینم-

 . د یپرس  یو با لحن جد  ستاد یسر محمود ا یمبل بلند شد و چند قدم رفت و برگشت و درست باال ی از رو آتنه 
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   ؟یقبولم دار  ی به دوست-

 . د یسرش را باال گرفت و معترض نال محمود 

 ه؟ ی چه حرف نی! ایآت-

 گره خورده و طلبکار شد. نه یس  ی آتنه رو دستان

نشه!   د یبشه، شا د یازدواج.....شا یاحتمال ی  نهیگز ا ینامزد  ایدارم. دوستتم  یگاهیبدونم چه جا د یجواب من رو بده! من با-

 کدومش؟ 

و محکم بودن برازنده اش    یشد. چقدر جد  زیزن لبر نی. وجودش از عشق به استادیدختر ا  ی  نهیبه س  نهیهم بلند شد س  مرد

 . بود

  د یبشه، شا د یبود؟ شا ی چ یو اون آخر   کتریو از نامزد نزد زتر ی....از دوست عزیکه گفت نهایا ی! باالتر از همه  یشما عشق من-

 !زمیعز گه ید  زیدوست داشتنه نه چ  یاگه نشه! حرفم از رو  زمیر  یرو بهم م ا ینشه.....من دن

 د یکنار چشم شروع کرد تا به لبها برسد. آتنه اما اجازه نداد. با  یها ن یخودش را باز کند. از چ یخواست جا یبه زور م لبخند 

 نمود.   یرا حفظ م تشیجد 

شبا بفرست تا   ی شد....شب هم شماره حسابت رو با شماره  ریکه د  م ی..خب؟ االنم پاشو بر  ی زن یحرف من حرف نم  یپس رو -

 صبح برات جا به جا کنم. 

 را برداشت و به دنبالش رفت.   چشی و سوئ ف یمبل برداشت و به طرف در حرکت کرد. محمود ک ی از رورا  فشی شد ک خم

 . د ینشستند؛ محمود پرس  نیکه در ماش  نیهم

 درست کار نکرده بود ؟   یکه ک   ید یفهم یراست-

 .ند ی را به سمت پنجره چرخاند تا صورتش را محمود نب  شیباال انداخت و رو  یا شانه

 که درست شد.   نهینشدم. مهم ا ریگ  ی نه! پ-

 چسباند و گفت:  نیو کمر به در ماش  د یباره چرخ کی افتاد.  تش یو وضع ایکرد تازه به فکر رؤ  د ییکه تأ محمود 

 بده؟  فته، یآب ب یزنش رو  ی شاهد جلو ی کنم که پته  ی به نظرت اگه من کار-

 درهم رفت.   یکم شیکرد و ابروها ینگاه  مین محمود 



 باران  یابر ب

157 
 

 ل تو داره؟به حا ی ا دهیچه فا-

 شد و با حرص جواب داد.  نه یبه س  دست

 رو کاله نذاره!  گه ید یبشه سر کس نیباعث ا د یکه شا  نهیاش ا دهیفا  ی....ولیچیه-

 آتنه من اصالً دوست ندارم تو دوباره فکرت مشغولش بشه!  ؟ یکن  کاریمثال ً چ-

 بروز نداد.  ی کرد و اجازه  ریرا در چشمانش اس  لبخند 

 !  نیدم. هم  یخورده م بیفر  یبنده خدا هی کنم فقط.....آدرسش رو به  ی نم یمن کار -

 جواب داد.  یر یگ ی حواس و بدون پ یب محمود 

 . یکن  یفکر کنم ثواب م ی نش یاگه خودت قاط-

 نثار مرد کرد.  ن یریرا راحت و ش  تبسمش

  ی خوب نه یعصاب و استراحت، گزتمدد ا یبرا  نیکوچک ماش   یدر فضا  ده یچیو عطر پ شانینفس ها یدو خسته بودند و صدا هر

داشبورد   ی را جلو ی بلند گو گذاشت. گوش  یمحمود سکوت را شکست. جواب داد و رو   لیزنگ موبا یشد. صدا یمحسوب م 

 اش نشود.  یگذاشت تا مزاحم رانندگ

 سالم مامان! -

  نی. هرچند که صدا واضح در ماش د یصحبت نما ی داد تا مرد به راحت رون یبه ب شه یو صاف نشست و نگاهش را از ش  د یچرخ آتنه 

 . د یچیپ یم

 ؟ یی! کجایسالم پسرم خوب-

 د؟یخوا  یم  یز یچ د؟یدار  ی.....کاررونیتازه از شرکت اومدم ب-

 زده بود.  جان یمادر شاد و ه یصدا

 که خبر برات دارم باقلوا!  نجایا ایخوام. خواستم بگم ب ینم ی زی نه مامان جان چ-

 خندان شد. محمود 

 خسته ام!  یلی...جون مامان خ یو االن بگ   یبد  ف یتخف  شهینم ؟ ی! چه خبر رهیخ-
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کش آمده اش را    یدهانش گذاشت تا لبها یپسرش کرد. آتنه دستش را جلو  د یرش  ی شروع به قربان و صدقه رفتن قد و باال مادر

 بپوشاند.

 هم با خنده جمالت مادر را قطع کرد.  محمود 

 مامان....خبر رو بگو!  یمرس -

 !شهیان.....بهت بگم که باورت نمآه-

 مامان! -

 کرد.  اخطار

. خودش که نبود اما  میرفت ینطور یخبر و هم ی......آهان آتنه! ب یخوا یدختره که م   نیا یخونه   می. امروز با خاله رفت گمیباشه م-

 گرم و خوش برخورد.   نیمادرش و خواهرش بودن.....خوشم اومد ازشون....همچ

 بلند گفت:  یو با صدا  کهویداد.  یزده نگاهش را به آتنه داد و مادرش ادامه م  رتیح محمود 

 از دست شما! یمامان.....وا یوا  کار؟یچ ن یرفت نیو سر خود پا شد  یهماهنگ  ی ب ن؟یکرد  کاریچ-

برنامه دستش   یو ب د یاز جا جه یبودن خنده اش گرفته بود. لپش را از درون گاز گرفت و با داد محمود کم  ریمتح نیدر ع نه آت

 دست محمود گذاشت.   یرا رو 

 کند.   هی شد تا مادرش توج ی پرت کرد. فرصت  ی محمود به دست آتنه و حس لمس پوستش حواسش را کم چشم

رو   شونی هم خونه و زندگ م یبر قه ی داد که دو د شنهاد یو بعد هم پ د یزنم و از احوالت پرس گوش کن.....من رفتم به خاله سر ب -

  ی نطوریبره......ا ی زمان م ی لیکه خ نیریبگ  می تصم نی! تا شما بخواگهیگفت د   ی. خب مادر راس ممی آشنا بش شتر یو هم ب  مینیبب

 اش راحت شد.  خونواده از  المیحداقل من آشنا شدم و خ

 داد.   انیبلندگو نهاده به سرعت مکالمه را پا یکه رو   نیاز ا مانیپش محمود 

 . خدافظ!میکن  یو صحبت م  امیباشه مامان، من م-

 داد.   رونیصدا دار ب یقرمز را لمس کرد. نفسش را با پووف  کونیآ عیسر

 .د یبلند خند  یبا صدا کباره ی آتنه 

 کرد.  هیاش ناراحت شدن آتنه بود.شرمزده و هول و با لکنت توج ینگران  یتنش را از محمود دور کرد. همه   ی اش کم خنده
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گفتن من قبول   و یکه هر ک  نیترسن که نشه.....نه ا ی م د یتر کارا انجام بشه. شا  عی خواد سر ی دلشون م ی لیخ نایمامان ا-

 کنن!   ینکردم.....از اون جهته که عجله م 

 را صاف نمود.  شیصدا ی را جمع کرد و با سرفه اخنده اش  آتنه 

ترسه به من    یخدا م یزده تر و خوشحال تر از مامان شما باشه! فقط بنده   جانی دم مامان من ه ی که نکردن! قول م ی کار بد -

 زنگ بزنه! 

ماند. با   یتان مرد باقنکرد و در اسارت دس  افتیپس رفتن در ی دستش نهاده بود اجازه  ی آرام کردن مرد رو یکه آتنه برا  یدست

 مورد خطاب واقع شد.  متیعشق فشرده شد و با مال 

 ؟ یدون یخانوم! قابل نم ی د  ینم تیان تو چرا رضا ی همه راض یخب وقت -

 انداخت و با ادا گفت:  نییرا پا سرش 

 آقا!  نیشوما تاج سر ه؟یحرفا چ نیاِ وا خاک بر سرم! ا-

 . د یبه قهقه خند  محمود 

 رو بکن خانوووم!  ه یبزرگترا بله هم بگو و قال قض  یبا اجازه    هی-

 گرفت و با آرامش گفت:  ی و تنش را از خود دور ساختند. آتنه نفس دند یدو خند  هر

 بره.  یزمان م ه یاول یمنم مشکل ندارم. بهرحال مقدمات و رفت و آمدها ستن، یسد راهت ن یمشکالت مال ی کن ی اگه فکر م-

 . با ذوق خواند  محمود 

 مژده گر جان فشانم رواست. نیبد -

 خدا نکنه! -

* 

* 

 را نشان دهد.  جانشیباره اجازه داد مادر شوق و ه نیو با سؤال در ا د یدرخشان و شاد مادر، خند  یچهره   دنیمحض ورود و د به

 کرد.  ی م ف یبه نظر نرسد. مادر با آب و تاب تعر  اتیزده نشان دهد تا خبر مادر ب  جانیکرد خود را ه یسع
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و همه    د یخر می شدم. خدا رو شکر که صبح با مهرانه رفته بود یچه حال  دم ید فون ی آ شگریرو تو نما یخانم مراد  یوقت  ی دون ینم-

! چقدر خانوم ....چقدر  شهیم  یعیرف یخاله   یعن ی! هی عیمادر رف نیخواهر هم ی که خانم مراد دمی. تازه فهممیتو خونه داشت یچ

 کرد.  ی حظ م ونباهاش  ی .....آدم از همصحبتنیمت

رفت. حاال خودش    یاومد  رید  د یکه باهات حرف بزنه و د ی ایمنتظر شد ب ی که خوشش اومده بود. ه نقدر ینگو...ا گه یکه د  مهرانه

حرف رو   ین یریو ش   وهیو با تعارف م چوند یپ ی ! مهرانه هیکن  یکه چرا تو دس دس م  دنیزنه. چند بار تو لفافه پرس  ی زنگ م

کنن   ی . فکر میکه تو زودتر بله بد   نهیدونن که خود ما هم نظرمون ا  ی کرد. نم ی م کار یکرد، چ یعوض کرد. حرف رو عوض نم 

 ! خب مادر حق دارن ! ندارن؟ یکن  ی ناز م یدار

شپزخانه آمد.  را شست و به آ ش یداد. لباسش را عوض کرد و دست و رو ی باز گوش م ی مادر با رو  ییکه به پرگو  یدر حال آتنه 

 کامل به گوش دختر برسد. شی برد تا حرفها یم  نییرا باال و پا شیرفت متناسب با مسافت صدا  یمادر هر جا آتنه م

 گفت:  یخندان آتنه نگاه کرد و با دلخور  ی مشکوک به لب ها یکم

 ؟ یو خوشبخت بش ی ریتا تو سر و سامون بگ   میزن  یهمه جِز م نیآره بخند.....خنده داره که ما ا-

 را درشت کرد و اعتراض نمود.  چشمانش

شما که   ؟یشیم  ی راض یشما بگ  ی دادم. بگم چشم هر چ ی منم گوش م ی کرد یم  ف یتعر ی نگفتم. داشت یز یاِ....مامان! من که چ-

ندارم که ! به خود محمود هم گفتم و دارم به شما   ی حرف شه،ی.....حاال که بهتر شدم و داره کم کم برطرف میدون ی مشکلم رو م

 . گمیهم م

 مادرش برق زد. هول زده کنارش نشست و دستش را گرفت.  چشمان

 ؟ یکن ی نم ی بگو جون مامان شوخ-

 . نیکم عجول  هینداشت. شماها  یکه حرف ی وا ...مامان قسم خوردن داره مگه؟ من که از اولم گفتم باشه....محمود هم طفل-

 لب غرولند کرد.  ر یغذا مشغول نمود و ز دنیدختر بلند شد و خود را به کش  کنار از

  ی اومد دل من هزار راه م ی وم  رونیرفت ب ی هر بار م گه یبوده......نم  یع یطب طشیکه انگار شرا نی عجله داشت ی گ یم ی جور هی-

 فت.سراغش رو نگر گهیخسته شد و رفت و د  ایجنگولک باز نیگفتم پسره از ا ی رفت. هر آن م

 در لحنش جواب داد.   یر یدلگ  یکرد و با کم جگاهشی . دستش را ستون گد یبگر ایدانست از دست مادر بخندد   ینم آتنه 
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  ؟یشد  ی م یخوردم خوب بود....شما راض یو دوباره شکست م  ی رفتم تو زندگ  یمادر من! م س ین یمشاوره گرفتن، جنگولک باز -

 . یزن  یسرم غر م یبند دار  هی اومدم  یکه از وقت   وفتادهین  یاالن که اتفاق

 نشستن مادر به وضوح انجام شد. عقب

حل شد   یگ ی. باز خدا رو شکر که م ستی! نگرانم، دست خودم نیو مادر نباش  یگفتن دور از جون سگ باش   میغر نزدم که.....از قد -

 .....بخور غذات سرد نشه! شهیو داره تمام م

  ی توانست تن خسته اش را به تخت بسپارد و در عالم خواب غرق شود. فارق از صحبت ها یو م  د یرس  ی م انیامشب به پا باالخره

نهاده بود.   ارش یاعتماد کرده و دار و ندارش را در اخت اد یش  یبود که به مرد یدختر  ر یذهنش درگ  ی مادر و اتفاقات روز، گوشه 

  ش یرها شود و عمر و آبرو یداد؛ اما حقش نبود با بچه ا   یبه آتنه نم یو رفتارش حس خوب  تپنداش  یخود را زرنگ م  ایرؤ د یشا

 .د ینبرده بود؛ نما ییبو  یکه از مردانگ   یمرد ی هوسباز ی  نه یرا هز

 داد.   حینمود و توض پیشاهد را تا یدرآورد و آدرس خانه   ت یکرد و از محدود دای پ ی را در گوش  ایرؤ ی شماره

حفظ آبروت و   ی استفاده کن.....برا ،یریکنه حقت رو بگ   یاون نامرده....اگه جا به جا نشده باشه....اگه کمک م  ی آدرس خونه  نی»ا

 ا« یبچه کوتاه ن نیا ی  ندهیآ

با   د یهم که بود با نیزم  یمرد رو   نینمود. محمود بهتر ی ترسناک م شی مشترک برا ی. فکر زندگ د ی را  زد و دراز کش ی گوش   قفل

که هر روز    هی نمود. سکه و مهر ی عالج واقعه را قبل از وقوع م د یکرد. با  یمشورت م  هی اول ی حق ها ی سر ک یگرفتن  ی برا ی لیوک

کرد و از    یصحبت م یبا محمود جد  د یاش باشد. با نده یآ ی زندگ ی برا یخوب  یپشتوانه   تتوانس یشد نم یوضع م  ش یبرا یقانون

 شد.  ینظراتش آگاه م

  د یبرطرف نما ی که توانسته بود با پس اندازش مشکل محمود را تا حدود نیر کار شرکت بود. از اروز بعد به شدت گرفتا چند 

و طال    هیمهر  ی به جا هی حقوق اول یبا محمود صحبت کرده و نظر مثبتش را برا شیداشت. در رفت و آمدها  یخوب  یلیحس خ

 گرفته بود. 

 حرفهاست«. ن یو آقاتر از ا اره یدونستم نه نم  یدر وجودش نشسته و با افتخار گفته بود» م  یکس

سمت خانه را   کی گشت، مادرش  ی محمود گذاشته شده بود. هر شب که برم ی که با خانواده   یبه آخر هفته بود و قرار کینزد

 .د یرس  ینم یی هم به جا آتنه ی بود. اعتراض ها شیکردن و گاها ً نوساز  زیو مشغول تم  ختهیبهم ر

. خواهر و  د ی د ی محمود را م ی بار بود که خانواده  نیمحمود از پشت سبد گل بزرگ دلش را از شوق ماالمال کرد. اول  ی  چهره

 مهمانان گردند. ی رایبودند تا پذ  ستادهیدر ا  ی برادر و پدرش را....مهرانه و همسرش و مادر و آتنه جلو
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خورد. محمود و پدرش با احمد مشغول صحبت بودند و دو مادر و    یم  ین یبه شب نش شتریب  نبود و ه یشب یبه خواستگار جوّ

از   شتر یکرد ب ی بود که آتنه احساس م یشاکت  ی. محمد شنونده  دند یشن  ی گفتند و گل م ی گل م گر یمهرانه و مهال هم سمت د

 دارد.   رنظ  ری که حواسش به صحبت ها باشد؛ او را ز نیا

کرد که به چه    یادآوری ه ی بود که محمد به بق نیناراحت نشد. جالب تر ا یکنجکاو   نینداشت و از ا  ی بود که آتنه حس بد  جالب

 همه شد.  یمنظور آمده اند و باعث خنده 

کوتاه تا مشکالت   ی . قرار عقد گذاشتند و فرصتدند یرس  جه ی ه نتزود ب  ی لینثار روح پدر آتنه، آغاز کردند و خ ی را با صلوات صحبت

به مرد وارد   یاز لحاظ اقتصاد  یخواست فشار یو بدون جشن را داد. دلش نم ی عقد محضر شنهادیمحمود حل گردد. آتنه پ یمال

 اش هم پس اندازشان را صرف محمود و مشکلش کرده اند. اده دانست خانو ی که م  نیشود. ضمن ا

 و ستاره باران بود.    د یدرخش ی حمود و آتنه هر دو از شوق مم چشمان

 کرد.  انیشب بعد از رفتن مهمانان، همسر مهرانه نظرش را ب آخر

چند   نیو صبر وگذشت ا  اش ی. خدا رو شکر بعد از اون مردک عیرو انتخاب کرد ی آتنه جان مبارکت باشه! مرد معقول و سالم-

 شد. بتینص  یساله آدم خوب 

کرد که اگر با شاهد   یدرک م  شتر یشد، ب یم  ک یبه محمود نزد شتر یکرد و وجودش مملو افتخار به محمود گشت. هر چه ب تشکر

 . د یگرد  یرا مرتکب م  یداد چه اشتباه ی ادامه م

 حلقه بود و بس!   دش یعقد را انجام دادند و نوبت محضر هم گرفته شد. تنها خر مقدمات

 کرد؛ جواب داد.  ی م ی انداخته و ابراز شرمندگ ر یه بود و سر به زمحمود شرمنده دستش را گرفت  ی وقت

  د یخر یگذره و اونوقت فرصت برا  یبمونه که! م  نجوریهم شهیکه هم  ست یزرق و برقها، قرار ن نیوجود خودت مهمه نه ا  زمیعز-

 هست.

 رو جبران کنم.  تیلطف و بزرگوار  نیدونم چطور ا ینم-

 کرد.   انیخواسته اش را ب د،یلرز  یم  یکه کم ییدر چشمان مرد و صدا  رهیخ

 مهم تره!  یزیمن از هر چ  یبرا  نیدوسم داشته باش و بهم وفادار باش! ا-

 محبت محمود دستانش را پوشش داد و قولش را ممهور به مهر عشق نمود.  مهر

* 
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را باز نکرد. فقط دو روز مانده بود که عقد کنند و هر دو ساعت  امیخانه بودند و پ کیناشناس داشت. نزد یاز شماره ا  یامیپ

 کردند.   یم یشمار

 ! می فکر کنم بتون رون یب می حضر بزناز م عیاگه سر  م؟یروزه بر هی سفر  هیبعد از عقد   شه یم  یآت گمیم-

 پر از مهر نثارش کرد.  یخندان، نگاه آتنه 

 . میر  یسر فرصت سفر هم م هی . چه کارمیکه دور هم جمع بش   دهی! مامان بعدش تدارک دشهینه نم-

 محمود، خنده اش را بلند و با صدا کرد.  ی  دهیکش آمده و لب برچ   ی  افهیق

 بگم؟  یز یچ هی  نیبب-

 بگو عشقم! -

 رو بگم اما .....   نیدرست نباشه من ا د یشا-

 ترم!  یراض نطوری! من ایهست راحت بگ  ی؟ بهتره هر چ  یاما چ-

 ؟ یریجشن بگ  د یحتما ً با ؟یخواد. تو چ ی برنامه ها رو نم نیو ا یراستش من دلم جشن و مهمون-

 داد.  شیکرد و حواسش را به رانندگ ینگاه م یمتفکر ن محمود 

 ! گهید  نهیهم ینه؟ جشن برا  ایبفهمن  د یبا  کینزد لیکه فام باالخره-

 جا به جا شد و جلوتر آمد.  یکم نیماش  ی زده  در صندل جانیه

  میرو هم دعوت کرد و تمومش کن کینزد ل یکم مفصل تر کرد و چهار تا فام ه ی رو  نهیب ی که مامان داره م یتدارک  نیهم شه یم-

 بره! 

 به لحنش داد. ی طنتیش  محمود 

 خودمون؟  ی خونه  م یو شبش بر م یرو شروع کن مونیبا هم زندگ شهیم گه یاونوقت د-

 حرفش نمود.  یشرم را چاشن یو کم د یرا داخل دهان کش لبش

 شه؟ یچرا نم شه یم-

 به در آمد.  طنت یاز جلد ش  محمود 
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 بدم.  رییخونه رو تغ لیخواد وسا ی دلم م-

 جواب داد. تیبا درک موقع  آتنه 

 ستن؟ یزنت که ن ه یزیسؤال؟ جه ه ینداره.....فقط   یم لزو-

 آهش را قورت داد.  محمود 

هم داشته   ی. فکر کنم کم و کسر دمیهست خودم خر یاش رو جمع کردن و بردن....هر چ  هیزینه! خانواده اش بعد از چهلم جه-

 باشه.

 آتنه محسوس بود.  الیخ یراحت

و کمبودها رو هم به    میاریو انبار کرده، اونا رو هم م  دهیخر  هیزیبه اسم جه یی زایچ ه یچند سال  نیهم خوب....مامان ا یلیخ-

 . میکن  یم  لیمرور تکم

 سقف رفتن و در کنار هم بودن عجله داشتند. ک ی ر یز یدو برا  هر

 مادر نطقش را کور کرد.   زانیآو ی  افه یاز برنامه اش با مادر گفت. ق جانیمحض ورود با شوق و ه به

 ؟یستین  یراض مامان شما  هیچ-

 را چرخاند. ش ینازک کرد و با اخم رو یپشت چشم مادرش 

 ؟ یر یبگ  یخوا یدو روز مونده به عقد از کجا تاالر م-

 جواب داد.  مت یمادر گذاشت و با مال  یبازو  یرو  دست

 ؟ی چند نفر رزرو کرد ؟ی! اصالً تو مگه رستوران نگرفتنیرستوران و سفارش غذا هم ه یقربونت برم.  می خوا یتاالر نم-

 در دلش حساب و کتاب کرد انگار و شروع به شمردن کرد.  یکم  مادر

 ...نایاحمد ا ی و خانواده   نایحساب کردم و خودمون هم با عموت ا یخانم مراد یاونا رو با خانواده  -

سرجمع هفتاد ، هشتاد   یبگ  ی دوست دار و یک گه ید  نیخودت هم ببچند نفرن،  قیآمار بده دق گمیاالن به محمود م  گه یخوبه د-

 کنه!  ینفر هم بشه رستوران قبول م 
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او را هم گرفت. خودش به مادر محمود زنگ زد   د ییبا مهرانه تماس گرفت و نظر آتنه را به او گفت و تأ ع یآمد. سر ی نظر بد نم به

 انتقال داد و دعوت کرد.  د؛یرا بگورفتنشان  ی و سر زندگ لیآن که قسمت وسا  یو برنامه را ب

 شود.  ی بار است که عروس م نیداشت که انگار آتنه اول جان یشوق و ه یطور  مادرش 

محمود گفت. بغض   ی هم از رفتن به خانه   نیگوش داد. در آن ب شیاز شب، کنار مادر نشست و به دغدغه ها و برنامه ها یپاس  تا

 اش را ابراز کرد.  ی و خوشحال د یخند  شیلبها ی بود ول انیکردن مادرش ع

اش را   یرا آماده کرد و گوش  شیافتاد، مادر اجازه داد به اتاقش برود. لباس ها یهم م ی اراده رو یب  شیپلک ها گریکه د ی وقت

را باز   ام یاش را کنار زد و نشست و پ یتخت  یو نخوانده شد. رو ناشناس  امیاست به شارژ زند. تازه متوجه پ ازینگاه نمود که اگر ن

 کرد. 

 مونه! منتظر باش خانم زرنگه«  ی جواب م یب  ،یز یمن رو بهم بر یزندگ  یکرد   »فکر

 را رها ساخت. یدهانش گرفت و گوش  یتند شد. دستانش را جلو  شی . نفس هاد یغلت نییپشتش به پا ی  ره یاز ت ی سرد عرق

شاهد است و   ی نداشت که شماره   یشک چی و تند شاهد را احساس کند. ه  زیدآمیتوانست لحن تهد  یشده م  پیپشت کلمات تا از

رفت تا با محمود   یاراده دستش به گوش  ی دانست چه کند. ب یکرده است . دستپاچه شده و نم  ی حرکت ایمطمئن بود که رؤ

  ز یمحمود را ن شیتر از آن بود که بخواهد با حرفها  روقتیشد. د مانیپشصفحه که افتاد  ی . نگاهش به ساعت روردیتماس بگ 

 کند.  تیاذ

کرد فکرش را   ی سراغم!« سع اد یب شهیاالن که بلند نم نینوشته......هم یز یچ هی داد.»حاال اون ناراحت بوده  ی خود دلدار به

  ی . نفس نفس مد یدفعه با هول و وال از خواب پر نساخت و هر  شیو بخوابد. تا صبح کابوس شاهد رها د ینما شانیمتمرکز برنامه ها

 شد. یعرق م  س یزد و خ

توانست از خانه   ی تنش نشسته بود، نم  ی رو  شبیکه از د ییگرفت. با عرقها ی دوش م  د یآمد. با رونیاز هر روز از تخت ب زودتر

 .د یو فرستادن صلوات خود را آرام نما ی الکرس  تیکرد با خواندن آ ی رود. سع رون یب

رفت.    رونی کرد، از خانه ب  افتیرا در دنشیرس  یگرفت و وقت  نیماش   یگوش   شنیکیداد با آژانس به شرکت برود. با اپل حیترج

 شاهد را به پس ذهنش راند.  د یروزش را با کار آغاز کرد و کم کم تهد 

قلبش سرشار از  ن،یاز مرد درون ماش  ی ا هیو سا نیماش   دنیز دمعمول محمود سر ساعت مقابل شرکت منتظرش بود. ا طبق

  یلیخ شینمود برا یمرد وجودش را پر م  دنیکه از د  یگرفت. شوق  یم  یشتر یاراده سرعت ب یب  شیشد و قدم ها یعشق م

 بود.  ز یو عز ی دوست داشتن
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  د یداد و انگار با دستانش ام  یداد و دست گرمش که دست سرد او را گرما م ی که م  «یمرد و جواب پر محبتش به »سالم  لبخند 

 نمود. ی م ن یو دلنش با یز یعقل بس د یینمود را عاشق بود.عشق با شناخت و تأ  یم  قیتزر

وستش  او را خواسته و د مات، یها و نامال یمرد با تمام دور  ن یکه ا نیوافر و دانستن ا ی از شوق نهیدل و پر شدن حجم س   ختنیر 

 بود.  باتر یکرد عشق است و نسبت به شاهد داشت؛ باالتر و واالتر و ز ی که فکر م یاز احساس  شیدارد، برا

 که حرکت کرد، محمود شروع به صحبت نمود.  نیماش 

 امروز شرکت نرفتم. -

 را بشنود.  شیحرفها ند یمرد را بب م یتا مستق د یچرخ ی کم آتنه 

 ؟ یرفت ی م د یبود؟ بانک با ی چرا؟ مشکل-

 دنده نهاد و با دستش پوشاند. ی مرد لبانش را باز کرد و سرش را کوتاه چرخاند و دست دختر را گرفت و رو لبخند 

 . میاریب م یخوا ی که عروس م نی. نه امیکرد یاساس  یکارگر خونه تکون ه ینه عشقم! خونه بودم. با مامان و مهال و -

 ه شد.و لبانش غنچ د یدندان کش ر یدو لپش را از درون به ز هر

 کارا عواقب داره ها، گفته باشم.   نیجونم! خانوم ا-

 لبها را باز نمود.  یو غنچه   د یخند  عیسر

 عشقم!  یشد  باتریکه ز نطور یجوون ا-

 .د یدست محمود کوب ی خجالت زده با دست آزادش رو آتنه 

 ! گهینکن د تیاِ ...اذ-

شدن و کنار هم بودن را   یکیگذرد. دلشان  ی ساعت کشدار و کند م د یرس  ی بلند مرد را دوست داشت. به نظرشان م ی  خنده

 نمود.  ی احساس م ًدایشد 

 تا پاسخگو باشد. د یکش  رونیب ف یاش را از ک یگوش 

 جونم مامان!-

 گفت و تماس را قطع نمود.   «یداد. »چشم یچند مورد از سوپرمارکت را م د یبود که سفارش خر مادرش 
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 نرفته!  رون ی. احتماال ً امروز ب رمیمامان رو بگ  یوپر نگه دار من سفارشاس  هی  یزحمت جلو  ی محمود جان ب-

سوپر بعد از    نیکتر یممکن نباشد. نزد ادی اطراف ز دن یو د رد یبخار بگ  نیماش  ی  شه یسرد باعث شده بود ش  ینم باران و هوا  نم

 زد که آتنه اجازه نداد.  ی بلوار را دور م د یبا ستادنیا ی آتنه بود. برا ی خانه   ک یخارج شدن از اتوبان نزد

 . شهیم ر ید یدور بزن  ی. بخوا امیم رمیگ ی رم م یمن م ستیجا با نیهم-

 کنم خودم برم.   دایصبر کن جا پارک پ-

 را باز کرد و جواب داد.  در

 .امیاس االن م قهیخواد دو د ینم-

  د یبعد قامت دختر را د ی قیرا کرده و برگردد. دقا  دش یشد و به آن سمت رفت. چشم محمود به راه رفته، بود تا دلبرکش خر ادهیپ

دختر را   یگام ها  ده یکش نییپا مه یتا ن  ی  شهیش  ان یگذرد. چشمانش از م  یم  ابانیبه دست از عرض خ ی کیپالست ی  سه یکه ک

 دنبال کرد. 

  ی م ک یکه با سرعت نزد  ینیو به ماش  ستادیپا تند کردن مات ا ی . ندانست چرا آتنه به جاد یبه گوشش رس  ی نیاگزوز ماش  یصدا

افتاد و   یبه سمت نیماش   یکه با ضربه   د یها که قدرت حرکت سلب شده بود، دلبرش را د هیشده بود. در عبور ثان رهیشد، خ

 افتاد. گرید  ییدر هوا چرخ خورد و به سو  دش یخر ی  سهیک

  نی. به زحمت از بختیها در هم آم نیبوق ماش  یبلند »آتنه« و صدا  ی همزمان شد. آوا دن یپر رونیب نیواز ماش   ادش یفر یصدا

جمع شده بودند. از ضارب   نیزم  یرفت. دو سه نفر دور دختر افتاده رو ابانیخ ی کردند به آن سو ی که عبور م ییها نیماش 

 سالم باشه«  ایکرد.»خدا ی ر مدل تکرا  ودر نبود. نفس نفس زنان خودش را رساند  یخبر

پر استرس دستش را گرفت و   ی کنار دختر زانو زد و آرام ول نیزم  یخواست کمک کند. زودتر از او رو  ی خم شده و م ی مرد

 زد.  شیصدا

 ؟ یشنو یجان....صدام رو م  ی آتنه....آت-

 را باال کرد و بلند تر و با لحن مضطرب گفت: سرش 

 زنگ بزنه اورژانس! یکی شه یم-

خون روان   ی  که یدختر و بار  یزخم کنار ابرو  دنیکرد. محمود چانه اش را آهسته به طرف خود چرخاند و از د ی ناله ا دختر

 هول کرد و دستپاچه شد. شتریب
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 خوام بلندت کنم! یکنه؟ گردنت ....کمرت...م  ی....کجات درد منیجان! منو بب  ی خدا! آت ای-

 ساعدش نهاد. یکه خم شده بود دست رو  ی مرد

 . ادیاجازه بده اورژانس ب ه؟ یچه کار نینه آقا ا-

بگذارد. کتش را از    شیپا یبلند کند و رو  نیخواست سر دختر را از زم ی از زنگ زدن به اورژانس خبر داد. دلش م گر ید یکس

 .د یننما  تشیتن دختر انداخت و بدنش را حائل صورتش کرد تا باران اذ ی درآورد و روتنش 

  یضارب م  ی سرش از نامرد ی بود پاک کرد. مردان باال دهیگوشش رس  ی کیکه به نزد ی و خون د یکش  رونیب بش یاز ج یدستمال

 گفتند. 

 سرعت گرفت و زد و در رفت.  هوی-

 انگار از قصد زد. -

 کرد.  کیسرش را به محمود نزد  یکس

 شماس؟  یدرش بازه برا ابون یاون ور خ ده یسف نیماش  ن یداداش ا-

 شده بود بردارد؛ جواب داد.  هوش یآن که چشم از صورت دختر که انگار ب یب

 . کاش خودم برده بودم. ادی آمبوالنس نم ن یآره.....چرا ا-

 شد.بلند   انیاطراف ی شد و همهمه  ده یاز دور شن ی ریآژ یصدا

 کنم آمبوالنس اومد.«   »فکر

 برسن« یا قه یاومد...قراره مثال ً هفت دق ر ی»د

 را به طرفش گرفته بود.  چش یکه سوئ د یرا د یسرش را چرخاند و مرد  ی را بر شانه اش احساس نمود. کم یدست

 نبرتش! ی کس ن یو ب  نیح نیها رو دادم باال و درش رو قفل کردم. تو ا شهیداداش! ش  ریبگ -

به درون آمبوالنس منتقل   اطیو احت یو آتنه را با بستن گردن بند طب د ی لبانش خارج شد.آمبوالنس رس  ان یاز م فیضع تشکرش 

 النس نشست. گرفت و کنار آتنه درون آمبو  لی. کتش را تحود یدرخش ی محمود م یموها   نیکردند. قطرات آب ب
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با حوصله جواب   د یرس  ی م ماریکه کنارش بود و به ب ی را تکرار کرد. مرد  اد؟«یچرا بهوش نم س؟ یچطوره؟ مشکلش حاد ن »حالش

 نبود.  د یمحمود را راحت نما ال یکه خ ی داد. البته جواب یم

  یکار  د یرا محمود در سکوت نظاره گر بود و هر جا که با هی دختر به بخش اورژانس و اقدامات اول لی و تحو مارستانیبه ب دنیرس 

 داد.   یتوانست انجام م  یکه م  ی سرعت تینمود، با نها  یم  هی ته ی زیچ ایکرد و  یم

بود با   ستادهی ا ی که کنار تخت بغل یتوانست تمرکز کند که از کجاست. خانم ی اما نم د یشن ی از اطرافش م یلیزنگ موبا یصدا

 کرد.  یمحمود اشاره ا  ی جیگ  دنید

 خانمتونه؟  فی. کادیم  فیک  نیصدا از ا-

را   ف یک یها  پ یها و ز بیدرونش را گشت. ج  یرا باز کرد و با دستپاچگ  فی آتنه را در دستانش دارد. ک فیمتوجه شد که ک تازه

 کرد.   یم  ییبزرگ خودنما یگوش   یصفحه   ی. اسم »مامان« رو د ینما دایرا پ ی بودند؛ گشت تا توانست گوش  ادیکه انگار ز

 جواب داد.  اجباراً

 اد؟ یندا به من بده که دلم صد جا نگرده....الو....صدام م  هی  یایب  رید  یخوا  یتو مادر؟ خب م ییکجا ؟ یالو....آت-

 .د یصحبت نما یاز نگران یعارکرد با لحن محکم و   یرا صاف کرد و سع شیگلو

 .د ی....نگران نباش  س ین یز ی...چمارستانیکرد آوردمش ب  یکم سرش درد م  هی  یسالم مادر.....محمود هستم. آت-

 ....تو رو خدا آقا محمود! بچم چش شده؟ تصادف کرده؟ زنده اس؟ام یتا ب  نیآدرس بد  مارستان؟ی خدا مرگم بده! کدوم ب ی وا-

 کالفه چشمانش را محکم بهم فشرد.  محمود 

 برم خداحافظ! د ی....آها اومد ...من بارهیراحت باشه! بردن عکس بگ  التون ی. من هستم خستین ی زینه نه! چ-

و خاموش   دهیدختر راحت نکرده بودند. هنوز دلبرکش رنگ پر تیرا از وضع الش یزده شود. هنوز دکترها خ ی نداد که حرف فرصت

 کردند.   یسرش رصد م یباال شگرینما یرا رو ش یاتیتخت افتاده بود. هنوز دستگاه ها عالئم ح ی رو

 و زمزمه نمود.  ک یدختر را باال آورد و به لبانش نزد دست

  ی ....هنوز رفاقترهیقلب من آروم بگ  نین و لبخند بزن تا ا . چشمات رو باز کمیکار دار ی لیجان....چشمات رو باز کن! ما خ ی آت-

 ! یراه جا بزن ی  مه ین ی خوا ی که م  ینکرد
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 یحرفها و اصطالحات پزشک نیداشت از ب  یبا عکس ها و اسکن آمدند و تخت را دوره کردند. محمود سع گریو دو سه نفر د  دکتر 

. انگار کالس درس بود و استاد و شاگرد فارغ از التهاب  د یگوش داد، کمتر فهم  شتریمتوجه وخامت حال دختر شود. هر چه ب

 .د ی عزم رفتن کردند، برآشفته پرس  ی. وقتد ینش  ی و پاسخ م د ی پرس  یدرس م   ض،یهمراه مر

 ده.   یدرست جواب نم  یکی  نجایآوردنش ا  یحالش چطوره؟ از وقت-

 .د یالقا نما یند و آرامش خاطربز ی کرد لبخند  یداشت، سع یکه انگار سِمَت استاد یدکتر 

امشب رو مهمون ماست تا صبح   اطیده. محض احت ینشون نم  ی زی نشده.....اسکن و عکساش سالمه و چ ی آروم باش جوون! طور-

 اگه مشکل نداشت، مرخص بشه!

 دور شدن برداشت. ی برا ی محمود نشد و گام ی از سو ی حرف منتظر

 ه؟ کن یچرا چشماش رو باز نم  هوشه؟ یخب چرا ب-

 بشه هم هست. ما حواسمون هست. داریکه زود ب  نیبهر حال ضربه خورده به سرش ....نگران نباش االن خوابه احتمال ا-

  ی  رهیکنار تخت نشست و خ ی صندل یرفته بودند. رو   یگرید  ضیمر  ن یدکتر و اعوان و انصارش بر بال  یقانع نشده بود ول هنوز

خانواده اش را   یخورد و نگران یدختر بود که باز زنگ م ی. گوش د ینگاهش را بر ی رگیخ ل یزنگ موبا ی صورت دختر گشت. صدا

 پراند.  یاز کالفگ  «یآمده بود. »نچ   هصفح  ی اسم مهرانه رو نبار یزد. ا یم  ادیفر

 سالم مهرانه خانم! -

 طاقته! ینگران و ب یلی. مامان خمییایما ب  نیکجا هست نیشده؟ بگ  یآقا محمود...آتنه چ-

  ی خود را به خانه م ایزد و  یزنگ م  ایتعلل کند. ساعت از ده گذشته بود و مسلما ً آتنه اگر سالم بود  ن یاز ا شتر یبتوانست  ینم

 کرد.   یرساند. من و من

گفت   اطی کرد و محض احت  تیزی. دکتر تازه ومیمارستانیداشت و االن ما ب  کیتصادف کوچ  هی ها! آتنه  نیراستش....نگران نش-

 ! نجایا ان یبخواد ب شنیم  تیامشب رو بمونه! من هستم کنارش....مادر اذ

خودش اضافه شد. مجبور شد آدرس    یمطمئن شدن از حال خواهرش، بر نگران یمهرانه برا  یشدن و التماس ها  دستپاچه

  یم شانیتخت بر نگران ی وچشم بسته و افتاده ر  یآتنه   دن یدانست د  یراحت شود. م الشانیخ یرا بدهد تا حضور  مارستانیب

 نبود.  یاما چاره ا د؛یافزا

 . اوردیب  شیرا برا نیو ماش   ردیرا بگ  چ یو سوئ  د یایب مارستانیرا به محمد گفت و خواست که به ب انیجر  یهم تلفن خودش 
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پاسخ داده بود.   ی . قبل از آنها محمود به سؤاالت مأمور انتظامدند یبود و خانواده اش زودتر رس  کتریدختر نزد ی به خانه  مارستانیب

بود   دهیآمبوالنس شن یو در زمان انتظار برا  ی نیدانست. هرچه بود از زبان شاهدان ع  یرا نم نشیمدل ماش  ی و حت  دهیضارب را ند 

 . هادمأمور ن اریرا در اخت

کردند. چند    یدخترشان چک م دنید  ی تخت ها را برا  یکی ی کیکه وارد بخش شدند و سرگردان   د یو مهرانه را از دور د مادر

 توجهشان را جلب نمود.   یآهسته ا یکه به استقبال رفت با صدا  یگام

 مادرجان!......مهرانه خانم!-

 بود.  ده یراه رفتن نفسش را بر ع یزد. استرس و سر یبلند خود را رساندند. مادر نفس نفس م  ی دو با گام ها هر

 ست؟شده؟ آتنه کجا یچ-

 را زمزمه کرد و پرسشگرانه منتظر پاسخ محمود شد. « ی»سالم مهرانه

 . االنم خوابه! شهیفردا مرخص م شاالی . استین ی نگران یکرد و گفت جا ت یزی. تازه دکتر ونجاستیسمت.....ا نیاز ا د یبفرمائ-

و   ده ی. رنگ پرستادند یتخت ا ی . مادر و خواهرش در دو سودند یبود رس  ده یکه دختر در آن آرم   یداد و با چند گام به تخت حیتوض

 اشان افزود. یکرد؛ بر نگران ی م ییخودنما شیابرو  یکه حاال پانسمان شده بود و گوشه    یچشمان بسته و زخم

 تصادف و ضارب تا اقدامات انجام شده و ....گرفتند.  ی از سؤاالت گوناگون، از نحوه  یباران ر یرا ز محمود 

. ورود پدر و مادرش  د یمادر و خواهر دور نما  نیرا از ا ی کرد ضمن درست جواب دادن، نگران یخوش سع یوصله و رو با ح محمود 

 ...حاتیتوض  ی ریاز سر گ  یبود برا  یبه همراه محمد، شروع تازه ا 

 و به طرف محمد گرفت.  د یکش  رونی ب بش یرا از ج چیخشک شده بود. سوئ ادیکرد و دهانش از حرف زدن ز ی درد م سرش 

 . دوبل پارک کرده بودم. نجا یا ار یرا بردار ب نیبرو ماش -

 خود و دختر برگشت .  ینمود. به طرف خانواده  یداد و محمد را راه قی را دق آدرس 

 مونم تا صبح مرخصش کنند.  ی . من مد یخونه استراحت کن د یبهتره شما هم بر-

 آتنه چشم به خترش دوخته جواب داد.  مادر

 که بچم رو ول کنم برم.   شهیجا! نم نیمونم هم یرم. م  ین که نمم-
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  حی. خودش قصد ماندن داشت و در جواب اصرار محمود توضد یبه رفتن نما قیمادرش را قانع و تشو   متیکرد با مال ی سع مهرانه

 داد. 

. االن  د یاریب  ف یاگه الزم بود صبح تشر. د ییخانم کنارش باشه که من هستم شما هم با خانواده بفرما  ه ی د یاما با ن،یشما لطف دار-

 ! روقتهید ی لیخ گه یکه د

سر   یرا ترک کردند و مادر و مهرانه باال مارستانیاز تبادل تعارفات معمول و تذکر گرفتن از پرستار، فقط پدر و مادر محمود ب بعد 

 در رفت و آمد بود.  رند،ینگ  راد یکه پرستاران ا  نیا ی ماندند. محمود هم برا ی دختر باق

زدند.   یمداوم نامش را صدا م  یسر داد. مادر و مهرانه آهسته ول ی نگذشت که آتنه با جمع کردن صورتش از درد ناله ا یساعت

 بر لبان مادر و خواهرش نشست.  یاز شاد یچشمان دختر که باز شد، لبخند 

شماره   عیآتنه از چشمان متعجبش مشخص بود. مهرانه سر ی جیشکرت« را زمزمه نمود. گ  ایسرش را رو به سقف کرد و»خدا مادر

 شدن دختر با خبرش نمود.  دار یمحمود را گرفت و از ب ی

 نمود و آرام گفت:  کی دست خواهر نهاد و خم شد و صورتش را نزد  یرو  دست

 خونه! می ریو صبح م ی داشت یتصادف جزئ  هی نگران نباش! -

 اش را باز کرد.  ده ین خشکدرد چشمانش را به هم فشرد و به زحمت لبا از

 محمود؟ -

 تر شد و دست خواهر را نوازش کرد. قیلبخندش عم مهرانه

 و خودش تنها مواظبت باشه!   میجاست. اصرار داشت ما نمون نیهم-

 حرفش چسباند. یهم به انتها یچشمک

جا به   ی. مهرانه کمردیدختر قرار گ د ید ی  طهیرفت تا قامت مرد در ح ی خورد و با دست محمود به کنار ی دور تخت تکان  ی  پرده

 که چهره اش را پوشانده بود به دختر نگاه کرد.  ی شود. مرد با نگران کتر یجا شد تا مرد به تخت و دختر نزد

 شما؟ یخوب-

کرد جواب   یبست. آتنه سع ی و دلخواهش م یدرست و حساب یابراز عالقه و نگران یمادر و خواهر آتنه، دست و بالش را برا حضور

 بدهد. لبانش را از هم باز کرد و کشش داد.  ی مرد را با لبخند  یدلواپس
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 کنه!   یکم سرم درد م ه یخوبم...-

 . نند ینکنند و نوازش وار بر سر و صورت دختر ننش ی شرویتخت را فشرد تا پ ی محمود کناره  دستان

 اد؟ یمسکن نزدن! بگم پرستار ب یشد   هوش ی. چون بستین  یزیچ-

 کرد.   یرفت و خدا رو شکر م  یلب تصدق م ری فشرد و ز یته بود و م دست آتنه را گرف مادر

 کنن...بچم کمتر درد بکشه!   یکار د ی شا ننی! ببانیآره مادر بگو ب-

 رود.   یپرستار ستگاهیبود و اجازه داد تا محمود از کنارش رد شود و به طرف ا ستاده یکنار مادر ا  مهرانه

 ؟ یچطور تصادف کرد ادیم  ادتیشد ؟  یچ ی آت-

 گشت.  شتر یمهرانه را با حرکت سر به سمت باال داد که موجب درد ب جواب

آمد   ی را از آتنه بپرسد و عالئمش را چک کند. به نظر م شیتا پرستار سؤال ها  ستادند یبا پرستار برگشت. هر سه کنار ا محمود 

 بازگشت. یپرستار ستگاهیاستراحت کنه« به ا د یمرتب باشد. پرستار با گفتن»بذار  زیهمه چ

که به دست آتنه وصل بود؛ باز کرد    یبازگشت و راهش را به طرف ِسرُم ی نشده بودند که پرستار با آمپول  ریگ  یدور تخت جا هنوز

 کرد. قی و آمپول را در سرم تزر

 .د ییایو صبح ب  د یبر نیتون  ی خوابه و شما هم م یم  گه یاالن د-

 برداشت.  یبه دنبالش قدم  عی سر مهرانه

 بمونه؟  شش ینفر پ هی که  شه یم-

 بدون نگاه کردن جواب مثبت داد.  پرستار

 رفته را برگشت و به مادرش رو کرد.  ی ها گام

 که من بتونم قبل از رفتن احمد برم خونه که مهتا تنها نمونه!  ایمونم. صبح زود ب ی خونه ! من م د ی مامان شما با آقا محمود بر-

 حرف مهرانه را گرفت. ی از اعتراض مادر محمود دنباله  قبل

 رسونمتون.  ی و م اره یرو م نیو ماش  شه یم داش یمحمد پ  گهیخونه ....االن د د ی! بهتره برگنیمهرانه خانم درست م-
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  ، ینیب شیبعد طبق پ یق یماند. دقا یبسته م  یشتر یمان آتنه خمار شده و مدت بشد. چش یکرد و مادر هم راض د ییهم تأ مهرانه

  یتوانست به خانه برود وقت  یبرگشت. نم مارستانیو محمود مادر آتنه و محمد را به خانه رساند و دوباره به ب د یمحمد رس 

 بود.  مارستانیتخت ب  یدلبرکش رو

* 

* 

  مهیضم زیشاهد را ن  د یتهد  امک یشاهد را داد و پ نیپالک و مدل و رنگ ماش  حیصر ی لیخ یانتظام ی رویدر جواب مأمور ن آتنه 

 نمود. 

را محمود انجام داد و آتنه را با   صیکرد. مراحل ترخ تیگرفت و از شاهد به عنوان ضارب شکا دهی محمود را ناد یشاک ی  چهره

 مادرش به خانه رساند.

 گرفت.   آتنه را یو شماره   اورد یساعت دلش طاقت ن کیاز   کمتر

 ؟ یندار یمشکل  ؟ ی.....خوبزمیسالم عز-

 خندان جوابش را داد.  آتنه 

 ؟ یخند  ی چرا م-

 .خب معلومه که خوبم! میساعت هم نشده از هم جدا شد  ه یفکر کنم  -

 مثبت!  یکه بلند نبود اما پر از حس خوب بود و انرژ  ن یمحمود با ا ی  خنده

 باشه....بخند.....-

 شد و ادامه داد.  ی جد  لحنش

 خوبه؟  ندهی آ یخوام زنگ بزنم وقت فردا رو عوض کنم. به نظرت هفته   یم-

 نه! -

 فکر گفت.   ی و ب عیسر

 س؟ یخوب ن نده یآ ی نه؟ هفته  یچ-



 باران  یابر ب

175 
 

 بزند. ی ستیرودربا یداد حرفش را ب   حیترج  یو من کرد ول من

 . یبد  ر ییخوام وقت محضر رو تغ ی محمود.....نم-

 صورتت؟  یحال و زخم رو  نیآخه...با ا-

 واضح بود.  د یکه کش یآه

 .یخواد تو کنارم باش  ی . اگه قراره با شاهد رو به رو بشم، دلم ممیکن  دایزودتر به هم ربط پ نهی. مهم استیمهم ن-

 نه؟  ایکارا هست  ن یمن! من نگران خودت هستم. حالت مناسب ا زی خوام عز ی من که از خدا م-

 .شمیا عصر بهتر مکنم تا فرد یآره خوبم! امروز استراحت م -

 و تا آتنه صحبتش تمام شود.   ستادیدر اتاق را باز کرد و وارد شد. ساکت ا مادرش 

 مادرش زد.  ی به رو ی تماسش را که قطع کرد؛ لبخند  آتنه 

 ن؟ یداشت ی جانم مامان کار-

 تخت نشست.   یشد و کنارش رو کترینزد مادر

 . د یگفت  د یاومد  ری فردا کنسل کنم. نگن د یرستوران رو برا یبرم برنامه   هی نظرت چ نم یمادر اومدم بب-

 داد. ه یدر تخت جا به جا شد و سرش را به تاج تخت تک یکم

رم   یم نای و ا  تیدنبال شکا  یخواد کنسل کنه. دوست دارم وقت یرو گفت. به اونم گفتم نم نینه مامان ....االن محمود هم هم-

 ! نهیخواد شاهد من رو تنها نب ی مخصوصا ً دلم م ؟یا  کارهیمحمود باهام باشه. نگن بهش تو چ

 شاهد نمود.  یحواله   ی نیکرد و نفر  یاخم مادر

فکر کرد   نایبه ا وونهی د ؟ یچ ی کرد یم  یمغز  یز یخورد و دور از جونت خونر یم  یی! اگه سرت به جایروان ی  کهیغلط کرده مرت-

 اصال ً؟ 

 .د یو پانسمانش کش  یشانیبه پ یدست

  نطور یکرد و شماره م رو بهش داد. البته ا ی سادگ ا یدونم چرا رؤ یدادم. فقط نم ایسوخت که آدرسش رو به رؤ یل یفکر کنم خ-

 نامرد.  دهیکش   یرو م کمیکش داس یکه پ
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 رفت، گفت:  ی شد و به طرف در اتاق م ی تخت بلند م  یکه از رو  ی در حال مادر

 برات!   ارمیسر جاشه! تو هم استراحت کن. سوپ که آماده شد م یپس من با مادر محمود هماهنگ کنم که مهمون-

 و چشمانش را بست. د یگفت و خودش را ُسر داد و دراز کش « یا »باشه

دوش گرفت. خوب بود که    اطیهماهنگ کرده بودند. با احت م یساعت شش گذاشته و رستوران را از هفت و ن ی محضر را برا قرار

 بود تا زخم عمق دار....  قیمخراش ع شتر ینخورده و ب ه یزخمش بخ

داد. مهرانه از صبح با مهتا   ی با دقت بدنش را تکان م د ی. باد یحرکت نما ع یتوانست سر یکرد و نم  ی. بدنش درد مد یپوش  لباس 

 کرد.  یموها هم ورم داشت و درد م ریزخم شده بود، ز  ش یکه کنار ابرو ی و آماده شدن کمکش نمود. سمت دن یآمده و در پوش 

 داد.   شنهادیپ مهرانه

تونن درست کنن که   ی دارن و بهتر م میبه سر و صورتت بکشه. باالخره مواد گر یدست  میسر کوچه و بگ  شگاهیآرا نیهم م یبر ایب-

 نباشه.  دایپ یزیچ

و   بایسر و شکلش ز دش،یجد  یندگشروع ز  یآمد که برا  یکرد که برود. خودش هم بدش نم  ق یکنان، تشو د ییهم تأ مادر

 باشد. نیدلنش

 شدند. ی را به مادر سپردند و با مهرانه راه مهتا

شد   یکه م  ییتا جا می طرف صورتش را با کرم گر کی و زخم  ی بود که انتظار داشت. کبود یزیبهتر از چ  یل یکار خ ی  جه ینت

 .د یو پنهانش نما فتد یزخم ب یبر رو  ی درست کرد که طره ا  ی را طور شیپوشانده و موها

  یکه نم د ی خواست به شاهد ثابت نما یتحمل کرد. انگار م  یکرد ول   یچند با دست زدن به موها و صورتش، از درد ضعف م هر

 .د یبه او وارد نما یبیو آس  زد یاش را برهم ر  ی تواند زندگ

. مادر و مهرانه اشک به  د یبلند بود را پوش  یکار شده با چاک ها   ییو مانتو د یسف ر یدامن حر  کیکمک مهرانه لباسش که شامل  با

 چشمانشان آمد و مادر به سرعت بساط اسپند دود کردن را به پا کرد. 

  ی محبت م نی و دلش گرم ا د ید  یرا در چشمانش م ی طاقت یلذت بخش بود.خواستن و ب   شیبرا دنش،یالعمل محمود از د عکس

 بود.   ب یغر شیداد که برا  یبهش م یود، حسمحم  یشد. احترام و مهر خانواده  

  ی محمود را برا یتنش شده بود. نگران یبله« هم محمود پاره   ن»یاش از دل و جان بود و با تمام وجودش! انگار که قبل از ا بله

 گشت. ی کرد»خوبم، نگران نباش« اما از توجه مرد غرق لذت م ی خورد، دوست داشت. مرتب تکرار م ی که م  یهر تکان
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 شد که در راه رفتن به رستوران ملتمسانه گفت: انیع ی مرد وقت ی تاب یب

 رستوران!  م ییایبعد ب مین یخونه رو بب میبر  یخوا  یم-

 بچگونه کرد.  ی را کم شیو صدا د یو با ناز خند   نیریش  آتنه 

 ن؟یهم دار یعمو خونه تون طوط -

 .د یچیپ نیماش   یدر فضا  ،یمرد بلند و طوالن ی  قهقه 

 رستوران!  میر  ی! .....ممیتسل-

 خندان دستش را گرفت.  آتنه 

 .نمیخونه رو بب  ام یبعد از رستوران اگه دعوتت پابرجا بود، م-

 به دختر کرد.  یگشاد شده نگاه یو با چشمان ناباورانه

 ؟ یا یم ی شوخ یب  ؟یگ یراست م-

 فردا؟  م یبذار ؟ی ! امشب خسته اگهید ارم یرو از انبار ب ایو چ م یکم دار ی چ نمی بب امیب د یبا ام؟ یآره ....چرا ن-

 .د یخند   انهیگذارد. موذ  یکه دلبرش سربه سرش م د یفهم محمود 

 .د یو تا فردا موندنت طول کش ی....ممکنه موندگار شد ایشما ب-

 ! ثیخب یا-

شدند به عروس و   ل یشدند، هر دو تبد  ادهی پ ی به رستوران ادامه دادند و وقت دنیرفتن را تا رس و خنده و دل دادن و قلوه گ یشوخ

 ! ریمحجوب و سر به ز ی داماد

  امدهینغمه دعوت شده بودند و از شانس خوب محمود، نغمه ن یزد. خانواده   یتک تک افراد دو خانواده موج م  ی در چهره  یشاد

 بابت راحت شد. ن یمرد از ا  الیو خ

 و آماده اش سازد.  د یرود و خواست به مادرش بگو ی فرصت مناسب به مهرانه اطالع داد که با محمود م در

 مادر محمود بود که به نفع پسرش حرف زد.  نیا ی از خداحافظ قبل

 .میباهاش آشنا نشد  ی. ما درست و حسابم یریآتنه جون رو قرض بگ  د یاجازه بد  ....اگه یر یخانم نص-
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 زد.  یبغضش را فرو داد و لبخند کم رنگ  مادر

 ندارم.  یدست خودشه و بعد هم شوهرش.....هر طور خودشون صالح بدونن! من مشکل  ارش یآتنه اخت-

 را به خود اختصاص داد.   ی کرده بودند؛ زمان  یکه سپر  یتشکر دو طرف از اوقات خوش   تعارفات

* 

* 

 دنبالت.  ام ی.....آماده باش بمیبر د یزنگ زدن که شاهد رو بازداشت کردند. با ی آتنه جان از آگاه-

نزد محمود ماند اما چون لباس و   روقتی که عقد کردند تا د ی کرد. شب ی گذراند و در خانه استراحت م ی دوران نقاهت را م آتنه 

 رساند. انیرا به پا یبود؛ محمود به خانه رساند و قول گرفت که در اسرع وقت دور  اورده یرا ن لشیوسا

 بردند.  ی مشترک را شروع کرده و از کنار هم بودن لذت م ی بود که زندگ ی روز چند 

شد که   ی م ی همه وقت ترسناک بود. کاش طور  نیهد بعد از اشا دنی بود. د ده یمنتظر محمود نشسته و دلهره امانش را بر آماده 

 الزم نبود رو در رو شوند. 

در    رهیرفت. »سالم« که کرد، محمود نگاهش را خ  نییرا برداشت و در را قفل کرد و از پله ها پا  فشی تک زنگ محمود، ک با

 افتاد.  شیابروها نی ب یصورتش چرخاند و گره ا 

 سرش را به سمت خود چرخاند. چانه اش انداخت و ری را ز دستش

 !نمتیبب-

 زد.  یلرزان لبخند 

 ؟ یافت ی راه نم ه؟یجان...چ-

 ! هیشکل نی ات ا افهیق ی نه! ....نه تا وقت-

 بزند، ادامه داد.  یکه آتنه حرف  ن یاز ا قبل

 رنگ و روته...هان؟  نی بترسه.....اون از عمد به تو زده.....تو چرا ا د ی! اون مجرمه! اون بایهست ی ....تو شاکیآت-

 را به سمت پنجره چرخاند و آهسته و زمزمه وار لب زد.  ش یچانه اش را از کمند دست مرد رها کرد و رو آرام
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 از قصد زده.  م یثابت کن می ترسم نتون  یترسم! .....م   یم-

 فرار کرده مجرمه!    که زده و  نیهم میاگه ثابت هم نکن ی نترس! حت-

 مهربان و پر عشق شد. لحنش

 نترس! خب؟ یچ یمن کنارتم! از ه-

 محبتش پر کرد و نثار مرد نمود و تشکر کرد.  ی و چشمانش را از چشمه  برگشت

 شاهد و بعد فورانش باعث تأسف آتنه بود.  ی  ه یاول انکار

موقع اومد   ی خواستم باهاش برخورد داشته باشم. بارون ب ینمبودم و فکر کردم فقط بترسونمش.... یرو نابود کرد. عصبان   میزندگ-

 و نتونستم ترمز کنم و بهش خوردم. 

 را خرابتر کرد.  تش یفقط شخص ی منطق  ر ینامناسب و غ ه یتوج

 .د یساکت است، پرس  یل یآتنه خ د ید  یراه برگشت، محمود وقت در

 ؟ یناراحت ی از چ ه؟یچ-

 . د یکش یآه

 باشه!   گهیو بعد فکر کس د  شهیجدا نم ی خواد چرا منطق ی تونه به زنش وفادار بمونه! اگه اونو نم ی مرد نم ه یچرا -

 را فشرد.  دستش

 .یمسائل نکن ن یا ریگذره! بهتره تو هم فکرت رو درگ ی م یمردها چ نطور یدونمم تو فکر ا  ی . نمستمیمن روانشناس ن-

 زش نشنود. ا یو خبر   ند یشاهد را نب گر یکرد تا آخر عمرش د  آرزو

 کرده بود.  د یداده و تهد  امیآرزو نگذشته بود که تلفنش زنگ خورد. شماره همان بود که شاهد پ ن یاز ا ادیز

 به محمود کرد. یترس نگاه با

 آزاد شد؟ یعنیشاهده.... ی شماره -

 تکان داد.  یبه منف  ی با آرامش سر محمود 
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 ! جواب بده بذار سر بلندگو! رهیبگ  تیخواد رضا یشماره دست زنشه و م د یمن آزاد نشده. شا زی نه عز-

 حرف محمود عمل کرد.  طبق

 بله... -

 تو روخدا!  ی آت ؟یکرد  کاری تو چ ی !....آتای....منم رؤیآت-

 داد.   ینگاهش را از محمود به گوش  دستپاچه

 ....بچه....  ؟یدار   یشده؟ مشکل ی!...چایرؤ-

 انداخت. نینط نیماش  ط یدر مح ا یرؤ ی  ه یگر

  یداد راه انداخت....ول  یحامله ام، بچه اش رو گذاشت و رفت. شاهد داد و ب د یرفتم به همون آدرس.....خونه اش بود. زنش تا فهم-

بد قلق   ی.....االن من موندم و بچه  یکه حق طالق داشت......آت  نی. زنش درخواست طالق داد. مثل استادمیمنم محکم ا

توروخدا برو    ی.....آت ی! ولانهیدونم راست بگه  ی کردم عقدم کنه! نم مانیشد و منم زا موم طالق زنه ت ی شاهد....قول داده وقت

 بده....  تیگناه رضا ی ب یدو تا بچه    نی. به خاطر من....به خاطر اامیبچه بر نم نیاز پس ا ییبده! من تنها تیرضا

....کدام درد شاهد بود که دو زن و دو بچه را  یتیمسئول  یب  ای ی....تنوع طلب یندانم کار  ا یهقش دل آتنه را به درد آورد. هوس  هق

 کرده بود.  چاره یآواره و ب

 نه؟  ایبدهد  تی! رضاشیچه کنم ها  ی نگاه از محمود کمک خواست. راه چاره.....راه حل برا با

 حرف نگاهش را خواند. مرد

که   ی د یکار رو کنه! د نینشه. احتمالش هم کمه که بخواد ا داش یدور و بر تو پ گه یکه د رنیو تعهد بگ  ی بد  تیرضا ی نتو  یم-

 خداروشکر! ست،ین دنیشد. انگار تو مرامش گرد زن متأهل چرخ مونیپش م، یازدواج کرد د یفهم ی وقت

روزگار شاهد را سر راهش قرار ندهد. دلش آرامش   گریشد که د ی م دواریداد و ام  یم  تیرضا د یلب بود. با  ریاش آرام و ز  »باشه«

 خواست.  یم

 آسمان ها...... یدغدغه در کنار محمود به بلندا ی آرام و ب ی زندگ کی

 انیپا

15    
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 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهرای دریافت رمانهای بیشتر به ب
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