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د.مقنعه اش را صیییا  و وسیییوا  گونه خو و خاوتش را تنظیم کاش او هم می توانسیییت خاتراتش را از یاد ب ر 

 .نمود. شاید هم ناخودآگاه وقت تلف کرد.بهرحال چاره ای غیر از رفتن نداشت

از هم.ارانی که در سییالن مسییتقر بودند خداحافظی کرد و به تر  آسییانسییور رفت.وارد کابین آسییانسییور که شیید  

اش کشیییییید.چند تاری که به هوا بلند شیییییده بودند را با سیییییر مجدد خودش را در آینه چک و دسیییییتی به مقنعه 

 .انگشتان صا  نمود و به درون مقنعه هدایت کرد

بر خال  این که به حجاب ا تقادی نداشیییتر در مورد محمود سییییت گیری می کرد و مقنعه را به جلوترین حد 

ین که اشیی.ال از مرد باشیید...نه  مم.ن می کشییید. دسییت خودش ن ود که هنوز نتوانسییته این مرد را ب ذیرد. نه ا

 .خودش می دانست اش.ال از دل صاحب مرده اش است که هنوز در گذشته سیر می نمود

از این که محمود مقاب  هم.اران صیییمیمی نیسیییت و اجازه نداده کسیییی از راباه اشیییان با خ ر شیییودر خوشیییحال 

محمود را پارک شییده در خیابان موازی بود.از شییرکت تا سییر خیابان اصییلی را آهسییته قدم بر می داشییت. ماشییین 

 .جایی که بود  دید و به ترفش رفت

 :کرد و جواب گرفت« سالم»در را باز و در حین نشستن 

 سالم خانم خانما  احوال شریف؟-

 :ل یندی شیرین بر ل انش نشست

 !خوبم  ف.ر کنم از ص ح این دهمین بار بود که سالم و  لیک و احوال رسی کردیم-

 !اونا سالم و احوال رسیِ  هم.ارانه بودن و این ی.ی با ق لیا توفیر داره بانو نه دیگه -

از این که محمود دسییتش را هم برای دسییت دادن دراز ن.رد  خوشییحال شیید. با این مرد برای اخالب های خوبش  

 .راحت بود. در دیدارهایشان هیچ وقت برای نزدی.ی بیشتر تحت فشار قرارش نمی داد

 :براز مح ت خالصانه و پاک بود. ناس  میقی کشید و پرسیدهر چه بود ا

 خب جناب رئیس کجا می بریمون؟-

 :بلند و مردانه خندید

 !شاید تو اون اداره یه کم ش یه رئیسا باشم اما اینجا دربست در اختیار بانو هستم که امر کنن-

 :به این قسم حر  زدنش  اد  داشت. شیانتی به نگاهش داد و گات
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  !خیلی گرسنمه من که-

 .از دست و دل بازی مرد هم با خ ر بود

 جونم  ک اب نایب....پیتزا ایتالیایی سیب یا ساالد سزار سن سو؟کدومش تا برونیم ترفش؟ -

مگر می شد این مرد را دوست نداشت وقتی ایناور از  الئقش با خ ر بود. کمی با خودش ف.ر کرد ب یند کدام 

 ......ی مرد نزدیک استاز این سه گزینه به سلیقه 

 :چیزی یادش نیامد.....ل ش را متا.رانه گزید

 !نظر خود  چیه؟ نمیشه که همش به می  من باشه-

 :مرد بی تااو  شانه ای باال انداخت

تو که می دونی شب سنگین نمی خورم  هر جا بریم ساالد و سیب زمینی هست  پس زیاد مهم نیست برای -

 .گرسنته و دلت چی می خوادمن.....مهم تویی که االن 

حقیقتش را می خواسییت ا ترا  کند بعد از چند ماه اولین بار بود که می شیینید شییام سیینگین نمی خورد. انگار 

 .هیچگاه توجه ن.رده بود. کمی  ذاب وجدان با ث شرمندگی اش شد

 :بی آن که به روی خود بیاورد با لحن شادی گات

 .....پس بزن بریم سن سو-

گات و ماشین را به حرکت درآورد. وقتی روی صندلی پشت میز دو ناره در فضای رستوران که « میای به چش»

 .نور زیادی نداشت  نشستندر صح ت شان در مورد کالسهای برنامه نویسی و امتحان آیلتس ادامه یافت

ود. در مقاب  با محمود همیشیییه او یییام به همین شییی.  بود.انگار با ی.ی از دوسیییتان صیییمیمی اش بیرون رفته ب

محمود احتیاج به هیچ نقاب و ظاهر سیییازی نداشیییت. این که هنوز نتوانسیییته به محمود به  نوان یک پارتنر و یا 

کسی که خواستگارش است  نگاه کند را  محمود می دانست و با سعه ی صدر اجازه داده بود زمان این مو وم 

 .را ح  نماید

 :در همان جلسا  اول گاته بود

ه من تو رو پسیییندیدم و می خوام تو زندگیم باشیییی شییی.ی نیسیییت ولی... به این که تو هم به این حس در این ک-

ن نتیجه ی خوبی نیواهد  برسیییییی  اصیییییرار دارم  این که به خاتر حر  مادر  و یا اج ار محیو ق ول کنی مسیییییلما

 .داشت
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ش بود همه چیز  الی می گذشت شب خوبی بود. ش های این گونه کنار محمود به مرور زیاد می شد. تا در کنار 

 .و وقتی فاصله می گرفتر اف.ار و اوهام اجازه ی ادامه ی حس خوب را نمی داد

 :نزدیک خانه می شدند که محمود گات

راسییتی .... دارم با یه شییرکت قرار داد امنیت شیی .ه می بندم. کاراش انجام بشییه ی.ی از مهندسییاشییون رو می -

 !میشه  برای دسترسی به سرورها و سیستم ها باید باهاش هم.اری کنیفرستن. فقو یه کم کار تو زیاد 

زمزمه کرد. کمی خسته بود و دلش می خواست زودتر به خانه برسد و « باشه ای»سرش را به تأیید ت.ان داد و 

 .ل ا  راحت ب وشد و در تیتش استراحت کند

 :مقاب  در خانه که رسیدند تعارفی نمود

 !....مامان خوشحال میشه ب ینتتبیا بریم یه چای بیور-

 :ل یندی زد و دستانش را از فرمان روی پایش نهاد

 !مرسی  زیزم  مزاحم نمی شم. سالم به مامان برسون....دلم می خواد یه تور دیگه خونتون چای بیورم-

ی برای آرزوی را لب زد. جواب« خداحافظی»کمی قرمز شیید که در تاری.ی کوچه پیدا ن ود. در را آهسییته باز کرد و 

مرد نداشیییت. دلش می خواسیییت وقتی محمود پا در خانه اشیییان گذارد که دل او خالی از غیر باشییید و این اتااب 

 .هنوز نیوفتاده بود

 .کلید انداخت و وارد شد و دستی ت.ان داد تا مرد برود. او هم دستش را بلند کرد و رفت

را « سییالمش»وی تلویزیون و مشییلول دیدن سییریال دید. وارد خانه که شیید مادرش را ت ق معمول روی کاناپه جل

با بی حواسی پاسخ داد. انگار می ترسید صحنه ی حساسی را از دست بدهد که سرش را درست و حسابی بر 

 :نگرداند. همان گونه بی حوا  گات

 !چه خ ر؟ کجا بودی؟ شام هست اگه نیوردی-

 :در حین رفتن به اتاقش جواب سؤاال  مادر را داد

 !با رفیعی بودم.....شام هم خوردم-

مانتو و شلوارش را با تاپ و شلوارکی تعویب نمود و به دستشویی رفت. با صورتی خیس به اتاقش رفت و حوله 

اش را برداشیییت و خیسیییی صیییورتش را با  یییربه های آرام گرفت. پاک شیییدن آرایش از روی صیییورتش حس خوبی 

 .داشت
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 :یت و از همان جا پرسیدبه آش زخانه رفت و برای خودش چای ری

 !مامی...چای می خوری بیارم-

 !نه مادر من خوردم مرسی-

چای را در سینی کوچک یک ناره گذاشت و به هال کنار مادرش رفت.مادر چینی به دماغش انداخت و نگاهی 

 :به ما  بزر  پر از چای نمود

 چه خ ره؟ تو یه لیوان می رییتی این تان.ر چیه؟-

 .اخت و دست برد کش موهایش را باز نمود و آبشار وار دورش رییتشانه ای باال اند

 !می دونی که فقو اینجوری بهم می چس ه هر شب همینو میگی-

 :ت لیلا  وسو سریالش شروم شد و کمی صدای تلویزیون را پایین آورد و مشتاب پرسید

 از رفیعی چه خ ر؟ حرفی نزد؟ پیشنهادی نداد؟-

چه باید جواب مادر را می داد؟ وقتی ت.لیف خودش را نمی دانست چه چیزی را  ناس  میق آه مانندی کشید.

 باید تو یح می داد؟

 !آتی.... با توام ها  هی با هم اینور و اونور می رید خب باید به یه نتیجه ای برسید یا نه-

 .موهای بلندش را یک سمت جمع کرد و دو سه پیچ داد تا پریشان نشوند

دونم چی باید بگم  خب رفت و آمد می کنیم که همدیگه رو بشییناسیییم  نمیشییه که با چهار  مامان به خدا نمی-

 !بار بیرون رفتن بگیم خوبه بریم سر و خونه و زندگی  من هنوز تر  دارم....شما که باید بهتر بدونید

 :از خود در آورد و حرصی جواب داد« ایشی»مادر صدای 

 !و اتوارای دخترای حاال رو در نیار...تو فرب می کنیاصالً  به من چه  من میگم این ادا -

 : ص ی و حرص زده ماگش را برداشت و تعنه زد

  !بله  به لاف شما و بابا من فرب می کنم-

 .قیافه ی مادرش پشیمانی را فریاد می زد

 .خدا بیامرزه بابا  رو  سر غصه ی تو س.ته کرد وگرنه که سنی نداشت-
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 :ناالن و  ص انی گات

 مان سر جد  می ذاری دو دیقه استراحت کنم  پاشم برم تو اتاقم تا شما دست برداری؟ما-

 :نمایشی دست روی دهانش کوبید

آ...آ من خاه می شم حر  نمی زنم ب ینم فردا که من ن ودم تو می خوای تنهایی چی.ار کنی  یه شانس خوبی -

 !هم گیر  اومده با لگد بزن بیرونش کن

 :صدایش کمی باال رفت

تو ن ودی منم سییییرم می ذارم می میرم  مگه من آدم نیسییییتم که بودنم وابسییییته ی ی.ی باشییییه  یا پدر و مادر یا -

شیییییوهر.....ن ودن یعنی من نمی تونم زندگی کنم  مامان به خدا خسیییییته شیییییدم  از دسیییییت غرغرای تو بود که به 

 !ظری برنامه ی  قد و  روسی راه بندازیرفیعی گاتم باشه.... حاال هم هر شب هنوز پام رو نذاشتم تو خونه منت

اون از بابا که با ف.رش که صییالحم رو می خواد تو هاده سییالگی بدبیتم کرد اینم از شییما که تو بیسییت و هشییت 

 !سالگی داری میندازیم تو چاه

 :پوفی کشید و به چهره ی مظلوم شده مادرش نگاهی کرد و آرامتر ادامه داد

چیز آروم پیش بره......محمود خودش اینقدر  جله نداره که شیییما داری  هم من هم مامان تو رو خدا بذار همه -

 !اون دلمون می خواد وقتی بله بگم که دل و ف.رم فقو با ی.ی باشه

 :صدای تلویزیون را باالتر برد و به ادامه ی سریالش توجه کرد و زیر لب زمزمه نمود

 !باشه  من دیگه هیچی نمیگم  خود  می دونی-

به اتاقش رفت. کمی با گوشییییی اش در فضییییای مجازی « می رم بیوابم شییییب بییر»ش را نوشییییید و با گاتنچای

چرخید و گروه هایش را بدون گذاشتن پیامی نگاه کرد و وقتی صدای تلویزیون دیگر نیامد و مامئن شد مادرش 

 .خوابیده  به دستشویی رفت و مسواک زد و برای خواب آماده شد

می توانسیییییییت درک کند ولی  جله اش را نه  گاهی خدا روشیییییی.ر می کرد که محمود را ندیده نگرانی مادرش را 

 .است. مامئناً  رفتار و شیصیت محمود را می دید فشار را بیشتر می نمود

* 

* 
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ماشییین را مقاب  خانه ی پدریش پارک نمود و پیاده شیید و زن  را به صییدا درآورد. در باز شیید و وارد شیید. نگاهی 

 .نمود که ده را نشان می داد.در آسانسور که رو به واحد باز شد مادرش را جلوی در منتظر دید به سا تش

آغوش بازش را پاسخ گات و احوالش را پرسید. از کنار مادر وارد خانه شد و سالمی خدمت پدرش که روی م   

  .نشسته بود کرد و به ترفش رفت و دست داد

 :در حین نشستن گات

 مرت ه؟ مهال و محمد کجان؟ خوبین  همه چیز-

 :خواهرش از انتهای راهرو پدیدار شد و از همان جا گات

 سالم داداش  من اینجام...خوبی؟-

از جا برخاسییییت و خواهرش را بوسییییید و دسییییت داد و احوال رسییییی کرد و از او ییییام کارش پرسییییید.برادرش هم از 

 .اتاقش بیرون آمد و دست داد و کنارش نشست

 .ای رییت و روی میز وسو نهادمادرش برای همه چ

 چه خ ر؟ کجا بودی؟ تا حاال سر کار بودی؟-

 !نه با ی.ی از هم.ارا شام بیرون بودیم و ق   از این که برم خونه گاتم یه سر به شما بزنم-

 :مهال با شیانت پرسید

 خانم بود یا آقا؟-

 :دست کشید و موهایش را برهم رییت

 !فضولیش به تو نیومده جوجه-

 :با خنده گات محمد

 !ف.ر کردی داداش میاد بهت میگه که تو مامان سرش رو بیورین-

 : ربه ای پس گردن برادرش زد

 !درست صح ت کن ...سرش رو بیورین چیه؟ مامان که تاج سره و آبجی کوچی.ه هم که  زیز دل-

 !جون داداش ملک مایعی پیش چشمم ظاهر شد با این لحن داش مشتیت-
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 :تمادرش با مح ت گا

من فقو منتظرم خود  تصمیم بگیری و به زندگیت سر و سامون بدی  چند سال از مر  اون مرحوم گذشته  -

 !قرار نیست بعد از الله تو دیگه ازدواج ن.نی

 :با آرامش چشم برهم گذاشت و ل یندی زد

 !نگران ن اش به ف.رش هستم موقعش شد خ رتون می کنم-

در و مادرش را دید ولی هنوز برای گاتن مو ییییییوم زود بود. تردید و درخشییییییش نوری از امید را در چشییییییمان پ

بالت.لیای را در رفتار دختر می دید. از گذشییییییته اش چیزهایی می دانسییییییت و برای این تردید و دو دلی حق می 

 .داد

ر روی بعد از مر  همسرش تا مدتها میلی به ازدواج و یا حتی آشنایی با کسی را نداشت. تمام همّ  و غمّش را ب

کار و پیشرفتش گذاشته بود. هر چه مادرش اصرار به بازگشت و زندگی با آنان نموده بودر ق ول ن.رده و در خانه 

ی خودش مانده بود. هر چند  مر زندگی مشییییترکش به دو سییییال هم ن.شییییید اما دیگر تاب زندگی با خانواده را 

 .نداشت

اشییت. وقتی الله را هم انتیاب کرد بی حر  همراهش خانواده ی با مح تی داشییت و با جان و دل دوسییتشییان د

شدند و همه جوره حمایتش کردند. بعد از تصاد  الله و مرگش هم این حمایت را ادامه دادند ولی اذیت کننده 

ن ود.احترام به نظراتش و کمک به رفع مشیییییی.التش....درسییییییت زمانی که ف.ر می کرد به تجرد ادامه دهدر آتنه 

 .شد نصیری وارد زندگیش

غم چهره اش و متانت و آرامشیییییی که داشیییییت توجه محمود را جلب نمود. با این که چند ماهی بود با هم بیرون 

 .می رفتند  هنوز به خانواده اش حرفی نزده بود تا آتی دلش را یک دله نماید

و وح نشان می یک سا تی را کنار خانواده اش گذراند و به خانه اش بازگشت. خانه ای که کم ود یک زن را به 

 .داد

* 

* 

وقتی ل ا  پوشیده و آماده از اتاقش بیرون آمد  مادرش را در آش زخانه دید که میز ص حانه چیده است. کاری 

 .که معموال نمی کرد
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 آتی بیا ص ونه بیور چای بریزم؟-

 .ص ح بییر گات و تش.ر کرد

 .صندلی را بیرون کشید و نشست و ت.ه ای نان برداشت در دهان گذاشت

 زود بیدار شدی  جایی می خوای بری؟-

 :مادرش لیوان چای را کنار دستش گذاشت و روی صندلی روبرویش نشست و جواب داد

 !مهرانه می خواد بیاد با هم بریم خرید. بچه تو دستشه و دست تنها نمی تونه-

ت کن و ایرادگیر آهانی گات و سیاکت شید.مهرانه خواهرش با سیه سیال اختال  سین به اندازه ی مادرش نصییح

بود.برخال  آتنه همسیر خوبی نصیی ش شیده بود و زندگی خوبی داشیت.لیسیانسش را در خانه ی شیوهر گرفته 

 .بود اما میلی به کار کردن نداشت

دخترش مهتا سییه سییاله بود و آتنه بسیییار دوسییتش داشییت که ال ته برای دوری از نصیییحت های مهرانه زیاد دور 

 .وبرش نمی رفت

 .نه را به پایان رساند و خداحافظی نمود و به اداره رفتسریع ص حا

محمود زودتر از او رسیده بود و در اتاقش مشلول بود. آتنه هم با باال آمدن سیستمش  استار  کار را زد.تلان 

 .روی میزش زن  خورد و با برداشتنش صدای گرم محمود ل یند بر ل انش نشاند

 هستین؟ سالم خانوم  ص ح  الی متعالی  خوب-

 سالم جناب رفیعی  ص ح شما هم بییر.....ممنون  شما خوبید؟-

این م.المه ی هر روزه بود که در کمال احترام و ر ایت شییئونا  هم.اری ت ادل می شیید. آتنه را همین رفتارهای 

 .به جا و متین گرفتار می نمود

همه چیز رو مهیا کنید که مهند  خانم نصیییییری لاف کنید برای اون مو ییییوم که گاتم ....امنیت شیییی .ه.... -

 !شرکت اومد موردی ن اشه

ن  کی قراره بیاد؟-  چشم حتما

 !دقیق نگاتن ولی احتمال می دم از اول هاته-
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مشییلول کار شیید و زمان را از یاد برد.نزدیک پایان سییا ت کاری با صییدای پیام گوشییی  نگاهی کرد و متوجه شیید 

 :مادرش پیام داده است

 «نه شام خونه هستن جایی نرو و زود بیاامشب احمد و مهرا»

بان محمود را منتظر  یان داد و اداره را ترک کرد.سییییییر خیا پا کارش  به  گذاشیییییییت. نار  پووفی کرد و گوشییییییی را ک

 ...«آخی  تالی معا  من شده»دید.مح تی در دلش سر زد

 :جلو رفت و کنار ماشین ایستاد.محمود شیشه را پایین داد

 !سالم خانوم  بیا باال-

 :ن و منی کرد و شرمگین گاتم

 !مزاحم نمیشم  باید زود برم خونه  خواهرم اینا میان جلوی دامادمون نمی خوام دیر برسم-

 .ت سمش کمی راحتی خیال را تزریق کرد

 !باشه  می رسونمت  بیا-

 !نه دیگه  خودم می رم-

 :خم شد و دستگیره ی در را کشید و در باز شد و گات

 !ید برم تنها تو خونه بشینم. تو رو برسونم اتااقی نمی افته  بیا چقدر تعار  می کنی تومنم کاری ندارم  با-

 .آتنه بی حر  سوار شد و شیشه را باال داد.نسیم خنک پاییزی لرزی به تنش انداخته بود

 می خوای بیاری بزنم گرم شی؟-

 :ا فرا گرفت.ل ش به خنده باز شدلرز بدنش وا ح ن ود که مرد متوجه شود. از توجه اش گرمای خاصی بدنش ر 

 !نه مرسی خوبه-

مسیییر را با صییح ت کوتاه کردند. با محمود همیشییه حرفی برای گاتن بود. حتی اگه اون حر  تعریف از شیییرین 

 .کاری های مهتا می بود

ه شاید توجه و دقت و خوب گوش دادن محمود بود که زبانش را باز می نمود.سر کوچه از محمود خواست که نگ

 .دارد
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 !هنوز اول غروبه و می ترسم همسایه ...کسی ب ینه ناجور بشه-

 :کناری پارک کرد و کمی برگشت به ترفش گات

 هر تور تو بیوای  ولی ف.ر کنم کم کم باید یه پیشرفتی کنیم ....نه؟-

 :نالید

 !فراموش کنموای....نگو اینجور من شرمنده می شم  گاهی از خودم بدم میاد که گذشته رو نمی تونم -

 :محمود کمی دلیور گات

 گذشته میشه شوهر سابقت یا  شق قدیمت  کدومش آتنه؟-

دهانش خشییک شیید.چشییمانش دو دو زد. رب کرد و سییردش شیید. تا حاال اینقدر وا ییح ن رسیییده بود.سییعی کرد 

 .... روراست باشد. سعی کرد با این مرد صادب باشد

.میگن  شیییق اول از یاد نمی ره  من دارم سیییعی می کنم اونو از یاد راسیییتش....دوسیییت ندارم این رو بگم ولی....-

 !ب رم

 :اولین بار بود که  ص انیت را در چهره ی محمود می دید

  !که ایناور  پس خیلی محتاج د ایی-

 !محمود-

 !بله خانم  حر  بدی زدم؟ این همه مد  زمان دادم که بگی  شق اول فراموش نمیشه-

 !نی ....دارم سعی خودم رو می کنم به خدانه.....یعنی....می دو-

 :شانه ای باال انداخت و بی نگاه به صورتش گات

 !موفق باشی  تو این مورد کاری از من برنمیاد  دیر  نشه-

را زمزمه کرد. سر در گری ان به راه افتاد و « خداحافظ»بی جان دستگیره را کشید و پیاده شد و ق   از بستن در 

 .رکت ماشین را شنیداز پشت سر صدای ح

 :بلب گلویش را چس یده بود و چیزی به خاه شدنش نمونده بود.به خود تشر زد
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کدوم  شییق هان  اون که تا بابا یه داد زد رفت دیگه پیداش نشیید.....اون که یازده سییال و چهارماهه خ ری ازش -

 نیست.....کیو به کی می فروشی؟

نداشییت و این حالش را بدتر می کرد.کلید را که انداخت و وارد شیید  دل بی چاره گوشییه ای کز کرده بود و جوابی 

سعی کرد بلب را با بزاب قور  دهد. در آسانسور خودش را در آینه چک کرد و سعی نمود ل هایش را به ش.  

 .ل یند کش بدهد

پیدا کند و  اما امان از چشمها که با بلب  رگهای خونی اش برجسته شده بود. نگاهی در کیاش کرد که مدادی

چشم هایش را از این حال درآورد ولی چیزی پیدا ن.رد.آهی کشید و چشمانش را با انگشت مالید و کمی فین 

 .آماده کند« سرما خوردم»فین کرد تا زمینه را برای گاتن 

و  گویان به اسییتق الش آمد. خم شیید« خاله»در واحد را که باز کرد از بوی غذا و گرمای خانه خوشییش آمد. مهتا

 .بچه را از زمین بلند کرد و چرخی زد و بوسه هایش را بر صور  دخترک فرود آورد

 :مهرانه از آش زخانه سرش را به راهروی ورودی کشاند و گات

 به به آتی خانم  کجایی بابا؟ یه سر به ما نزنی ها؟-

 :گات و به تر  خواهرش رفت و روبوسی کرد و احوال پرسید و جواب داد« سالم»

ن از شن ه هم سرم شلوغتر بشه و دیرتر بیام خونهسر -  !کار و خونه ....جایی نیستم  احتماال

 !سالم مامان  خسته ن اشی

 :مادر جوابش را داد و با اشاره چشم و ابرو پرسید

 چه خ ر؟ اداره چه خ ر بود؟ چرا چشما  قرمزه؟-

 :منظور مادرش را فهمید و چشم درشت کرد و  ص ی گات

 .ره تو اداره چه خ ر باشه؟ ف.ر کنم دارم سرما می خورمسالمتی  قرا-

 :مهتا را روی زمین نهاد و خودش به تر  اتاقش رفت و صدای مادر را شنید که می گات

می بینی چاور جواب می ده؟ خب من نگرانم  دو روز دیگه که من ن ودم ت.لیف این چی میشییییه؟ ی.ی هم که -

 !رونی می کنهیه گوشه چشمی نشونش داده این جاتک پ
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در اتاب را بسییت و حرفهای مهرانه را نشیینید. دلش می خواسییت دل سیییر گریه کند. مانند همیشییه شیی.ایت نزد 

 .خدا برد و هد  از خلقتش را پرسید

ل اسش را  وض کرد و کمی روی تیت دراز کشید. باید کمی به خودش فرصت می داد تا زخم برخورد محمود را 

 .های دیگر شود ترمیم کند و آماده ی زخم

با شیینیدن صییدای مردانه ی احمد از جا برخاسییت و ل ا  مرت ی پوشییید و موهایش را شییانه ای زد و سییاده جمع 

 .کرد و کلی س زد. مدادی در چشمان قهوه ای کشیده اش  کشید و از اتاب بیرون رفت

 سالم احمد جان  خوبی؟-

زمزمه کرد و به آش زخانه « بارمائیدی»ی اش را داد. احمد مهتا به بل  از روی م   برخاست و جواب احوال رس

 .رفت تا برای ساره کشیدن کمک نماید. مادرش پشت چشمی نازک کرد و ساره در دست خارج شد

 :مهرانه کنارش ایستاد و در حالی برنج را می کشید آرام گات

نیستی  به یه چشم دیگه بهت  به مامان حق بده نگرانت باشه  تو و عیت ت یعی نداری....دختر خونه ی بابا-

 !نگاه می کنن  اگه این مرده که مامان میگه  خوبه معالش ن.ن و تا تنور داغه نون رو بچس ون

 :برگشت و شاکی چشم به خواهرش دوخت و با حرص گات

  سییهاگه دوباره سییوختم و جزغاله شییدم تو جوابگو هسییتی یا مامان؟ همون یه بار که با تناب بابا رفتم تو چاه ب-

 !اجازه بدید خودم  قلم می رسه چی.ار کنم

دیس را از دستانش کشید و از آش زخانه بیرون رفت. چنان تند تند بین آش زخانه و ساره رفت و آمد می کرد 

که مهرانه نتواند فرصتی برای صح ت پیدا کند. گوشه ای از ساره نشست و کمی از فسنجان خوش آب و رنگی 

رنجش رییت و سیییعی کرد از میان بلضیییی که همچون قلوه سییینگی راه گلویش را بسیییته که مادر پیته بود روی ب

 .بودر قاشقی فرو دهد. شاید در آن زمان سیت ترین کار همان بلعیدن بود

 .....چنان سرش را پایین گرفته بود که نه کسی صورتش را ب یند و نه او روی کسی را

خود را با جمع کردن ظرو  ا یییافه و ظر  شیییسیییتن مشیییلول  زودتر از بقیه تشییی.ری کرد و به آشییی زخانه رفت و

 .نمود

مهرانه ظر  های کثیف را که آورد  بی نگاه از دسیییتش گرفت و در سیییینک نهاد.وقتی سیییاره جمع شیییدر مهرانه 

 :برای کمک به آش زخانه آمد و بدون در نظر گرفتن آتنه شروم به صح ت کرد
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ن بد  رو می خوایم  اصیالً  می خوای بگم احمد بره تحقیق کنه چرا مث  بچه ها قهر می کنی؟ مگه من و ماما-

 .....و اگه خوب بود و براه بود اونوقت

 :بلب آلود و مستأص  حرفش را قاع کرد

نه...نه ...نه...نمی خوام  وای به حالت به احمد چیزی بگی  برای خود  خوب بود سیییه سیییال با احمد دوسیییت -

ید  من باید بشناسمش نه بقال مح  بگه آدم خوبیه  بقال چه می دونه تو بودی .....به من که رسید آسمون ت 

 خونه چه اخالقایی داره؟ وقتی  ص انی میشه چاوره؟

 !اَه....تورو خدا نمی خواد برای من بزرگتری کنید. الزم باشه خودم بهتون میگم

 !اما...تو-

 !بسه مهرانه  بذار احترام هر دومون سر جاش بمونه-

 :شست و با غیظ گات دستهایش را

 !بقیه اش دست تو رو می بوسه-

 :رفت و صدایش به گوش مهرانه رسید که می گات

 !احمد جان ب یش من خیلی سرم درد می کنه و فردا هم ص ح زود باید بیدار شم  می رم بیوابم-

محمود صییدای در اتاقش بلندتر از همیشییه بسییته شیید به گوش رسییید. گوشییی اش را برداشییت و خواسییت برای 

پیامی بارسیییتد. نمی دانسیییت بگوید ب یشیییید یا چه؟ ب یشیییید را برای کدام کارش بگوید...برای فراموش ن.ردن 

 ... شق اولش.....یا ب یشید برای این که این مو وم را بر زبان آورده

ر سییییردرگم و گیج به گوشییییی اش زل زده بود.انگار فقو با صییییح ت با محمود می توانسییییت آرام شییییود. بی اختیا

 .انگشتش را روی اسم محمود کشید

از این بی اختیاری چشییییمانش پر شیییید و ل انش لرزان.....با وصیییی  شییییدن ارت اع   با صییییدایی مرتعش و از بلب 

 . عیف شده صدا زد

 !محمود-

 .مامئن بود که صدای آه کشیدن مرد را شنید

 ...جانم  سالم-
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 .آرام بود و به زحمت به گوش می رسید. م.ث کرد« سالمش»

 آتنه  چی شده؟ حالت خوبه؟-

 :از مهربانی اش گونه اش خیس شد.آب دهانش را قور  داد و خجالت زده و شرمگین گات

ب یشیییییید.....من....من دلم می خواد فراموش کنم.....نمیشیییییه  انگار یه چیز ناتموم مونده باشیییییه......کاش می -

دیگه نمی خوام.....این تموم نشییییییدنه مونده روی  ذاشییییییتن خودم اون آدم رو تموم کنم.....خودم بگم کا .....بگم

 دلم  متوجهی چی میگم؟

 :آه بود یا ناس  میق نمی دانست

ب ین  زیز من  اینجور که شییییما میگی که شییییاید تا اخر  مر  نتونی تمومش کنی  آتنه جان شییییما فقو هاده -

تلییر کردی و هم اون.....شیییاید سیییالت بود و این آقا هم بیسیییت و دو سیییه سیییال....یازده سیییال گذشیییته.....هم تو 

 اصالً  به تو ف.ر هم نمی کنه  چرا خود  رو اذیت می کنی؟

 .بحث مناقی نمی خواست.االن فقو می خواست محمود ب یشد و مهربان باشد

 آتنه  گوش می کنی؟-

 !محمود.....تو بگو بیشیدی  بگو ازم ناراحت نیستی-

 .کالفگی از ناس کشیدن مرد می بارید

 !  راحت شدی؟ اما بهتره مناقی به مو وم نگاه کنی  شب بییربیشیدم-

را گاته و نگاته تما  را قاع کرد. به خودش ا ترا  کرد که حق با محمود اسییت. هندزفری را در « شییب بییر»

 .گوش هایش نهاد و موسیقی بی کالمی را گذاشت و چشمانش را بست

* 

* 

را چک کرد و پشت سیستم نشست و مشلول شد. تلان  شن ه اول وقت در اداره حا ر شد.لیست کارهایش

روی میز که زن  خورد نگاهی به سا ت روی صاحه ی نمایشگرش کرد.نه و نیم بود و محمود ص ح بییر نگاته 

 .....بود. آهی کشید و گوشی را برداشت.محمود بود ولی خیلی جدی و رسمی

 !ه.ار اومدنسالم خانم نصیری  بیایین اتاب من  مهند ِ شرکت به را-
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 .او هم رسمی و سرد بود« بله ...چشم»

برنامه های باز را بست و دکمه ی آ  نمایشگر را فشار داد و خاموش نمود و دستی به مانتو و مقنعه اش کشید 

و گوشییییی را در جی ش انداخت و از اتاقش بیرون رفت. ق   از رسیییییدن به میز منشییییی  رویا صیییی ا ی.ی از برنامه 

 .و مشلول احوال رسی شد نویس ها را دید

رویا دختری خوشییییگ  با روابو  مومی باال بود. ال ته که دوسییییتی با جنس مذکر سییییر لوحه ی رواباش....بعد از 

 :سالم هم اولین حرفش این بود

 آتنه یه تندیسی رفت تو اتاب رفیعی.... موندم اینجا بل.ه آمارش رو دربیارم  تو کجا می ری؟-

 :با این روحیه و ا تماد به ناس باال خوشش می اومد.با شیانت گات خندید .... از این دختر

 اگه آمار بهت بدم چی گیرم میاد؟-

 :چشمان درشت دختر درشت تر شد

 !دروغ میگی  تو آمار بده من خودم میلصتم.....یه ناهار مهمون من  خوبه-

 :با خنده  ربه ای آرام به سر دختر زد

 ! بر  داشته دیوونه ندیده و نشناخته چی هول-

 !نمی دونی تو  این یارو سه تا زن هم اگه داشته باشه می خوامش-

 :چشمان آتنه گشاد شد و ناباور میخ صور  دختر شد تا ب یند چقدر حرفش شوخی است

 !شوخیش هم قشن  نیس رویا-

 :دختر بی خیال شانه ای باال انداخت

 !ر کی بوده  ر ه ی نگه داری نداشتهاگه جذب من بشه مهم نیست که ق   از من کی بوده....ه-

 جدی نمیگی؟-

 .بی رمق پرسید.....مگر می شد این گونه ف.ر کرد

 :دست آتنه را کشید و به تر  اتاب هلش داد و آهسته گات

 !جدی میگم  تو فعالً  برو آمار بگیر تا من بعد برا  کام  تو یح بدم-



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

18 

 

خود اینقدر نا مهربان و بی تااو  باشید. اخمی حال بدی  ار یش شید. مگر می شید زنی نسی ت به هم جنس 

 :نثار رویا کرد و با جدیت گات

رویا برو سرکار  تا توبیخ برا  رد ن.ردم. برنامه نویس نگرفتیم که تو راهروها بچرخه  شما االن باید کد بنویسی -

 !نه آمار بگیری

 :رویا از در شوخی درآمد

 !بی خیال آتی  یارو می ارزه به صد تا کد-

 :از کنارش رد شد و مح.م گات

 !بهتره تو محیو کار از دوستی سوءاستااده ن.نی خانم ص ا بارمائید اتاقتون-

 :قدمی دور نشده بود که صدای ص ا را شنید که واگویه می کرد

 !چش شد یهو؟ این دختر هم ث ا  اخالقی نداره ها-

 .ای جز رفتن نداشت چرخشی به سرش داد و توری با غضب نگاه کرد که رویا ص ا چاره

با منشییی هماهن  کرد و  ییربه ای به در اتاب رفیعی زد و وارد شیید. میز رفیعی روبروی در بود و م   های چیده 

 .شد پشت به در.....آتنه مردی را روی م   ها نشسته دید که حد  می زد همان مهند  باشد

 .و با دست تعار  کردکرد و در را بست. رفیعی ل یند محوی زد « سالم»با صدای بلند 

بارمائید خانم نصیری  ایشون مهند  رشیدی هستند از شرکت به راه.ار .....مهند  ایشونم سرکار خانم -

 !نصیری هستن مدیر آی تی شرکت

آتنه ل یند بر لب جلوتر آمد و منتظر تا مهند  سرش را باال بگیرد.مرد از جا برخاست و رو به روی آتنه ایستاد 

 .و سالم کرد

ل یند روی ل ان دختر خشک شد. نگاهی به محمود و نگاهی به مرد مقابلش نمود. مرد گذشته ی او اینجا چه 

ن او را اینجا آورده بود؟  می کرد؟ محمود می دانست و  مدا

تناسش تند شد و  ربانش باال رفت. احسا   عف در پاهایش نمود. انگار توانایی تحم  وزنش را نداشتند. 

را بند آورده بود که هر چه تندتر و کوتاهتر ناس می کشییییید  کمتر اکسیییییهن به ریه اش وارد  چیزی راه ناسییییش

 .می شد
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 :محمود از پشت میز به ترفش آمد و نگران صدایش زد

  خانم نصیری.....حالتون خوبه؟-

 .ودبازویش را گرفت و روی م   نشاند و لیوان آبی از پارچ روی میز برایش رییت و به دهانش نزدیک نم

کمی آب نوشییید. سییردی آب راه ناسییش را باز کرد. چند ناس  میق کشییید و به خود نهیب زد. ن اید خودش را 

می باخت. ایناور که معلوم بود مرد او را نشییناخته بود. لیوان را از دسییت محمود گرفت و کمی بیشییتر نوشییید و 

 :خود را جمع کرد و لیوان را بین دستانش فشرد و گات

 .وام  انگار کمی فشارم جا به جا شدمعذر  می خ-

 :رو به مرد کرد و ادامه داد

 !خوش اومدید جناب رشیدی  ب یشید....بارمائید من در خدمتم-

مرد سییییییر جایش نشییییییسییییییت .چهره ی جدی و اخمویی داشییییییت.از آن مرد شییییییو  و بگو بیند آن سییییییالها خ ری 

 :چرخاند و گات نثار آتنه کرد و رویش را به سمت رفیعی« خواهش می کنمی»ن ود.

 !من برای کارم احتیاج به س.و  دارم. اگه مم.نه یه اتاقی بهم بدید که کمترین رفت و آمد رو داشته باشه-

 ....رفیعی نگاهش را روی آتنه نگه داشت. او هم کمی در جایش جا به جا شد و من و منی کرد

هم می رم اتاب برنامه نویسامون.....فقو  اوم....فقو اتاب من هستش که خلوته  شما اونجا مشلول بشید و من-

 !اگه یه فرصت بدید من سیستمم رو جا به جا کنم و یه میز برای خودم بذارم و برای شما یه سیستم تهیه کنم

 :ق   از این که رفیعی حرفی بزندر مهند  جواب داد

گه اتاقتون یه م   و میز من با ل تاپ خودم کار می کنم و به سرور شما وص  می شم.سیستم الزم نیست و ا-

 !مث  این داشته باشه کافیه و شما هم آواره نمی شید.گاتم س.و   نگاتم که هیچ.س تو اتاب ن اشه که

چه خوب که من رو :»ل یندی انتهای حرفهایش چس اند که ناس آتی را بند آورد.یک لحظه از ذهنش گذشت 

 ....«یادش نمیاد وگرنه چاور کار کنم کنارش

ت صورتش چه حالی دارد که نگاه چپ چپ رفیعی را موجب شده است. سعی کرد بی نگاه مستقیم نمی دانس

 :به دو مرد جواب دهد

 !اوکی اگه ایناوره که مش.لی نیس  جناب رفیعی بگید آقای منصوری یه میز و یه صندلی بذارن تو اتاب من-
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 :ه گاتاز جا بلند شد و کناری ایستاد و جدی و مح.م و برخال   عف اولی

 !اگه آماده باشید بریم تا کار رو شروم کنیم. تا مقدما  رو فراهم کنیم میز و صندلی شما هم آماد ه میشه-

 :رفیعی را میاتب قرار داد و گات

 امری نیس جناب رفیعی؟-

 .رفیعی به نظر نا را ی می آمد ولی سری به تأیید ت.ان داد و اجازه ی مرخصی داد

اشیییییت و از اتاب بیرون رفت و به تر  اتاقش رفت و در همان حال هم تو ییییییحاتی برای آتنه جلوتر قدم بر می د

 .مرد می داد. از گوشه ی چشم رویا را دید که با چشمانی گشاد شده این همراهی را نظاره می نمود

 :در اتاب را باز کرد و با دست تعار  و اشاره کرد تا مرد وارد شود. منصوری را در راهرو دید و گات

آقای منصییوری  یه میز و یه صییندلی باید به اتاب من ا ییافه بشییه  همین االن با جناب رفیعی هماهن  کن و تا -

 !یک سا ت دیگه بیار تو اتاب

  .منصوری را کام  نشنیده وارد اتاب شد و در را روی هم گذاشت« چشم خانم»

 !بارمائید پشت میز و مشلول بشید تا میزتون برسه-

بود که دو نار بتوانند راحت کنار هم کار کنند.صییییندلی از کنار دیوار به سییییمت میز کشییییید و  میزش آنقدر بزر 

 .بعد از نشستن مرد) که کلی تعار  نمود تا بنشیند(نشست و کی ورد و نمایشگرش را به سمت خود چرخاند

 .مرد هم از کیاش ل تاپ کوچک آبی رنگی را درآورد و درش را باز نمود و روشنش کرد

زیر چشییییییمی مرد را نگاه کرد.موهای بلند مجعدش که آن زمان با کش می بسیییییییت را کوتاه کوتاه کرده و از  آتنه

جعدهایش فقو موجی هایی کوچک باقی مانده بود.چند دانه موی سیییییاید هم ابهتی به چهره ی جا افتاده اش 

 .داده بود

پ ق لش  جین فاب کوتاه و تی شرتهای کوتاه پیراهن مردانه و شلوار کتان و کاپشن ساده ای که پوشیده بود با تی

تا روی کمر شیییلوار خیلی متااو  بود و از او مرد با جذبه ای سیییاخته بود. در انگشیییتانش نشیییانی از حلقه ن ود و 

 .آتنه حس کرد بهتر ناس می کشد

ر فراهم نمود. کمی هم راحتی اش برای این بود که مرد او را نشیییناخته بود. کمی تو ییییح داد و شیییرایو را برای کا

رشیییدی که مشییلول شیید  تلان روی میز را برداشییت و آبدارخانه را شییماره گیری کرد.جوابی نگرفت و آرام خااب 

 :به مرد گات
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 .من چند لحظه تنهاتون می ذارم و می رم ب ینم میز چاور شد-

 .نجوا کرد« بارمائیدی»مرد خیره به صاحه ی لب تاپش سری ت.ان داد و 

رفت و منصوری را ندید. از منشی سالن پرسید و جواب شنید که برای کاری به پایین رفته است. از اتاب بیرون 

حد  زد به دن ال میز و صندلی رفته باشد.به قصد چای رییتن به تر  آبدارخانه چرخید که با شنیدن نامش 

 .برگشت و رفیعی را در چارچوب در اتاقش دید

 .خانم نصیری لاااً  تشریف بیارید-

ی برای منشی که نگاهش بین رفیعی و او می چرخید  ت.ان داد و به تر  اتاب رفیعی رفت. ق   از رسیدنش سر 

 .به اتاب رفیعی به داخ  رفته و دست به سینه به میزش ت.یه داده بود. وارد اتاب شد و در را بست

نمی دانسییت.کمی که به سیی.و  منتظر ایسییتاد تا مرد حرفی بزند.چهره ی رفیعی گرفته و نگران بود و دلیلش را 

 :گذشت گات

 !کاری داشتی صدام زدی؟ منصوری ن ود می خواستم یه است.ان چای به این مهندسه بدم-

 :از خیرگی نگاهش چشم گرفت و پووفی کرد و دستی به کمر زد

 !یه چیزی بگو  محمود-

 می شناسیش؟-

 .کمی تعجب کرد

 کیو؟-

 یا دوست پسر  و یا  شق قدیمت؟این پسره رو می شناسی نه؟ شوهر  بوده -

 :بی اراده لب زد

 .... محمود-

 :کالفه دستی به صورتش کشید

باید ی.ی باشیییییه که تو با دیدنش حالت بد میشیییییه  رنگت می پره  فقو نگو نه که باورم نمیشیییییه  من همیشییییه -

  ! بیشتر از هر چیز صداقتت رو تحسین کردم

 :زمزمه وار گاتسرش را پایین انداخت و لب گزید. فقو آرام 
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 !من دوست پسری غیر از اونی که گاتم نداشتم و بعد از تالب هم تو اولین ناری-

 :انگار صدای مرد ش.ست

 !پس این  شق قدیمیته  اینه که برا  تموم نشده و از یاد  نمی ره-

را  چشمانش ل ریز از اشک شد و دستش را روی ل ان لرزانش نهاد.مرد چرخید و پشت میزش نشست و سرش

 :بین دو دستش گرفت و با صدای  عیف گات

 ! برو.....اگه می دونستم نمی ذاشتم ب ریش اتاقت....برو مث  این که کار ما با هم تمومه-

 :در صدد دفام برآمد

 !اون من رو نشناخته  اتااقی نیوفتاده که-

 :دستهایش را روی میز گره کرده گذاشت و با جدیت گات

 .بری و به کار  برسی ....بعد صح ت می کنیم مامئن ن اش  بهتره االن-

دسیییتی به چشیییمان خیسیییش کشیییید و سیییعی کرد در چهره اش چیزی مشییییر ن اشییید و به تر  در برگشیییت  

 :دستش به دستگیره رسید  محمود گات

 !بهتره تو چای ن ری  بذار منصوری بیاد خودش میاره  نیم سا ت بگذره اتااقی نمی افته-

 : د و بیرون رفت. ل یندی به منشی زد و ساارش کردبی جواب در را باز کر 

 !لاااً  منصوری که اومد بگین چای بیاره اتاب من-

پاسخ منشی را که گرفت به تر  اتاقش رفت. ق   از رسیدن به در باز اتاب دستش را روی قاسه ی سینه اش 

 .نهاد و ناس  میقی کشید.شاید کمی از استرسش کم شود

 :نشست و وارد سیستم های شرکت گردید. مرد بی آن که نگاهش کند گاتروی صندلی کنار میز 

 .خانم باید سرویس هاتون رو برای من فعال کنید تا من بتونم کارم رو شروم کنم-

ن » بی واکنش ظاهری به کارش گات و شییروم کرد.ی.ی ی.ی سییرویس ها را برای کاربری مرد فعال می کرد. « حتما

ادامه داد اما درونش غوغایی برپا بود. قل ش چنان بر سییر و سییینه می کوبید که انگار خ ر مصییی تی را داده اند. 

 .اال به سوی کمر شلوارش روان بودندقاره های  رب روی تیره کمرش سرسره بازی می کردند و از ب
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زبان چوب خشییی.ی شیییده بود که قدر  چرخیدن و نمناک کردن ل ش را هم نداشیییت. انگار که به سیییقف دهان 

 .چس یده و میخ شده بود

 :مرد از این بی حرکتی جسورتر شده و زمزمه کنان شروم به صح ت نمود

به آتنه فقیه نصیییییییر  القه داشیییییییت  آتنه آتی....آتی خانم ....آتنه نصیییییییری......اسییییییمت رو ماما- نت چون 

گذاشیییت.....نه؟ خواهر  هم مهرانه.....اونم از روی اسیییم مهرانه مهین ترابی.....یادته می گاتی مامانت آرزوشییه 

که داماداش اسییماشییون رام د و خسییرو باشیین.....مث  خانه ی سیی ز.....ال ته که اول اسییم گذاشییت و بعد از دیدن 

 د کرد......نه؟سریال آرزوی داما

 !حال دوست دختر کوچولوی من چاوره؟ بزر  شدی آتی  من رو فراموش کردی؟ هوم

انگار باز به زمان هاده سییالگی برگشییت و این صییدا با زمزمه هایش او را وادار به سییرکشییی و تلیان می نمود. از 

شدن سر این مهند  تازه از گوشه ی چشم نگاهی به در نیمه باز اتاب نمود. می ترسید کسی رد شود و نزدیک 

 .راه رسیده را به سرش ب یند

 .خودش را جمع کرد و کمی  قب کشید. ل یند نشسته روی ل های مرد را احسا  نمود

مسئول »هنوز همون ترسویی هستی که بودی  تو بزر  نشدی هنوز؟ مدیر  که خوب دهنش رو پر کرد و گات-

 !داشتنی خودم هستیتو که همون کوچولوی دوست «.....آی تی شرکت

دلش می خواست دور شود. دلش می خواست مح.م باشد و با اقتدار بگوید حواسش به کارش باشد.....یا نه 

 .از اتاقش به سالن منتقلش کند و بگوید لیاقت احترام را نداشته است

 :به جای همه ی اینها لرزان و بلب کرده نجوا کرد

 !شاهد-

 !جان شاهد  می دونستم که شناختی و دلت هنوز تو دستامه-

 :ل یند روی ل هایش ش.وفه نزده حر  مرد خش.اند و سوزاندش

 !بد کردی آتی .....من رو از دست دادی  من به هیچ کس دوبار فرصت نمی دم-

 . قب رفتن و سیت شدن صدایش را با هم احسا  نمود
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بلند کرد و به مرد گذشییته هایش نگریسییت و ابروهای گره خورده و صییور  جدی و سییردش   به زحمت سییرش را

مانند آخرین روزی بود که همدیگر را دیدند. همدیگر را که نه.....او از پشیییییییت پنجره مرد را با همین چهره وقتی 

 ......مقاب  پدرش ایستاده  دیده بود و بعد دیگر هیچ

اصییله ی کوتاهی شییوهر دادند. اکنون و اینجا......کاش با همان توهم نشییناختن به پسییر ناپدید شیید و آتنه را به ف

 !سر می برد. کاش همه چیز را با جزئیا  به یاد نمی آورد و یادآوری نمی کرد. کاش......کاش

 صدای منصوری که به کسی راه را نشان می داد و بلند می گات مواظب در و دیوار باشدر آتنه را هشیار نمود و

از خاترا  گذشته و صح ت های حال مرد به خود آورد. از جایش برخاست و به در اتاب رفت و در را تا آخر باز 

 .نمود و نگاهی به راهرو انداخت

منصوری یک تر  میز و مردی دیگر تر  دیگر را گرفته و با قدم های آهسته نزدیک شدند.آتنه کناری ایستاد 

ر دورترین «خانم مهند  کجا بذاریمش»ند و در جواب منصییییییوری که پرسیییییییدتا میز را از چارچوب در رد نمود

 .گوشه ی اتاب را به میز خودش نشان داد

 .پوزخند شاهد را نادیده گرفت و منصوری را برای صا  گذاشتن میز راهنمایی نمود

 :و گاتمرد کمک دهنده بی حر  زودتر از اتاب خارج شد. منصوری دستی به پیشانی  رب کرده اش کشید 

 !مهند  می رم صندلی بیارم-

منتظر جواب نشد و از اتاب خارج شد و چند دقیقه بعد با صندلی چر  دار پشت بلندی وارد شد و پشت میز 

 .کارش را پایان یافته ا الم نمود« بارمائید مهند »جایگیرش کرد و با گاتن

 :آتنه تش.ر کرد و گات

 !م چایی بیارزحمت کشیدی...ممنون  اگه مم.نه دو تا ه-

 :بیرون رفت. شاهد ل یند تمسیرآمیزی بر لب نشاند و با لحن مسیره ای گات« چشم گویان»منصوری 

 !اجازه می فرمایی مهند -

لب تاپش را برداشییت و روی میز جدید گذاشییت و برگشییت و کیاش را هم به کنار میز جدید منتق  نمود و روی 

 .صندلی نشست

 !گم مهند جون تو تو دهنم نمی چرخه ب-

 :چشمانش را تن  و سرش را کج کرد و پرسید



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

25 

 

 مگه تو شوهر ن.ردی؟ اینقدر زرن  بودی که خونه ی شوهر در  بیونی؟-

 :نگاهش را روی باال تا پایین دختر چرخاند و با ابرو اشاره ای آمد و گات

از نون و نوا نیاتی  حلقه ملقه تو دسییییییت نمی بینم  ن.نه شییییییوهر رو می پیچونی و اینجا بی حلقه می چرخی -

 .....هوم.....چه جوریا ؟

آتنه دلش می خواسیییییییت با سیییییی.و  و بی محلی جواب حرفهای نا محترمانه اش را بدهد ولی این زبان وامانده 

 .جلوی هر کس که دراز بود  جلوی این یک نار کوتاه می شد

 :پشت سیستمش نشست و زمزمه کرد

 .دا شدم. منم خیلی وقته جدا شدمبهتره به کارمون برسیم منم خیلی وقته ج-

انگار شاهد هم غال  کرده و بهتر دیده بود که س.و  کند. منصوری چای آورد و رفت و ی.ی دو نار برای کار به 

 .آتنه مراجعه کردند و آن دو هم چنان س.وتشان را حاظ کردند

* 

* 

سیه روز پشیت هم و گاهی یک روز دو هاته از آمدن شیاهد به شیرکت می گذشیت. ال ته هر روز نمی آمد. گاهی 

 .در میان....محمود هنوز صمیمتی در رفتار آتنه با این مرد جوان ندیده بود

روابو آتنه با محمود بی دلی  سرد شده بود. شاید به این خاتر که محمود برای با هم بودنشان تالشی نمی کرد 

د که می رود  آتنه به جای این که ب رسیییییید و آتنه هم قدمی پیش نمی گذاشییییییت. مثالً  وقتی محمود پیام می دا

 .....کجا ؟می نوشت به سالمت

همین به محمود ثابت می کرد که آتنه پا پس کشیده و دو دل شده است. محمود دلش می خواست آتنه را بی 

تردیدهایش داشیته باشید. بیشیتر دوری می کرد تا فرصیت انتیاب را به آتنه دهد حتی اگر خودش انتیاب نمی 

 .شد

بعد از دو هاته در جای همیشیییگی منتظر آتنه شییید و پیام هم داد. زمان زیادی از پیامش می گذشیییت و به نظر 

می آمد که آتنه پیام را ندیده اسییت. گوشییی را درآورد تا تما  بگیرد که پهویی از کنارش رد شیید و نیم ر  آتنه را 

 .دید
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اشییین را به حرکت درآورد و به دن ال ماشییین تا دسییتانش سییرد شیید و  ییربانش باال رفت. سییوئیچ را چرخاند و م

ی.ی از باغ رسیییییتوران های فرحزاد رفت. وقتی آتنه و شیییییاهد را دید که از ماشیییییین پیاده شیییییدندر آهی کشیییییید و 

 .برگشت.باید دور آتنه را خو می کشید

وسای  باشگاه و حوصله ی خانه را نداشت......حوصله ی خانه ی پدری را هم همیناور.....سریع به خانه رفت و 

 .استیر را برداشت و رفت. باید آنقدر خسته می شد تا وقت خواب ف.ری آزارش ندهد

* 

* 

صییدای پیام گوشییی اش را شیینید ولی ترجیح داد کارش را تمام نماید و بعد پیام را بیواند. وقتی نرم افزارها را می 

ه ندیده بود و ایام قدیم را یادآوری می بسییت و سیییسییتم را خاموش می کرد  شییاهد با نرمشییی که در این دو هات

 :کرد گات

 آتی  بیا آتش بس بدیم خب  بیا بریم هم یه چیزی بیوریم هم راجع به این سالها با هم حر  بزنیم  موافقی؟-

دلش  عف رفت.مگر می شد کنار  شق قدیمی باشی و دوباره  اشقش نشوی؟ مگر می شد که دلت نیواهد 

 با  شقت وقت بگذرانی؟

حوا  گوشییییی را در کیاش انداخت و با گونه های گر گرفته موافقت کرد. ماشییییین شییییاهد جلوی در شییییرکت  بی

پارک شییده بود.خواسییت بگوید که درسییت نیسییت اینجا که مم.ن اسییت هم.اری ب یند سییوار ماشییین شییود  اما 

ن سوار شد و حرکت کردند  .شاهد فرصتی نداد و او هم اج ارا

وی تیتی که برای حااظت از سیییرما دورش را پالسیییتیک گرفته بودند نشیییسیییتند. در رسیییتوران انتیابی شیییاهد ر 

شیییاهد بی نظر خواهی جوجه سیییاارش داد و برای میلاا  هم فقو زیتون پرورده و نوشییییدنی نوشیییابه......آتنه 

 .هیچ کدام را دوست نداشت

دو سمت پشتی که ت.یه کمی از این خودرأیی  ص ی شد اما خودداری نمود و چیزی نگات. شاهد دستانش را 

 :داد بود باز کرد و با کج خندی گات

 !خب خب ....ف.ر کنم بهتره تو اول شروم کنی  بگو-

 :آتنه حس خوبی از این ترز سؤال پرسیدن نگرفت و کمی خود را جمع کرد و بی حال جواب داد

 چی بگم؟-
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 !ترم بشی  تو چی.ار کردیبگو بدونم وقتی بابا  سر من رو به تاب کوبید که حق نداری نزدیک دخ-

مرور خاترا  گذشته هیچگاه جالب و لذ  بیش ن ود.شاید این مرد تل .ار باید می فهمید که چه ها را از سر 

 :گذرانده تا این قدر تل .ار ن اشد.ل ش را با زبان تر نمود و خیره به گ  قالی گات

و آینده م به زندگی و آینده ی تو گره می  همون زمان که من با تو دوسیییییییت بودم و ف.ر می کردم تمام زندگی-

خوره  بابام متوجه راباه مون شیییییید.اولش چیزی نگات و گات تحقیق می کنه  منم خوشییییییحال که این تحقیق 

 !یعنی که باهمه تو چقدر خوبی  چقدر تو در  و دانشگاهت موفقی و چقدر من رو دوست داری

اب اشت اه ن.ردم و راه برامون هموار میشه  نمی دونستم که خیالم راحت بود که با تحقیق می فهمه که من انتی

با دن ال پول بود و ثرو .....به ز م  با با تو تحقیق این چیزایی که من ف.ر می کردم نیسیییییییت.  با معیار و مالک 

خودش می خواسییییییت سیییییییتی هایی که خودش از زندگی کارمندی کشیییییییده بود رو دختراش تجربه ن.نن  پس 

پولییدار بودنش بود کییه تو پییاک پییاک بودی  نییه خود  پول داشییییییتی و نییه خییانواده ی  مالک یییه دامییاد خوب 

پولداری......یه دانشیییجویی که ترم آخرش بود و تازه می خواسیییت برای ارشییید اقدام کنه  هر روزمون شییید د وا و 

 ره دو سال سربازیدرگیری که این پسر آه نداره با ناله سودا کنه......که تا دو سه سال ارشدش رو بگیره و بعد ب

 !و تازه بیواد کار پیدا کنه که ده سال گذشته و تو  رر می کنی  تو االن خواستگار خوب داری نه ده سال دیگه

کار به کتک خوردن من و آب پاکی روی دسییییییت تو رییتن رسییییییید. گریه و زاری من نتیجه نداد و به قول خود  

 !ب.شی که تو هم خیلی راحت خو کشیدی و رفتی سر  رو به تاب کوبید و مج ور  کرد دور من رو خو

تازه متوجه شییییدم که بابا به خاتر یه خواسییییتگار پروپا قرص پولدار اینجور به تقال افتاده  جلی  دوازده سییییال ازم 

بزرگتر بود.تال فروش بود هم خودش و هم پدرش.....شییل  خانوادگی شییون بود. پول داشییت اما قیافه نداشییت. 

 .شت که اخالب هم نداشت.کاش فقو بد اخالب بود و مش.ال  دیگه نداشتکاش فقو قیافه ندا

از معیار و مالک بابا که ثرو  بود سییییییربلند بیرون آمده بود و همین مهم بود.فقو تا پایان امتحانا  به بابا وقت 

 .داده بودند.به محب تموم شدن سر ساره ی  قد نشوندنمنم

ده اش بود. با آوردن غذا توسیییو گارسیییون  دسیییتی به صیییورتش اشییی.ی که از گوشیییه ی چشیییمش روان شییید بی ارا

 :کشید و با صدایی گرفته گات

 !اگه میشه یه آب معدنی کوچیک هم بیارین-

 :گات و رفت. شاهد اخمی کرد و جدی گات«چشمی »پسر جوان 

 !چیزی می خوای به من بگو  چیه سر خود ساارش می دی-



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

28 

 

 :آتنه بی حوصله شانه ای باال انداخت

 !خیال  یه آب بود دیگه  سیت نگیر بچه که نیستم بی-

سییر مرد به نار ییایتی ت.ان خورد اما سیی.و  کرد. شییاهد خیلی سییریع غذایش را مقابلش نهاد و مشییلول شیید. 

 .متوجه نیوردن دختر نگردید. آتنه چند قاشق برنج خورد و کمی از نان تازه ای که همراه غذا بود

 :کمی که گذشت پرسید

 ها چی.ار کردی و کجا بودی؟تو این سال-

 ...کمی از نوشابه اش خورد و القیدانه شانه ای باال انداخت و جواب داد

 !در ....کار...سربازی....دخترا....ای می پل.یدیم-

 .ابرویش ناخواسته باال رفت

 دخترا چه ربای به در  و کار داره؟-

 .بسته شود موذیانه خندیده و توری سرکیف و شاد جواب داد که دهان آتنه

کار که داره  مگه میشه  مر یه مرد بی زن بگذره؟ ف.ر کردی تو رفتی دیگه رخت سیاه می پوشم و درویش می -

 شم و دیگه نگاه به دختری نمی کنم؟

آتنه سر به زیر انداخت. این چنین انتظاری نداشت اما دلش هم نمی خواست از دخترانی بشنود که جای او را 

 .و با آه و گریه فراب شاهد را به سو  نشسته بود  وی با دیگران نرد  شق می باختگرفته اند و وقتی ا

 :به زحمت بزاقش را قور  داد و کمی آب در لیوانش رییت و نوشید و بی آن که نگاهش کند پرسید

 االن چی؟ االن که با من اومدی بیرون با کسی دیگه هم هستی؟-

د ولی بلب را خوب احسا  می کرد. از برخورد دست گرم شاهد با خنده ی بلند و سر ت.ان دادنش را نمی دی

 .دستش ت.انی خورد. دستش را مح.م و کمی ت.ان داد

من تو دوسییییتی قانون دارم. اولین قانون هم اینه که تو کار من فضییییولی نمی کنی  خارج از ارت اع خودمون بقیه -

 !چیزا به تو ربای نداره

 :ه ای مرتعش بود و صدایش را می لرزاند گاتآتنه دستش را  قب کشید و با چان

 !برای من مهمه که نار سوم یه راباه ن اشم  تو هم اگه نمی تونی بهتره بی خیال من بشی-
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کیاش را برداشت و پالستی.ی که به  نوان در قرار داشت و پس زد و به تر  خروجی رستوران رفت. ایناور که 

کمی جلوتر ایستاد و با گوشی اش ماشینی را هماهن  کرد. چند دقیقه  پیدا بود شاهد به دن الش نیامد. او هم

 .بعد در ماشین و در راه خانه اش بود

اگر قرار بود گرفتار این چنین راباه های بی سر و تهی باشد که جلی  را تحم  می کرد. دلش برای شام های دو 

اهد نامهربانی دیده بود به ف.ر محمود ناره با محمود تن  شد. از خودش خجالت کشید که درست وقتی از ش

 .افتاده است

* 

* 

باید تصیمیم درسیتی می گرفت. بالت.لیای را در هیچ زمینه ای دوسیت نداشیت. زمانی که به آتنه وقت داده بود 

تا آشیییینا شییییوندر تااو  داشییییت با حاال که آتنه را کنار  شییییق قدیمی اش می دید و باید منتظر می ماند تا آتنه 

 .ردتصمیم بگی

اینگونه مناع  بودن را نمی پسییندید. نزدیک ظهر وقتی مامئن شیید که شییاهد به شییرکت نیامده اسییتر پیامی 

 .برای آتنه فرستاد و خواست که بعد از تایم اداری همدیگر را بیرون ب ینند. برخال  دیروز بالفاصله جواب گرفت

ا خود ت.رار می نمود.  صیییر زودتر از آتنه بیرون با بی حوصیییلگی کار می کرد و گاهی حرفهایی که باید می زد را ب

 .رفت و درون ماشین در جای همیشگی منتظر ماند

و یییعش مانند همیشیییه ن ود.....نه شیییوری و نه اشیییتیاقی......نه لذ  انتظاری.....غمی روی دلش سییینگینی می 

 .کرد. از آینه نزدیک شدن دختر را دید و کالفگی اش بیشتر و حرصش باال زد

آتنه را آهسته و نامحسو  جواب داد و حرکت کرد. متوجه سرحال ن ودن آتنه هم شد. نتوانست بی  «سالم»

 :نظر خواهی به حرکت ادامه دهد. زمزمه وار پرسید

 بریم جایی بشینیم حر  بزنیم و چیزی بیوریم یا همین جا تو ماشین؟-

 :آتنه هم بی آن که سرش را بچرخاند پاسخ داد

 !رم  تو ماشین بهترهمن که چیزی نمی خو-

سییییرش را با آهی به تأیید ت.ان داد و در ی.ی از خیابانهای نزدیک به خانه ی دختر ایسییییتاد و کمی دنش را زاویه 

 .توجهش را به خود جلب کرد« خب»داد و با گاتن
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 .آتنه هم چرخید و رو در رویش قرار گرفت و منتظر نگاهش کرد

 رفتی؟ نیواستی که بیونیش؟نمی خوای چیزی بگی؟پیام دیروزم رو نگ-

 .آتنه سرش را باال گرفت و با تعجب خیره اش شد

 !این چه حرفیه؟ فقو دیر دیدم همین-

دیر دیدی؟ تو همیشه ق   از بیرون اومدن از شرکت گوشیت رو چک نمی کنی؟ ندیدی پیام دادم و راه افتادی -

 و با اون رفتی؟

 :ی کرد و رویش را چرخاند و خیره ی روبرو شد و گاتلب گزیدن و قرمز شدنش به کارش نمی آمد.پووف

امروز گاتم بیای با هم این مسییییئله رو تمومش کنیم. ایناور که پیداسییییت این آقا ذهنت رو درگیر کرده و دیروز -

 !هم که با هم بودید و بیرون رفتید......نه گوش کن

 .اجازه نداد آتنه حرفش را قاع نماید

بود؟ همدیگه رو بشییناسیییم و به یه زندگی مشییترک با هم ف.ر کنیم. بعد از چندماه  روز اول قول و قرارمون چی-

رفت و آمد به نتیجه که نرسییییدیم هیچ  شیییما با دیدن این آقا فیلت هوای هندسیییتون کرده.....باید تا حاال من رو 

نها من تو شییناخته باشییی.....من آدم رقیب  شییقی و شییا  و شییونه کشیییدن نیسییتم. من کسییی رو می خوام که ت

 !ذهنش باشم نه  شق اول و  شق آخر....بهتره همین جا این راباه ی نصف و نیمه رو تمومش کنیم

چشییمان گشییاد شییده و متحیر دختر نشییان می داد که چقدر غافلگیر شییده اسییت. محمود انگار روی شیییشییه ی 

 .ش.سته راه می رفت ولی باید انجامش می داد

 !می کنمحاال می تونی نظر  رو بگی  گوش -

آتنه چندبار ل هایش را برهم زد ولی آوایی از بینشیییان شییینیده نشییید. محمود نگاهش را برداشیییت تا شیییاید دختر 

 .راحت تر باشد

 .ایناور که ف.ر می کنی نیست-

 .فقو توانست همین را بگوید و از ماشین پیاده شد و با قدم هایی لرزان اما شتابان دور شد

 .فرمان کوبید و داد زد ص انی چندبار مشتش را روی 

 !لعنتی... لعنتی-
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هنوز دور نشده دلتن  شد. می دانست بهترین کار را کرده است. آتنه باید بین گذشته و حال ارت اع صحیحی 

برقرار می نمود و به گاته ی خودش یا باید این آدم را خودش تمام می کرد و یا به نتیجه ای دیگر می رسیییییید.در 

 .ین این دو دلی ها و کارزار دل و  ق  به ناع آتنه ن ودهر حال ماندن محمود ب

* 

* 

دلش زار زدن می خواسیییت....گریه با صیییدای بلند....فریاد زدن به شییی.  فیلم ها.....شیییاکی شیییدن و شیییاید هم 

 .ش.ستن چیزی....انگار قسمتی از وجودش را در ماشین محمود جا گذاشت

اش این بوده که با مقایسییییییه ی رفتاری دو مرد با هم به یک  حاال که ف.ر می کرد می دید در پس ذهنش برنامه

 .انتیاب درست برسد

خال  انتظارش ر  داده بود و محمود بدون هیچ تالشیییی برای نگه داریش خود را از گردونه ی بازی کنار کشییییده 

 .بود. به پارک نزدیک خانه که رسید راهش را به داخ  پارک کج کرد و روی نیم.ت سرد نشست

ور که پیدا بود شیییاهد سیییرابی بود که با ث شیییده بود محمود را نیز از دسیییت بدهد. آه کشییییدن و حسیییر  اینا

 .خوردن فایده ای نداشت

از سییرما مچاله شییده بود. بهتر دید به خانه برگردد. دسییتها را زیر بللش پنهان کرد و سییر در گری ان به راه افتاد. 

محمود تمام »ه رویش می شیید و نه دلش می آمد که بگویدبه محب ورودش  مادرش شییروم به پرسیییدن کرد. ن

 ......«شد....رفیعی پشیمون شده و کنار کشیده.....خودم کردم که لعنت بر خودم باد

گات و به اتاقش رفت. غرهای مادرش را پشییت در اتاب جا گذاشییت. امشییب « شییب بییر»بی آن که شییام بیورد

 .می چرخید و خوابش نمی بردظرفیتش ت.می  بود. از این پهلو به آن پلو 

گوشییی را برداشییت که سییا ت را ب یند و متوجه شیید پیام دارد.یک چشییم باز و یک چشییم بسییته انگشییت روی 

 .صاحه کشید و از دیدن اسم شاهد  بلند شد و سیخ نشست و چشمانش را هم باز نمود

 .خواندپیام را با سر ت خواند و برای درک ماهومش دوباره آهسته و کلمه به کلمه 

تو چرا اینقدر نازک نارنجی هستی؟ شوخی سر  نمیشه؟ من که نگاتم االن با کسی هستم که تو پا شدی و »

 «زود رفتی  دلم می خواد تو راباه مون بهم ا تماد داشته باشی....بو  بو ....شب بییر
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بی پروا و جسیییور چشیییمانش بازتر از این نمی شییید. جمله ی آخر چه بود؟ یادش آمد که در گذشیییته هم شیییاهد 

 .بود.همیشه هم شاکی که آتنه پا به پای شیانت ها و جسار  هایش نمی آید

 .بی توجه به سا ت  جواب پیام را نوشت

 «!مامئن باشم با کسی نیستی  من روی این مو وم حساسم ها»

 «مامئن باش  دلم دوست دختر کوچولوی قدیمیم رو می خواد»بالفاصله جواب آمد

نشست و قا  گوشی را فشار داد و دراز کشید. تمام ف.رش را شاهد پر کرد.گرمای خوشایندی ل یندی بر ل ش 

در وجودش نشیییییسیییییت. انگار شیییییانس به او روی کرده بود. حاال که ف.رش را می کرد خوب شییییید که محمود کنار 

کشییییید. حداق   ذاب وجدان نداشییییت. اما به مادرش چیزی نمی گات. تو یییییحش سیییییت و قانع کردن مادر 

سییییت تر بود.حاال می توانسیییت تن را به خواب بسییی ارد و زنجیر خسیییتگی و آشیییاتگی کار و رفتن محمود را به 

 .پشت کوه رویاها بیندازد و رویاهای تالیی ب افد

* 

* 

چند روزی بود که ارت اتش با محمود در حد برخورد در سالن شرکت و یا امضای سندی بود. دل آتنه به شد  

 .وجها  محمود بود. ولی این را نه نشان می داد و نه بیان می کردتن  مهربانی ها و ت

ن سرش با شاهد گرم بود.روزهایی هم که شرکت نمی آمد هماهن  می نمود و با هم بیرون می رفتند. وقتی  فعال

هم که در شییییییرکت بودر با هم و یا جدا خارج می شییییییدند و به کافی شییییییاپ و یا رسییییییتورانی می رفتند و وقت می 

 .دندگذران

آتنه متوجه شده بود که شاهد دستش برای خرج کردن باز نیست.سعی می کرد دیدارشان را با کیک و چای و 

نهایت با ساندویچ فالف  به پایان برساند. هنوز نمی توانست تشییر دهد که مرد خسیس است و یا مش.  

 .مالی دارد

انه و شیییام می خورد. تنها موردی که اذیتش می آتنه زیاد برایش مهم ن ود که چه می خورند. نهایت می رفت خ

 .نمود این بود که شاهد خودرأی  م  می کرد

 .نه در مورد خوراکی نظرش را می پرسید و نه در مورد جایی که می خواستند بروند
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آن روز هم شییاهد نیامده بود ولی برای  صییر قرار گذاشییته بود. نزدیک پایان سییا ت ادرای بود که آتنه شییماره ی 

 .اهد را گرفتش

 سالم ...کجایی؟-

 سالم خوشگ  خانم سر جام هستم...تو کجایی؟ هنوز حرکت ن.ردی؟-

 :آتنه حیر  زده پرسید

 مگه نمیای دن الم؟ من کجا بیام؟-

 .صدای شاهد تل .ار شد

 !آتی مگه تو بچه ای بیام دن الت؟ یه ماشین بگیر بیا اینجا که میگم  زود باش ترافی.ه ها-

 : عیف گاتنا امید و 

 !سیت میشه برگشتنم  میدونی چقدر با خونمون فاصله داره؟......هوا هم که زود تاریک میشه-

لحن شییییییاهد مانند کسییییییی بود که با بچه ی لو  و ننر همسییییییایه حر  می زند و به شیییییید  از این ننر بودنش 

 .شاکیست

 .چرا مث  بچه ها بهونه می گیری؟این همه وسیله نقلیه....اسنپ....نه آژانس....نه تاکسی.....مترو....-

ناچار گات و تما  را قاع کرد. به شییید  سیییرخورده شیییده بود. انتظارش کمی ناز کشییییدن و توجه « باشیییه ای»

 .کردن بود. اسنپ را هماهن  کرد و از شرکت بیرون رفت

د در آدر  داد و در ترافیک  صیییرگاهی چشیییمانش را بسیییت تا به مقصییید برسییید. بی اختیار مح ت های محمو

ذهنش رژه می رفت. یادش بود اگر  جله هم داشت تا آتنه را نمی رساند دلش ر ا به رفتن نمی شد.خودش را 

 .توجیه کرد که هر کس اخالقی دارد و ن اید مقایسه نماید

ن تاریک شیییده بود. آدر  را مرور کرد و به یک کافی شیییاپ معمولی  جایی که آدر  داده بود پیاده شییید. هوا کامال

 .. شماره ی شاهد را گرفت تا مامئن شود مح  قرار همین جاسترسید

شیییییاهد راهنمایی اش نمود و وارد کافی شیییییاپ شییییید و او را بر میزی نه چندان تمیز و شییییییک دید. در واقع از آن 

 .بستنی فروشی های قدیمی بود که با یک گام پیشرفت نام خود را کافی شاپ گذاشته اند

 .به محب نشستن گالیه کرد
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 ین دیگه کجاست قرار گذاشتی؟ سی تومن پول اسنپ دادم که بیام روی این میز کثیف بشینم؟ا-

 :شاهد با ابروی گره خورده نگاهش کرد و با تندی جواب داد

پاشو برو  چه منت می ذاره  این یه راباه ی دو ناره ا   اگه من میام تا اونجا یه روز هم شما بیا این ور ....چی -

 یومده غر می زنی؟میشه که هنوز ن

 ....آخه-

آخه نداره  من از این ادا اتوارا خوشم نمیاد  گاته باشم....اگه من برای این راباه هزینه می کنم تو هم باید یه -

 !کاری کنی دیگه

آتنه  قب کشید. در مقاب  شاهد انگار بر می گشت به هاده سالگی و شیاتگی و بی  قلی...زبانش کوتاه می 

 .می دانست ن اید کوتاه بیاید شد در حالی که

 !باشه....چرا ناراحت میشی؟ از این کافی شاپه خوشم نیومد همین-

شیییییاهد بی حر  چای و کیک سیییییاارش داد. تا آماده شیییییدن سیییییاارش شیییییان کمی حال و احوال کردند و از کار 

 .گاتند.کی.ی که آوردند بیا  بود و مشیر بود که چند روزی از پیتش می گذرد

ای بی تعم کیسییییه ای را کمی خوردر آن هم فقو برای این که گرم شییییود.نگاهی به سییییا تش نمود و آتنه فقو چ

 :گات

 !من باید برم دیگه تا بیوام اون ور شهر دیر میشه-

گوشییی شییاهد زن  خورد.ق   از این که آتنه بتواند اسییمی را روی صییاحه بیواند  دسییت شییاهد سییریع گوشییی را 

 .داد قاپید و دکمه ی کنارش را فشار

 نمی خوای جواب بدی؟-

 !نه مهم نیست ...تو تازه اومدی میگی می خوای بری-

 !می بینی که هوا تاریک شده و فاصله هم زیاده...اینجور نمیشه  مامان ایراد می گیره دیر برسم خونه-

 .ل یند تمسیرآمیزی روی صورتش نقش بست

ر....دخترای کوچ.تر از تو خودشون خونه دارن و هنوز بزر  نشدی و چشمت به دهن مامانته؟ بابا دست بردا-

 ....تنها و یا با دوست پسرشون زندگی می کنن  بعد توی مالقه هنوز میگی مامانم
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 .خنده ی پر استهزا و لحن کنایه آمیزش اذیتش می نمود

ارایی این که خانواده ام به من اهمیت می دن  مسیییییییره و خنده داره؟ من تالب نگرفتم که دن ال همچین ک-

 !باشم

 .برای هرچی  مگه مهمه؟....من به جای تو بودم یه سوئیت اجاره می کردم و برای خودم  شق می کردم-

 .سعی کرد مقابله کند و کم نیاورد

 !االن این کار رو نمی کنی؟ به نظر میاد که خیلی تو مقوله ی  شق و حال وارد باشی-

 :رو به آتنه چند بار ت.ان داد وبین خنده هایش گات قهقه ی مرد حس خوبی نداشت. انگشت اشاره اش را

 آی آی...تو هم باهوشی ها ...آره خوب واردم ...می خوای یاد  بدم؟-

 .آتنه از جا بلند شد و سعی کرد بلضش از پس صدایش آش.ار نشود

برا  سییییت من برم  بهتره قرارمون هم روزایی باشیییه که تو میای شیییرکت....حداق  تو ماشیییین داری و برگشیییتن -

 .نیست

 .از جایش برخاست که برود و دستش ش.ار و به تر  مرد کشیده شد

 .دستش را  قب برد و پرسشگرانه نگاه کرد

 !بیا بشین   پنج دقیقه دیگه می ریم. کیک مون رو هنوز نیوردیم-

 .پشت چشمی نازک کرد و روی ل ه ی صندلی نشست

تو بیمارستان بگذرونیم  االن و پنج دقیقه ی دیگه هم فرقی کی.ش مونده ا ....می ترسم بیوریم و امشب رو -

 !ندارن که زودتر برم بهتره

 .نظر  چیه یه خونه بگیری و تنها زندگی کنی؟ پول هم اگه کم داری می تونم بهت قرض بدم-

 .هنوز از شوک پیشنهادش در نیامده بود که ادامه داد

 پولدار و.....چقدر تیلش زدی؟ف.ر می کردم پول داشته باشی....مهریه و شوهر -

آتنه نمی دانسیییییت چه بگوید. این مرد او را چگونه زنی شیییییناخته بود.اویی که در هجده سیییییالگی و با زجر فراوان 

 .فقو آرزویش رهایی از دست شوهرش بودر چاور به پول و مادیا  ف.ر می کرد و اهمیت می داد
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 .مصمم از جا برخاست و جدی جواب داد

ن من رو  تو هیچی راجع- به و یییع من نمی دونی  یاد  می ره من فقو هجده سیییالم بود. حاال می فهمم که اصیییال

 !نشناختی  خداحافظ

با سر ت از کافی شاپ بیرون آمد و به آن سمت خیابان رفت. به محب دیدن تاکسی زرد رن  دست بلند کرد 

 .و دربست را با صدای بلند گات

ار نداشت اما دلش هم نمی خواست از دخترانی بشنود که جای او را گرفته آتنه سر به زیر انداخت.اینگونه انتظ

 .اند و وقتی او با آه و گریه دست و پنجه نرم می کردر شاهد با دیگران نرد  شق می باخت

 :به زحمت بزاقش را قور  داد و کمی آب در لیوانش رییت و نوشید و بی آن که نگاهش کند پرسید

 ن اومدی بیرون با کسی دیگه هم هستی؟االن چی؟ االن که با م-

خنده ی بلند و سر ت.ان دادنش را نمی دید ولی بلب را خوب احسا  می کرد. از برخورد دست گرم شاهد با 

 :دستش ت.انی خورد.دستش را مح.م گرفت و کمی ت.ان داد

ارت اع خودمون بقیه چیزا من تو دوسییییتی قانون دارم  قانون اولم اینه که تو کار من فضییییولی نمی کنی  خارج از -

 !به تو ربای نداره

 :آتنه دستش را  قب کشید و با چانه ای که مرتعش بود و صدایش را می لرزاند گات

 !برای من مهمه که نار سوم یه راباه ن اشم  تو هم اگه نمی تونی بهتره بی خیال من بشی-

ر  خروجی رستوران رفت. ایناور که پیدا کیاش را برداشت و از تیت پالستیک پوشانده شده خارج شد و به ت

بود شییییاهد به دن الش نیامد و او هم کمی جلوتر ایسییییتاد و اسیییینپ گرفت و چند دقیقه بعد در ماشییییین و در راه 

 .خانه اش بود

اگر قرار بود راباه های بی سییییییر و ته را ق ول کند که جلی  را تحم  می کرد. دلش برای شیییییییام های دو ناره با 

. از خودش خجالت کشیییید که درسیییت وقتی که از شیییاهد نامهربانی دیده بود  به ف.ر محمود محمود تن  شییید

 .افتاده است

* 

* 



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

37 

 

باید تصیمیم درسیتی می گرفت. بالت.لیای را در هیچ زمینه ای دوسیت نداشیت. زمانی که به آتنه وقت داده بود 

دید و باید منتظر می ماند تا آتنه  تا آشییینا شیییوند  تااو  داشیییت با اکنون که آتنه را کنار  شیییق قدیمی اش می

 .تصمیم بگیرد

 .اینگونه مناع  بودن را نمی پسندید

نزدیک ظهر وقتی مامئن شد شاهد به شرکت نیامده استر پیامی برای آتنه فرستاد و خواست که بعد از تایم 

 .اداری همدیگر را بیرون ب ینند. برخال  دیروز بالفاصله جواب پیامش را گرفت

صییییلگی کار می کرد و گاهی حرفهایی که باید می زد را با خود ت.رار می نمود. صییییر زودتر از آتنه بیرون با بی حو

رفت و درون ماشین در جای همیشگی منتظر ماند.و عش مانند همیشه ن ود......نه شوری و نه اشتیاقی.....نه 

 .لذ  انتظاری......غمی روی دلش سنگینی می کرد

 .را دید.کالفگی اش بیشتر شد.حرص درونش هم رو به باال رفت از آینه نزدیک شدن آتنه

آتنه را آهسته و نامحسو  جواب داد و حرکت کرد. متوجه سرحال ن ودن آتنه هم شد. نتوانست بی « سالم»

 :نظر خواهی به حرکت ادامه دهد.زمزمه وار پرسید

 بریم یه کافی شاپ یا تو ماشین حر  بزنیم؟-

 :را بچرخاند جواب دادآتنه هم بی آن که سرش 

 !من که چیزی نمی خورم  تو ماشین باشیم بهتره-

سرش را با آهی به تأیید ت.ان داد. در ی.ی از خیابانهای نزدیک خانه ی آتنه ایستاد و کمی به تر  آتنه چرخید 

 .توجهش را به خود جلب کرد« خب»و با گاتن

 .ماندآتنه هم کمی چرخید و نگاهش را به پایش دوخت و منتظر 

 نمی خوای چیزی بگی؟ پیام دیروزم رو نگرفتی؟ نیوندی یا نیواستی که بیونیش؟-

 :آتنه سرش را باال آورد و با تعجب نگاهش کرد

 !این چه حرفیه؟ فقو پیامت رو دیر دیدم همین-

تادی دیر دیدی؟ تو همیشه ق   از بیرون اومدن از شرکت گوشیت رو چک نمی کنی؟ ندیدی پیام دادم و راه اف-

 با اون رفتی؟
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 :لب گزیدن و قرمزشدنش را که دید پووفی کرد و رویش را چرخاند و خیره ی روبرو شد و گات

امروز گاتم بیای با هم این مسئله رو تمومش کنیم. ایناور که پیداست این آقا ذهنت رو مشلول کرده و دیروز -

 !هم که با هم بودید و بیرون رفتید.....نه یه دیقه گوش کن

 .جازه نداد آتنه حرفی بزندا

روز اول قول و قرارمون چی بود؟ بشیییناسییییم همدیگه رو و به یه زندگی مشیییترک ف.ر کنیم. چند ماهه که با هم -

می ریم و میاییم و تو هنوز به یه نتیجه ی ثابت نرسیییدی.....با دیدن این آقا هم که انگار فیلت هوای هندسییتون 

اشی .....من آدم رقیب  شقی و شا  و شونه کشیدن نیستم. من کسی رو می رو کرده.....باید من رو شناخته ب

خوام که تنها من تو ذهنش باشیییییم نه  شیییییق اول و نه  شیییییق آخر....بهتره از این به بعد دیگه راباه ای بینمون 

 !ن اشه

 چشییمان گشییاد شییده و متحیر آتنه نشییان می داد که چقدر غافلگیر شییده اسییت. محمود انگار روی شیییشییه ی

 .ش.سته راه می رفت ولی باید انجامش می داد

 !حاال هر چی می خوای بگو  گوش می کنم-

آتنه چند بار لب ل هایش را بر هم زد ولی آوایی از بینشیییان شییینیده نشییید. محمود نگاهش را برداشیییت تا شیییاید 

 .دختر راحت تر باشد

 .ایناور که تو ف.ر می کنی نیست-

اشییین پیاده شیید و با قدم هایی لرزان اما شییتابان دور شیید.  صیی انی چند بار فقو توانسییت همین را بگوید و از م

 :مشت روی فرمان ماشین کوبید

 !لعنتی ....لعنتی-

هنوز دور نشیییییده دلتن  شییییید. می دانسیییییت بهترین کار را کرده اسیییییت. آتنه باید بین گذشیییییته و حالش ارت اع 

را خودش تمام می کرد و یا به نتیجه ای دیگر می  صییییییحیحی برقرار می نمود. به گاته ی خودش یا باید این آدم

 .رسید

 .در هر حال ماندن محمود بین این دو دلی ها و کارزار دل و  ق  به ناع آتنه ن ود

* 

* 
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دلش زار زدن می خواسیییت....گریه با صیییدای بلند.....فریاد زدن به شییی.  فیلم ها.....شیییاکی شیییدن و شیییاید هم 

وجودش را در ماشییین محمود جا گذاشییت.حاال که ف.ر می کرد می دید در شیی.سییتن چیزی.....انگار قسییمتی از 

 .پس ذهنش برنامه اش این بوده که با مقایسه ی رفتاری دو مرد با هم به یک انتیاب درست برسد

خال  انتظارش ر  داده بود و محمود بدون هیچ تالشیییی برای نگه داریش خود را از گردونه ی بازی کنار کشییییده 

 .رک نزدیک خانه که رسید راهش را به داخ  پارک کج کرد و روی نیم.ت سرد نشستبود. به پا

ایناور که پیدا بود شیییاهد سیییرابی بود که با ث شیییده بود محمود را نیز از دسیییت بدهد. آه کشییییدن و حسیییر  

 .خوردن فایده ای نداشت

کرد و سر در گری ان به راه افتاد. در  از سرما مچاله شده بود. بهتر دید به خانه برگردد.دستها را زیر بللش پنهان

» خانه با ورودش  مادرش شییییییروم به پرسیییییییدن و غر زدن کرد. نه رویش می شیییییید و نه دلش می آمد که بگوید

 ...«محمود تمام شد......رفیعی پشیمون شده و کنار کشیده......خودم کردم که لعنت برخودم باد

ش رفت. غرهای مادرش را پشت در اتاب جا گذاشت. امشب گات و به اتاق« شب بییر»بی آن که شام بیورد 

ظرفیتش ت.می  بود. از این پهلو به آن پهلو می چرخید و خوابش نمی برد. گوشیییییی را برداشیییییت که سیییییا ت را 

ب یند و متوجه شد پیام دارد. یک چشم باز یک چشم بسته انگشت روی صاحه کشید و از دیدن اسم شاهد  

 .مانش را هم باز نمودبلند شد و سیخ نشست و چش

 .پیام را با سر ت خواند و برای درک ماهمومش دوباره آهسته و کلمه به کلمه خواند

تو چرا اینقدر نازک نارنجی هستی؟ شوخی سر  نمیشه؟ من که نگاتم االن با کسی هستم که تو پا شدی و »

 «بو ...شب بییرزود رفتی  دلم می خواد تو راباه مون بهم ا تماد داشته باشی......بو  

چشمانش بازتر از این نمی شد. جمله ی آخر چه بود؟ یادش آمد که در گذشته هم شاهد بی پروا و جسور بود. 

 .همیشه هم شاکی که آتنه پا به پای شیانت ها و جسار  هایش نمی آید

 .بی توجه به سا ت جواب پیام را نوشت

 ...«ها مامئن باشم با کسی نیستی  من رو این مو وم حساسم»

 «مامئن باش  دلم دوست دختر کوچولوی قدیمیم رو می خواد»بالفاصله جواب آمد

ل یندی بر ل ش نشست و قا  گوشی را فشار داد و دراز کشید. تمام ف.رش را شاهد پر کرد.گرمای خوشایندی 

کنار  در وجودش نشیییییسیییییت. انگار شیییییانس به او روی کرده بود.حاال که ف.رش را می کرد خوب شییییید که محمود
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کشیییییید.حداق   ذاب وجدان نداشیییییت. اما به مادرش چیزی نمی گات. تو ییییییحش سییییییت و قانع کردن مادر 

 .سیت تر بود

حاال می توانسیییت تن به خواب بسییی ارد و زنجیر خسیییتگی و آشیییاتگی کار و رفتن محمود را به پشیییت کوه رویاها 

 .بیندازد و رویاهای تالیی ب افد

* 

* 

ا محمود در حد برخورد در سالن شرکت و یا امضای سندی بود. دل آتنه به شد  چند روزی بود که ارت اتش ب

تن  مهربانی ها و توجها  محمود بود. ولی این را نه نشان می داد و نه بیان می کرد. فعالً  با شاهد سرش گرم 

 .بود. روزهایی هم که شرکت نمی آمدر هماهن  می نمود و با هم بیرون می رفتند

ه شرکت می آمدر با هم و یا جدا می رفتند و یا در کافی شاپ و یا رستوران وقت می گذراندند. آتنه روزهایی که ب

متوجه بود که شاهد دستش برای خرج کردن باز نیست.سعی می کرد دیدارشان را با کیک و چای و یا نهایت با 

 .ساندویچ فالف  به پایان برساند

د.نهایت می رفت خانه و شیییییام می خورد. تنها موردی که اذیتش می آتنه زیاد برایش مهم ن ود که چه می خورن

نمود این بود که شاهد خودرأی  م  می کرد.نه در مورد خوراکی نظرش را می پرسید و نه در مورد جایی که می 

 خواستند برو

 سالم...کجایی؟-

 سالم خوشگ  خانم  سر جام هستم.....تو کجایی هنوز حرکت ن.ردی؟-

 :پرسید آتنه حیر  زده

 مگه نمیای دن الم؟ من کجا بیام؟-

 .صدای شاهد تل .ار شد

 !آتی مگه تو بچه ای که بیام دن الت  یه اسنپ بگیر بیا اینجا که میگم  زود باش ترافی.ه ها-

 :نا امید و  عیف پرسید

 !با چی برگردم؟ میدونی چقدر با خونمون فاصله داره.....اونم شب-
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 .ا یک بچه ی لو  و ننر حر  می زد و به شد  از این لو  بودنش شاکیستلحن شاهد مث  کسی بود که ب

 این همه وسیله....اسنپ...نه آژانس...نه تاکسی ....نه مترو....چرا مث  بچه ها بهونه می گیری؟-

ای زیر لب گات و تما  را قاع کرد. دروغ ن ود اگر می گات به شیید  سییرخورده شییده بود. انتظارش « باشییه»

 .کشیدن و توجه کردن بود. اسنپ را هماهن  کرد و از شرکت بیرون رفتکمی ناز 

آدر  داد و در ترافیک  صیییرگاهی چشیییمانش را بسیییت تا به مقصییید برسییید. بی اختیار مح ت های محمود در 

ذهنش رژه می رفت. یادش بود که اگر  جله هم داشییییت تا آتنه را نمی رسییییاند دلش را ییییی نمی شیییید به دن ال 

 .کارش برود

 .دش را توجیه کرد که هر کس اخالقی دارد و ن اید با هم مقایسه نمایدخو

جایی که آدر  داده بود کافی شیییاپ معمولی بود. پیاده شییید و کلی پول کرایه داد و شیییماره ی شیییاهد را گرفت تا 

 .پیدایش نماید. با راهنمایی اش وارد کافی شاپ شد و او را نشسته روی میز نه چندان تمیزی دید

 .قع از آن بستنی فروشی های قدیمی بود که با یک گام پیشرفت نام خود را کافی شاپ گذاشته انددر وا

 :به محب نشستن روی صندلی ش.وه کنان گات

  این جا دیگه کجاست قرار گذاشتی؟ سی تومن پول اسنپ دادم که بیام روی این میز کثیف بشینم؟-

 :گاتشاهد با ابروی گره خورده نگاهش کرد و با تندی 

پاشییییو برو  چه منت می ذاره  این یه راباه ی دو ناره ا   اگه من میام تا اونجا یه روز هم شییییما بیا این ور چی -

 !میشه که هنوز نیومده غر می زنی برسم اون ور شهر دیر میشه

گوشییی شییاهد زن  خورد.ق   از این که آتنه بتواند اسییمی را روی صییاحه بیواند دسییت شییاهد سییریع گوشییی را 

 .اپید و دکمه ی کنارش را فشار دادق

  نمی خوای جواب بدی؟-

 !نه مهم نیست  تو تازه اومدی میگی می خوای بری-

می بینی که... هوا زود تاریک میشییییه و فاصییییله هم زیاده.....اینجور نمیشییییه  مامان ایراد می گیره دیر برسییییم  -

 !خونه

 .ل یند تمسیرآمیزی زد
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مامانته؟ بابا دسییت بردار....دخترای کوچ.تر از تو خودشییون خونه گرفتن هنوز بزر  نشییدی و چشییمت به دهن -

 ....و تنها و یا با دوست پسرشون زندگی می کنن بعد توی مالقه هنوز میگی مامانم

 .خنده ی پر استهزا و لحنش اذیتش می نمود

برای این آزادی ها  این که خانواده ام به من اهمیت می دن مسیییییییره اسییییییت و خنده داره؟ من اگه تالب گرفتم-

 !ن ود که

 .برای هرچی  مگه مهمه؟ من جا  بودم یه سوئیت اجاره می کردم و برای خودم  شق می کردم-

 .سعی کرد مقابله به مث  کند

 !االن این کار رو نمی کنی؟ به نظر میاد که خیلی تو این موارد  شق و حال وارد باشی-

 :ش را رو به آتنه چندبار ت.ان داد و بین خنده هایش گاتقهقه ی مرد حس خوبی نداشت. انگشت اشاره ا

 آی آی تو هم با هوشی ها  آره خوب واردم  می خوای یاد  بدم؟-

 .آتنه از جا بلند شد و سعی کرد لحنش ت یعی باشد

من برم  بهتره قرارمون هم روزهایی باشییییه که تو میای شییییرکت.....حداق  تو ماشییییین داری و سیییییتت نیسییییت -

 !برگشتن

 .در حالی که شاهد هنوز پشت میز نشسته بودر حرکت کرد که دستش توسو مرد ش.ار شد

 .دستش را کشید و پرسشگرانه نگاه کرد

 !بیا بشین یه پنج دقیقه دیگه می ریم.کیک هنوز مونده-

 .پشت چشمی نازک کرد و دستش را رها ساخت

 !یقه نداره  زودتر برم بهترهکی.ش که مونده ا  و می ترسم بیورم مسموم بشم. االن و پنج د-

 .بشین....نظر  چیه یه خونه بگیری و جدا زندگی کنی؟ پول کم داری می تونم بهت قرض بدم-

 .هنوز از شوک پیشنهادش در نیامده بود که ادامه داد

  تو مگه نگاتی شوهر  پولدار بود؟ مهریه ا  رو نگرفتی؟ ازش چیزی تیغ نزدی؟-
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هد. این مرد او را چگونه زنی دیده بود. اویی که در هجده سیییالگی و با زجر فراوان آتنه نمی دانسیییت چه جوابی د

 .فقو آرزویش رهایی از دست شوهرش بودر چاور به پول و مادیا  ف.ر می کرد

 .از جایش برای بار دوم برخاست و جدی جواب داد

ن من رو نشناختی -  !خداحافظ تو یاد  می ره من چند سالم بود. حاال می فهمم که اصال

با سر ت از کافی شاپ بیرون آمد. به آن سمت خیابان رفت و به محب دیدن تاکسی زرد رن  دست بلند کرد 

 .و دربست را با صدای بلند گات

در تاکسی را که بست  شاهد را دید که از کافی شاپ بیرون آمد و اترا  را برای یافتنش نگاه می کرد. بلضش 

 ....روبرو داد. همچنان ترافیک سنگین بود و حرکت اتوموبی  ها کندرا قور  داد و نگاهش را به 

 .صدای پیام گوشی اش با ث شد از کیف بیرون ب.شد و دکمه ی قالش را باز نماید. رمز را زد و پیام را باز کرد

 «بدم میاد مث  دختر بچه ها قهر می کنی و می ری»

 .و شانه باال انداخت. پیام بعدی رسید انگار که شاهد روبرویش بود و می دید.... لب برچید

من اگه حرفی می زنم برای خود  میگم  می خوام رشییید کنی و بزر  شیییی  تا کی به بند نا  مادر  می خوای »

 « بچس ی؟

ناس  میقی کشییییید. قصیییید شییییاهد را از این حرفها نمی دانسییییت. مگر زندگیش االن چه مشیییی.لی داشییییت که 

می خواست تا دیروقت بیرون بماند  بیشتر نظر خودش بود و گرنه که مادرش بیواهد تنها زندگی کند  این که ن

 .چیزی نمی گات

 .رسیدن پیام بعدی کالفه اش نمود

 «بگردم ترفای خودم یه خونه برا  پیدا کنم؟ چقدر پول داری؟ میشه رهن کرد که نیوای اجاره بدی»

و جدا شییدن از مادرش اسییت. شییماره اش را  پووفی کشییید.مث  این که شییاهد باورش شییده بود خواهان اسییتقالل

 .گرفت و منتظر جواب شد

 :لحن سرخوشش  حرصش را بیشتر می کرد. بی سالم و با حرص گات

 من گاتم خونه می خوام؟ من گاتم پول ندارم؟ منظور  از این حرفها چیه شاهد؟-
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قرار گذاشت و مصاح ت جوون  چرا  ص انی میشی؟ خب مستق  باشی و خونه داشته باشی راحت تر میشه -

 .کرد

معنی بدی دارد و یا شییییی.  بیان شیییییاهد معنی خوبی به این کلمه نمی داد. بی « مصیییییاح ت»ناهمید کلمه ی 

اختیار ل ش را بین دندان هایش اسییر کرد. با دمی که گرفت خواسیت کمی به خود فرصیت دهد. بازدمش را بی 

 :صدا ولی  میق بیرون داد و گات

 یه چیز ب رسم؟-

 ! ر  خوشگ  خانمب-

 تو از این راباه و دوستی قصد  چیه؟-

 :با خنده جواب داد

 !به جون خودم قصدم خیره-

کمی راحت شیید.قصیید خیر در دایره ی کلماتش معنی ازدواج می داد. مگر آتنه همین را نمی خواسییت. تشیی.ی  

 :ه گاتزندگی با کسی که  شق را با او شناخته بود. ل یند کم رنگی زد و با کمی گالی

 !خب تو که قصد خیر داری چه لزومی داره من خونه بگیرم  به زودی یه خونه ی مشترک می گیریم-

 .معنی قهقه های مرد را نمی فهمید. دو سه بار نامش را صدا زد تا به خنده هایش پایان دهد

 ... جان-

 چرا می خندی؟ حر  بدی زدم؟-

 .همان حال می زدخنده اش هنوز تمام نشده بود و حرفهایش را در 

نییه گلم حر  بییدی نزدی  من یییه کم االن برای ازدواج موقعیتم جور نیس و خواسییییییتم تییا اون موقع کنییار هم -

 !باشیم.....باشه حاال زیاد مهم نیس ف.رش را ن.ن

 :برخال  گاته ی شاهد بیشتر ف.رش مشلول شد. خیلی دیر به خانه رسید و مادرش نگران پرسید

 .یعی که آدم با مالحظه ای بود و هیچوقت تا دیروقت نگهت نمی داشتکجا بودی مادر؟ رف-

شیییرمنده شییید....هم از روی مادرش که دروغ گات و هم از محمود که تأخیرش را به نام او تمام شییید. سیییر به زیر 

 .انداخت و به تر  اتاقش رفت و جواب داد
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 .وغ بودپیش اومد دیگه  ترافیک هم بی تأثیر ن ود.....خیابونا خیلی شل-

 !دلم شور زد مادر و گرنه که من خیالم از تو راحته  گاتم مش.لی برا  پیش نیومده باشه-

 .را زمزمه کرد و وارد اتاب شد« نه مش.لی ن ود»

* 

* 

زودتر از شییییییرکت بیرون آمد. این روزها دلش نمی خواسییییییت ب یند که آتنه چاور و با کی می رود. گاهی خود را 

میدان را به حریف واگذار کرده اسیت. گاهی هم از این پا پس کشییدن آتنه و توجهش سیرزنش می نمود که زود 

 .به آن مردک تازه از راه رسیده  ص انی می شد

ماشین را به سمت خانه ی پدری راند. زن  را زد و وارد شد. جلوی واحدشان چند  دد کاش چیده شده بود که 

 .ز حرکت از مهال آمار می گرفتنشان از مهمان داشتن بود. آهی کشید.کاش ق   ا

بهرحال برای این کار دیر شیییییده بود. زن  واحد را زد. به روی مهال که در را باز نمودر ل یندی پاشیییییید و رویش را 

 :بوسید و آهسته پرسید

 مهمون داریم؟ کی هستن؟-

 .مهال هم به همان شیوه پاسخ داد

انگار خدا بیواد مامان یه ف.رایی تو سییرشییه که اونا هم بی آقای جهانی و خانواده....تازه سییراغت رو می گرفتن  -

 !می  نیستن

 اد  مهال بود که  ربتی خ ر رسانی می کرد و مهلت ناس کشیدن نمی داد. اخمی به ابرویش انداخت و بی 

 .جواب شانه باال انداخت

 :مادرش جلو آمد و با صدایی که الزم ن ود باال رود گات

  از شرکت میایی؟ کارا چاور پیش می ره؟سالم پسرم خسته ن اشی  -

محمود و مهال خنده را روی ل هایشان جمع کردند و محمود جواب مادرش را با مح ت داد. به تر  سالن جایی 

که پدرش و مهمانان نشییسییته بودند رفت. خانواده ی جهانی را دورادور می شییناخت.بیشییتر با آقای جهانی که از 

 .شنایی داشتهم.اران پدرش در بانک بود آ
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با خانم جهانی و دختر جوانی که احتمال می داد سوژه ی مورد نظر باشدر سالم و  لی.ی کرد و روی اولین م   

 .خالی نشست

 :مهال سینی چای را مقابلش گرفت و از بین دندانهای به هم چات شده و نمایان در میان ل یندش گات

 !شته باشه که نه پس می گیرن و نه تعویب می کنننلمه جون رو رؤیت کردی؟ خوب نگاه کن زدگی ندا-

 .فنجان و قند برداشت و لب زد

 !نمک نریز نم.دون-

 !دو  دارم-

 .با جوابی که داد سینی را به تر  دیگر برد و تعار  کرد

 !بارمائید....نلمه جون گاتین چه رشته ای خوندید-

 .دختر جوان تش.ری کرد و پاسخ داد

قو در حد مدرک......بعد کال  های آزاد حسیییابداری رفتم و االن حسیییابدار یه شیییرکت کارگردانی خوندم ولی ف-

 !خصوصی ام

 .مهال خوب بلد بود که ارت اع و اتال ا  بگیرد

 دقیقا مح  کار  کجاست؟ دوره؟-

 :نلمه هم با  شوه هایی که به چشم محمود کمی زیاده روی بود جواب داد.مهال با هیجان گات

 !ناور که آدر  دادی نزدیک شرکت داداش هستینوای چه جالب  ای-

نگاه منتظر نلمه روی محمود ماند. محمود هم رسییییییم ادب به جا آورده آدر  را دقیق تر پرسییییییید و در نهایت 

 .متوجه شدند که درست یک خیابان بین مح  کارشان فاصله هست

ن پدرش بیرون از خانه و بدون در این بین نگاه های مشییتاب والدین هر دو ا صییاب محمود را بهم می رییت . ق ال

خانواده مرتب آقای جهانی را می دید. حال د و  شییییییام و با خانواده و کمی  جیب بود  هرچند خودش اتااقی 

 .آمده بود. مشیصاً  مادرش از این حسن تصاد  بسیار خرسند و خشنود بود

محمود به نظر می آمد.بهر ترتیب که سؤاال  جناب جهانی هم هدفمند و در جهت آشنایی و اتالم از و عیت 

 :بود مهمانی به پایان رسید و خانه خالی از اغیار شد و مادرش با ذوب پرسید
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 خب...نظر ؟-

 .خودش را بی اتالم نشان می داد بهتر بود

 .راجع به چی؟ مهمونی؟ دستت درد ن.نه همه چیز  الی بود-

 :نگاه چپ چپ مادر را که دیدرخنده ای کرد و گات

 !چی بگم؟ نظرم رو باید درباره ی چی بگم مادرجان خب-

 :مادرش پشت چشمی نازک نمود و با بلضی که معلوم بود زیاد واقعی نیست گات

مگه من بدِ  تو رو می خوام؟ این دختر رو دیدم به نظر زوج مناسیییییی ی برا  اومد.د و  کردم بیان و بسیییییینجیم -

 باره شد....حاال می خوام بدونم نظر  چیه؟ بعد بهت بگیم که از شانس خود  اومدی و کار یه

هر ترفندی زد که مادرش کوتاه بیاید نشیییییید که نشیییییید. مهر نلمه بدجور به دل مادرش افتاده بود.از دل خودش 

 .فقو خدا خ ر داشت. بعد از الله در قل ش را روی آتنه باز کرده بود و هنوز امید داشت که آتنه برگردد

گین آتنه  نلمه به نظرش بیش از حد لوند و  شییوه گر می آمد و مورد پسییندش ن ود. در مقاب  رفتار آرام و سیین

 :مج ور شد در مقاب  اصرارهای مادرش بگوید

 !بذار چند جلسه خانوادگی همدیگه رو ب ینیم بعد تصمیم می گیرم-

* 

* 

نظراتشان را ت ادل  جلسه ای تش.ی  شده که گروه آی تی و مدیر و مهند  امنیت ش .ه قرار بود در آن  نقاه

 .نمایند و برای ارتقای سیستم شرکت تصمیم بگیرند

در سالن کنارانس محمود در صدر میز و آتنه و شاهد در دو سویش و برنامه نویس ها و بقیه ا ضا صندلی ها 

را اشیییلال کرده بودند. در تمام تول جلسیییه رویا به شیییاهد چشیییم دوخته و گاهی در فرصیییت مناسیییب چشیییم.ی 

ش نموده بود و آتنه از حرص زیاد نتوانسیت روی دسیتور جلسیه تمرکز کند. همین با ث ناراحتی محمود حواله ا

 :شد و به محب اتمام جلسه در حالی که از سالن خارج می شد با جدیت و تح.م بی سابقه ای گات

ن بیایید اتاب من-  !خانم نصیری فورا
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  خواهی نداشیییت و از ترفی هم هنوز شیییاهد سیییر آتنه از ترفی می دانسیییت مقصیییر اسیییت و روی رفتن و معذر 

ن باید تنهایشان می گذاشت و به اتاب رفیعی می رفت  .جایش نشسته و مشلول صح ت با رویا بود. اج ارا

سعی کرد با اشاره چشم و ابرو به شاهد باهماند به اتاب برگردد ولی مثمر ثمر واقع نشد و یا شاهد دلش نمی 

 .ز جا برخاست و برگه هایش را برداشت و سعی کرد مح.م صح ت نمایدخواست متوجه اشارا  شود. ا

 ....خانم ص ا بهتره شما هم برید سر کارتون  هم.ارا همه رفتن-

 :رویا با خنده ای که موجب حرص بیشتر آتنه می شد جواب داد

 !چشم....می رم....شما بارما که رئیس  ص انی بود  منتظرش نذار-

ا افزون کرد ولی در چهره اش چیزی نمایان نشییید و بهتر دید از سیییالن خارج شیییود و ل یند شیییاهد  صییی انیتش ر 

 .بیشتر از این حساسیت نشان ندهد

 .در اتاب محمود ایستاد و  ربه ای به در زد و منتظر اجازه گردید. با شنیدن صدای مرد در را باز کرد و وارد شد

 :در را پشت سرش بست و گامی به جلو آمد و گات

 ن امری بود؟با م-

محمود خودکارش را روی میز نهاد و کمرش را به صییییییندلی ت.یه داد و با جدیت نگاهش را به دختر دوخت. زیر 

 :نگاه خیره اش کمی دست اچه شد و دستانش را درهم گره داد و با من ومن پرسید

 مش.لی پیش اومده؟-

ال  آی تی شیییرکت مگه ن ود؟ مگه شیییما خودتون بگید  جلسیییه ی امروز برای چی بود؟ برای گروه شیییما و مشییی.-

 مسئول این قسمت نیستید؟

 .سرش را به تأیید باال و پایین کرد

ن چیزی از کارا و حرفهایی که زده شد فهمیدید؟-  پس چرا حواستون به کار و جلسه ن ود؟ اصال

ود قرار گیرد که با آتنه حق را به مرد داد. قرار بود کام  در جریان کارهایی که شیییییییاهد این مد  انجام داده ب

 :اداهای رویا و ل یند های شاهد متوجه هیچ.دام نشده بود. شرمنده سرش را زیر انداخت گات

درسییت می فرمائید  مشییلولیت ذهنی با ث شیید حواسییم کام  به جلسییه ن اشییه  وویس های جلسییه رو گوش -

 !می دم و نمی ذارم به کار لامه ای وارد بشه  متأسام
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ز حالت گاردی که گرفته بود خارج شیید و با دسییت اشییاره کرد که بنشیییند. آتنه روی م   محمود آهی کشییید و ا

روبروی میز نشست و همچنان سرش را پایین انداخته بود. رویش را نداشت که در چشمان محمود خیره شود. 

 .مح تی که به محمود داشت  اجازه ی لج ازی و خیره سری نمی داد

ا دهایش را روی میز نهاد و ی.ی را اهرم چانه اش نمود و با نگاهی کن.اشیییگر مرد کمی خود را جلو کشیییید و سییی

 .چهره ی دختر را در نوردید

آتنه معذب شیید و سییرش را سییرکشییانه باال آورد تا چیزی بگوید و خود را از این صییحنه ای که بازپرسییی را برایش 

در تلیانش فروکش نمود و شیییرمندگی و یادآور می شییید رها سیییازد. نگاهش که با نگاه مهربان محمود برخورد کر 

 .خجالت حاکم شد. لب گزید و دستانش را بیشترفشار داد. مرد با مالیمت مورد خااب قرارش داد

تا جایی که من تو رو شناختم دختر مح.م و خودساخته ای هستی  اینقدر مح.م که تونستی بعد از ش.ست -

 !تمام یه خانم موفق بشیناامید نشی و در  بیونی و کار کنی و تو کار و اج

 .م.ثی که کرد با ث شد سرش را باال آورد و چشم به مرد بدوزد. لحن مرد مهربانتر شد

آتنه خانم  من تو رو ایناور شییناختم.....این آتنه که جلوی یه مرد دسییت و پاش رو گم می کنه و برای توجهش -

چیز بهت بگم......فارغ از راباه ای که  خودش رو به آب و آتیش می زنه رو نمی شییییییناسییییییم  فقو می خوام یه

 .....بینمون بود.......در مقام یه دوست.....یه کسی که بهت اهمیت می ده و خوشحالی تو براش مهمه

 .چشمان منتظر و کمی نگران آتنه تشویقش کرد که ادامه دهد

تصییوراتت رو از این مرد و چیزی  نمی خوام بگم این مرد خوبه یا بده و یا درسییته یا غلو.......فقو می خوام بگم-

  !که تو هاده سالگی می شناختی رو بذار کنار  امروزش رو ب ین و با  ق  و درایت امروز  بشناسش

سییرش را با احترام پایین آورد و موافقت کرد. ناسییش را با آه که بیرون داد دختر را بیشییتر شییرمنده کرد. با لحن 

 :صمیمی تری گات

ن حس خوبی-  !بهش ندارم  خیلی مواظب باش آتنه  اصال

 :بدون این که اجازه بدهد این لحن صمیمی و گاتار دوستانه ادامه یابد  با جدیت گات

 !می تونین برید سر کارتون  امیدوارم دیگه شاهد ایناور سه  انگاریا ن اشم  بارمائید-

 :آتنه از جایش برخاست و آرام جواب داد

 !مامئن باشید  با اجازه-
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بیرون رفت. نگاهی به سالن که روبروی اتاب محمود بود  کرد. در سالن نیمه باز بود.ابتدا خواست مامئن از اتاب 

شود که شاهد در سالن نمانده است ولی پشیمان شد. محمود درست می گات. تاکنون سعی کرده بود شاهد 

ه بودر  قب کشیده و کوتاه آمده را از میان خاترا  گذشته بازیابی نماید و هرجا که برخال  تصورش رفتار نمود

 .بود

حرفهای شاهد درباره ی مادرش و وابستگیش نشان می داد که در مورد استقالل و خانواده اختال  نظر داشته 

باشیییند. از نظر آتنه زندگی با مادرش خدشیییه ای به اسیییتقاللش وارد نمی سیییاخت. شیییاهد اسیییتقالل را انگار در 

 .خانواده می دانست. اصرارش بر خانه ای جدا گرفتن را نیز درک نمی نمود رفتارهای خال   ر  و بی اتالم از

وارد اتاقش شیید و پشییت میزش نشییسییت. سیییسییتمش را از حالت اسییتندبای خارج نمود و هندزفریش را وصیی  

 .نمود.  اد  داشت صدای جلسا  را   و می کرد تا ن.ته ای از نظرش دور نماند

داد و همزمان کارهای تو یح داده شده را روی سیستمش چک کرد. ورود روی فای  صوتی را لمس کرد و گوش 

شییییاهد را نادیده گرفت و به کارش ادامه داد. شییییاهد هر بار نگاهش می کرد که حرفی بزند  می دید که سیییییت 

 .مشلول کار است و با وجود هندزفری در گوشش صدایش را نمی شنود

.ا  جلسییه را متوجه شییود و سییؤال و ایرادها را یادداشییت یک سییا تی بدین منوال گذشییت تا توانسییت کام  ن

 :نماید. هندزفری را که از گوشش خارج نمودر شاهد دلگیر گات

 !یه کم تحوی  نگیریا  چته از ص ح یه سره یا چشم غره رفتی و یا اخم کردی-

 :صندلی را به تر  مرد چرخاند و بی آن که حسی در صورتش مشیر باشد گات

 ؟یه سؤال ب رسم-

 .شاهد لودگی کرد

 !شما ده تا ب ر  کیه که جواب بده-

 .صندلی را به تر  سیستم چرخاند و س.و  کرد

 ای بابا  آتی......چرا شوخی سر  نمیشه تو؟-

 :نیم نگاهی کرد و جدی پرسید

 !من شوخی می کردم؟ وقتی جدی حر  می زنم انتظار ندارم شوخی کنی-

 !و ب ر باشه بابا  بی خیال.....خب سؤالت ر -
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 :صندلی را کمی چرخاند و بعد از کمی س.و  گات

 اگه من با مردی که می دونی بهم نظر داره بگم و بیندم تو ناراحت میشی؟-

 !اووووو گاتم چی می خواد ب رسه  بابا دوتا ل یند که سؤال و جواب نداره-

یند روی ل ان مرد خشیییک و نه حالت چهره اش تلییر کرد و نه حرفی زد. سییی.و  کرد و خیره چشیییم دوخت. ل 

 .چهره اش جدی گشت

 !من و تو با هم خیلی فرب داریم-

آتنه انگار حرفهای محمود چشیییمانش را باز کرده بود. صیییورتش را در همان حالت بی حسیییی نگه داشیییت و مث  

 :این که راجع به مسئله ی کاری حر  می زنند پرسید

و به گناه نمی افتی؟ آهان چون مردی مشیییی.لی نیس هر چه فرقی؟ تو حس داری و من ندارم؟ یا تو معصییییومی -

 .....کاری دلت می خواد می تونی انجام بدی

شییییو  ت عی از چهره ی مرد رفت و غرور و  صیییی انیت در چشییییمانش موج زد و سییییرش را به تر  نمایشییییگرش 

 :چرخاند و گات

 !شم نمیاد ادامه ندهآره چون مردم می دونم تا خودم نیوام اتااقی نمی افته  از این بحث هم خو-

 .آتنه شانه ای باال انداخت و جدی اما بی خیال جواب داد

متأسیییاانه از رفتار  خوشیییم نیومد. این یه اخاار بود و ت.رارش رو ب ینم دیگه انتظاری نداشیییته باش  راباه رو -

 !تموم شده بدون

 .شاهد ناباورانه سرش را چرخاند و چشمانش را درشت کرد

 شوخی می کنی؟-

 :تی جوابی نشنید  صدایش را بلندتر کرد و گاتوق

 !گاتم حرفت شوخی بود دیگه-

 :آتنه کمی سرش را از نمایشگرش بلند کرد و جواب داد

 چرا ف.ر کردی شوخیه؟-

 !چون مورد جدی ایی وجود نداشت-
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 .شانه ای باال انداخت

ن نظرم رو نمی دونستیباشه جدیه  این ار هم تذکر دا نامردیبرای من هر نشونه ای که حاکی از -  !دم چون ق ال

 .شاهد چپ چپ نگاهی کرد و ترجیح داد بحث ن.ند. شاید تا حاال آتنه را این همه مصمم و جدی ندیده بود

* 

* 

در یک ماه و نیم گذشته تعداد دفعاتی که خانواده ی جهانی به خانه اشان د و  شده و یا در جواب د وتشان  

یا هات دفعه می رسید. همین حجم دیدارها نشان می داد که هر دو خانواده  د و  کرده بودندر شاید به شش

  .مصر به بهم رساندن این دو جوان هستند

محمود به اصیییرار مادر مج ور بود همراهی کند. در این مد  جذب نلمه نشیییده بود و فقو برای احترام به حر  

 .کرده استخانواده رفت و آمد می کرد که نگویند ندیده و نشناخته رد 

بار آمده بود.  به خاتر تک فرزند بودنش لو   به نظرش  ئ  بود ولی نلمه  قا یادی برای آقای جهانی  احترام ز

اولین بار که به منزلشیییان رفتندر از این که تمام مد  نلمه نشیییسیییته بود و فقو مادرش پذیرایی می کرد حیر  

 .انه مشارکت می نمودکرد. مهال با این که از نلمه کوچ.تر بود همیشه در کار خ

ن تو ذهنش این پرسیییییش  خانم جهانی برایش  ادی بود و انگار انتظاری نداشیییییت. محمود نه برای خودش ولی کال

بود که فردا که این دختر به خانه ی خودش برود چه کسی کار خانه اش را خواهد کرد. آیا به این جن ه از زندگی 

 مشترک ف.ر کرده است یا نه؟

ه مهال گاته بود وقتی خانواده ی جهانی به منزلشیییییییان می آیندر پذیرایی را به  هده بگیرد و به محمود از ق   ب

 .مادرش هم تاکید کرد که اجازه دهد مهال به تنهایی این کار را انجام دهد

بیشییتر می خواسییت واکنش نلمه را بسیینجد و ب یند متوجه می شییود و یا در رفتارش تأثیری می گذارد یا نه  که 

 .نلمه بی اهمیت به این مو وم است دید

کمی از این دیدارها خسییته شییده بود. نلمه دختری ن ود که او برای زندگی مشییترک ب سییندد. در همین دورهمی 

های خانوادگی و اظهارنظراتی که می کردر می توانسییت خودخواهی و  دم گذشییت را در وجودش باهمد. شییاید 

 .راه دهد و برایش جا باز نماید هم جای خالی در قل ش نداشت تا نلمه را
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سا ت کار شرکت تمام شده بود و کارمندان کم کم شرکت را ترک می کردند. محمود هم کیاش را برداشت و از 

 .اتاقش خارج شد. از ساختمان شرکت که بیرون آمد نلمه را مقاب  شرکت دید و گوشی اش زن  خورد

ه داده بود.احتمال می داد شییماره ی بی نامی که روی صییاحه ی شیییصییاً  نه شییماره از نلمه گرفته بود و نه شییمار 

 .موبایلش ظاهر گشته از آنِ  نلمه باشد. کمی جلوتر رفت صدا زد

 !خانم جهانی-

دختر رویش را برگرداند و ل یند  ریضیی زد و انگشیتش را روی گوشیی اش کشیید و صیدای موبای  محمود قاع 

کرد و با صدایی که بلندتر از حد « سالم»ن دختر بوده است. جلو آمد و شد و به او ثابت کرد که تما  گیرنده ای

 :الزم بود گات

 !خوبی آقا محمود  گاتم بیام اینجا با هم بریم خونه  نه این که شام خونه ی ما هستین-

ت فاصیله اش با محمود خیلی کم بود و مرد را معذب می کرد. ق   از این که جوابی دهد  آتنه از کنارشیان گذش

 :و گات

 !خسته ن اشید جناب رفیعی-

نمی دانسیییت واقعاً  نگاه آتنه غم داشیییت و یا ایناور خیال کرد. سیییعی کرد خونسیییرد پاسیییخ آتنه را بدهد و بعد 

 :نگاهش را به نلمه داد و گات

  !کار خوبی ن.ردید اومدید اینجا-

 .اشاره ای به جایی که ماشینش را پارک کرده بود کرد و ادامه داد

 !مائید  من شما رو می رسونم و بعد می رم خونهبار -

اِ چه کاریه؟ یه باره بریم خونه ی ما تا خانواده هم بیان دیگه  در  یییییمن مگه اومدن دوسیییییتان به شیییییرکت تون -

 قدغنه؟

 .ناسش را کالفه بیرون داد و با دست به ماشین اشاره کرد و خودش هم راه افتاد

بیشییتر ناراحت شیید. نلمه هم بی مالحظه حر  می زد. با جواب های کوتاه  وقتی از کنار آتنه ی پیاده رد شییدندر

سیییعی می کرد ادب را ر ایت نماید. مقاب  خانه که رسییییدند  نلمه برای باال رفتن اصیییرارش را از سیییر گرفت. مرد 

 .کاری شده و با حرص جواب داد

 !شما بارمائید من باید برم خونه دوش بگیرم-
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 :هانش گرفت و خندید و با پررویی گاتنلمه نمایشی دست جلوی د

 !دوش برای چی؟ من که از  ارتون مست شدم-

ن »محمود رویش را برگرداند تا حر  بدی نزند. دختر پیاده شیید و مرد با گاتن گاز را فشییار داد و از آنجا دور « فعال

 .شد

 :در حال رانندگی شماره ی خانه اشان را گرفت و با شنیدن صدای محمد گات

 !محمد  مامان کجاست ؟ گوشی رو بهش بدهسالم -

 .شوخی محمد را قاع نمود و کمی صدایش را باال برد

ن -  !محمد گوشی رو بده مامان لااا

 .کند. مادرش هم خونسرد و با نشاع پاسخ داد« سالم»شنیدن صدای مادرش با ث شد دم  میقی بگیرد و 

 !ی ری مادرسالم پسرم خوبی  میای اینجا که با هم بریم یا خود  م-

 :پووفی کرد.نییر انگار مادر حواسش ن ود و متوجه ی  ص انیتش نشده بود. معترض گات

کجا؟ شییییما به من چیزی راجع به برنامه ی امشییییب گاتی؟ همین جور برنامه رییتی و االن به من میگی چاور -

 می رم؟

 .صدای مادرش شرمنده و نگران شد

 اته  حاال چی.ار می کنی مادر؟ برنامه ای داری یا می تونی بیای؟ای وای خاک  الم  ف.ر کردم مهال بهت گ-

 :خسته و بی حال جواب داد

چی بگم؟ از خسییییییتگی نا ندارم  این دختره هم پا شییییییده اومده دم شییییییرکت که بیا با هم بریم خونمون  شییییییام -

اگه به من بود که بعد دوش د وتید.....رفتم اونو رسوندم و دارم می رم خونه یه دوش بگیرم و بعد خودم میام.....

 !یه راست می رفتم تو تیت....اینقدر که خسته ام

  !الهی من بمیرم  ب یش مادر...کاش زودتر بهت گاته بودم  موقع شام هم برسی خوبه-

  .خداحافظی کرد. این داستان سر دراز داشت

* 
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* 

با خوردن داروهای گیاهی و  چند روزی بود که مادرش تب خایف داشیییییییت و پهلویش درد می کرد. هر بار هم

 .منتظر نتیجه ماندن از رفتن به دکتر سر باز می زد

نگرانی برای حال مادر با ث شیییییید که پیشیییییینهاد دیدار شییییییاهد را رد نماید و زودتر به خانه برود. هنگام خروج از 

تنابی را شیییرکت  محمود را با دختری سیییینه به سیییینه و فاصیییله ی کم دید. قل ش توری فشیییرده شییید که انگار 

 .گردش بسته و از دو تر  می کشند

خسییته ن اشیییدی که گات خودش بلضییش را حس نمود. هر قدمی که دور می شیید به خودش نهیب می زد که 

ن اید بر روابو محمود حسیییاسییییت نشیییان دهد. هماناور که او با شیییاهد بود  محمود هم کسیییی را برای خودش 

 .یافته و آشنا شده بود

کنارش گذشییت و دختر را در ماشییین دید  ناخواسییته اشییک به چشییمانش آمد. تشییری به ماشییین محمود که از 

خدا را »خود رفت که خود کرده را تدبیر نیسیییت. نه این که از راباه با شیییاهد پشییییمان باشییید  نه  فقو مثال هم 

 .در باره اش صدب می نمود« می خواهد و هم خرما را

تا او ب یند ومقایسییه نماید و بین شییاهد و محمود بهترین را انتیاب انگار انتظار داشییت که محمود منتظر بماند 

نماید. پوئن مث ت شاهد  شق قدیمی و ریشه دارش بود و محمود......از انصا  ن اید گذشت که در بقیه موارد 

 .محمود بر شاهد ارجحیت داشت

ن که شیییییاهد پیشییییینهادی نداده و محم»پوزخندی بر اف.ارش زد و به خود گات: ود که زود یک جایگزین پیدا فعال

 «!کرده  انگار قراره مث  همیشه سر  بی کاله بمونه آتنه خانم

وارد خانه که شد مادرش را بی حال روی م   دید. کیاش را ترفی انداخت و به ترفش دوید و دستش را گرفت 

 .و صدایش کرد. از داغی بدنش وحشت نمود. انگار دست به فلز داغی زده بود

دادن مادرش ترسییییید. در همان حالی که وسییییای  پاشییییویه را آماده می کرد به مهرانه زن  زد و از حال از جواب ن

 :مادر گات

 !مهرانه مامان خیلی حالش بده  می تونی بیای؟ ف.ر کنم باید ب ریم بیمارستان-

 !من که با بچه تول می کشه بیام  زن  بزن اورژانس و بعد به من نتیجه رو بگو-

رانه آبی گرم نمی شود. به اورژانس زن  زد و شرح حال و آدر  داد و شروم کرد با دستمال خیس فهمید از مه

 !سر و صور  مادرش را خنک کردن
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روسییری برای مادرش آورد که اگر قرار به انتقال به بیمارسییتان شیید ل اسییش مناسییب باشیید. مادرش همیشییه بلوز 

 .وسری برای کام  شدن حجابش کافی بودآستین بلند و دامن بلند در خانه می پوشید. فقو ر 

هرچه پاشییویه می کرد اثری در تب باالی مادر نداشییت. ت ق سییا ت باید آم والنس می رسییید. به کوچه رفت و 

 .همزمان آم والنس رسید

حدسیییش درسیییت بود و مادر را باید به بیمارسیییتان منتق  می نمودند. در خانه را قا  کرد و از پله ها دوان دوان 

رفت تا کنار مادر قرار گیرد. از پرسییییین  آدر  بیمارسیییییتانی که می رفتند را گرفت و در م.المه ای کوتاه به  پایین

 .مهرانه اتالم داد

تا شییب یک سییره دوید تا مادرش بسییتری شیید و با اولین دز آنتی بیوتیک کمی تب پایین آمد. با شییرح حالی که 

  اورژانسیییی و سیییونوگرافی مشییییر شییید که کلیه اش  اونت آتنه از دردها و تب این چند روزه داد و آزمایشیییا

 .کرده و موجب درد و تب باال شده است

ن صیندلی تیتیواب شیو بود  اما راحت ن ود. برای آتنه  شیب را روی صیندلی کنار تیت مادر به صی ح رسیاند. مثال

 ود. رفت و آمد پرسییتارها ای که صیی ح زود از خانه بیرون رفته و از  صییر هم درگیر بیمارسییتان بود جای راحتی ن

ن شییروم شیید و از همراهان خواسییتند که تیت ها را جمع کرده و به شیی.  صییندلی  هم از سییا ت پنج و نیم رسییما

 .درآورند. آتنه خدا را ش.ر کرد که بعد از دز دوم آنتی بیوتیک مادرش چشم هایش را باز نمود

د که وقت اداری شروم شود و اتالم دهد که نمی ص حانه ی مادر را داد و خودش هم لقمه ای خورد و منتظر ش

تواند به شیییرکت برود. احتمال می داد که شیییاهد هم امروز به شیییرکتشیییان بیاید. یک لحظه تصیییور گرم گرفتن و 

مگه میشه هر جا می ره مواظ ش »شوخی و خنده ی شاهد با رویا ا صابش را خورد نمود. به خودش نهیب زد

  .حوصله شانه باال انداخت بی« باشم که یهو کسی نقاپتش 

شییماره ی محمود را گرفت. دلش می خواسییت صییدایش را بشیینود و از خودش مرخصییی بگیردر نه پیلام دهد و 

 .منشی به گوشش برساند

 :متعجب محمود را که شنید  آرامشی در رگهایش جاری شد. م.ثی کرد و گات« الوی»

 .ین موقع مزاحم شدمسالم جناب رفیعی ص ح بییر  نصیری هستم  ب یشید ا-

 !برخال  لحن رسمی آتنه  محمود از تما  بی وقتش نگران شده و در قید و بند لحنش ن ود

 سالم  چی شده ؟ اتااقی افتاده؟ مش.لی پیش اومده؟-

 .آتنه قدردان این همه توجه  ل یندی بر ل ش نشست و جریان را برایش تو یح داد
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ن کنارش هسیییییی- تم  زن  زدم که اگه مم.نه مرخصییییییی رد کنید و خودتون هم دیگه بسییییییتری شییییییدن و منم فعال

  !حواستون به بیش باشه

نگران شرکت ن اش  مامان االن چاوره؟ الزمه من بیام؟ کاری هست که بتونم انجام بدم  پول کم نداری؟ تعار  -

 !ن.نا  االن به ودی مادر  از همه چیز مهم تره

د. خستگی انگار از تن دختر بیرون رفت. م.المه اش که تمام شد تش.ر برای این همه توجه و مح ت مرد کم بو

  .به کنار مادرش بازگشت

 !کی بود مامان؟ مهرانه بود-

  !نه مامان جان  زن  زدم مرخصی گرفتم-

 .ل یند کم جانی روی ل ان مادر نشست

 !رفیعی بود  خوب برخورد کرد؟ غر نزد-

 .اخم ظریای به ابروانش نشست

 !ب مریضی برای همه پیش میاد.....اتااقا کلی تعار  کرد که اگه کاری هست بیاد اینجاغر برای چی؟ خ-

  .مادرش زیر لب تش.ر کرد. حالت صورتش می گات که از مرام و معرفت مرد خوشش آمده است

چشییمان مادر بسییته شییده بود و به نظر خواب می آمد. گوشییی در جی ش لرزید. گوشییی را درآورد و از کنار تیت 

در آرام به سمت بیرون رفت. تما  را پاسخ گات. مهرانه بود و تو یحی کام  از اقداما  انجام شده و حال ما

ن یک هاته بسییییتری  مادر خواسییییت. در راهرو ایسییییتاد و به آرامی همه را تو یییییح داد. حد  دکتر هم که احتماال

ا امورا  زندگی توجیه نمود و در آخر باشییییییید را نیز گات. مهرانه ن ودش را با بچه و خانه و شییییییوهر و گرفتاری ب

 :گات

اگه احمد بتونه مهتا رو بگیره یه دو سییه سییا تی میام که تو بتونی بری یه دوشییی بگیری و برگردی  ب ینم احمد -

 !چی میگه

آتنه می دانسیییییییت احمد حرفی ندارد و این خود مهرانه اسیییییییت که تن به زحمت نمی دهد. آهی کشییییییید و با 

صییح ت را به پایان رسییاند. در بین صییح ت با مهرانه متوجه شیید که پشییت خای « احتیباشییه هر تور ر »گاتن

دارد اما م.المه را قاع ن.رد. حال که نگاه می کرد متوجه شد شاهد دوبار تما  گرفته است. شماره را گرفت و 

 .منتظر برقراری تما  شد
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 !سالم شاهد جان  خوبی؟ ب یش پشت خو بودی نتونستم جواب بدم-

 .اما تل .ار و دلیور بود شاهد

 لیک سیییالم  تو چرا شیییرکت نیسیییتی؟ دیروز که گاتم بیا نیومدی  امروز که خودم اومدم نیسیییتی  میام پشیییت -

 !خات جواب نمی دی  چه خ ره آتی این قدر تاقچه باال می ذاری برام

 :نچ کالفه ای گات و جواب داد

یمارسیییتان و االنم بیمارسیییتانم  بسیییتری شیییده  احتماال یه تاقچه باال چیه؟ دیروز مامانم حالش بد شییید آوردم ب-

 هاته بمونه  چاور پاشم بیام شرکت؟

 .جواب شاهد شوکه اش کرد

اوووه گاتم چی شیییده؟ خب بیمارسیییتانه که باشیییه  خدا شیییااش بده  پرسیییتارا هسیییتن دیگه  تو دخی  بسیییتی و -

 !بذار ب ینمتاونجا نشستی که چی بشه؟ یا پاشو بیا شرکت یا  صر یه جا قرار 

شاید اگر در بیمارستان ن ود دو جیغ بلند می کشید و هر چه دلش می خواست می گات. ناس  میقی کشید 

 :و  ص انی اما با لحنی سرد گات

 !شاید برای تو مادر ارزش نداشته باشه اما برای من از همه ارزشش باالتره  من باید برم خدافظ-

گذاشت. کنار تیت مادرش نشست و خیره به صور  بی رن  و رویش  تما  را قاع کرد و گوشی را در جی ش

ن مهم ن ود که شییاهد قهر کند و ن اشیید.....در مقاب  وجود  شیید. تصییور ن ود مادرش ناسییش را بند می آورد. اصییال

 .نازنین مادرش  قهر شاهد مسئله ی حاد و ناراحت کننده ای ن ود

نمی گذارد و به دیدارش نمی رود. محمود هر روز زن  زد و یک روز شاهد هر روز زن  زد و غرغر کرد که چرا قرار 

هم به مالقا  آمد و با مح ت و کماالتش دل مادر آتنه را برد. مادر بی خ ر از همه جا هم او را به چشییییییم داماد 

 .آینده دید و کلی مورد لاف قرارش داد

ه  چهار سا ت می آمد تا آتنه به خانه برود آتنه شرمنده س.و  کرد. س.و  بهترین راه بود. مهرانه هر روز س

و دوشیی بگیرد و کمی اسیتراحت نماید و برگردد. دکتر از روند به ود ر یایت داشیت اما به کمتر از ده روز ماندن 

 .بیمار را ی ن ود

ال ته آتنه هم اصراری به زود مرخر شدن مادرش نداشت. این مادر بود که از فضا و محیو بیمارستان خسته 

 .ه و دلش برای خانه اش تن  شده بودشد
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پنجمین روز بود که درسییت زمانی که آتنه برای اسییتراحت از بیمارسییتان خارج می شیید که به خانه برودر شییاهد 

 .تما  گرفت و گات جلوی بیمارستان ایستاده است

م به ترفش حرکت کرد. آتنه از در بیمارستان خارج شد و دو تر  خیابان را نگاه کرد و ماشین شاهد را دید و آرا

 .کرد«سالم»دلش از شاهد و رفتارش پر بود. در را باز کرد و کنارش نشست و 

جواب پرشیییییور شیییییاهد با ث شییییید سیییییرش را باال بگیرد و نگاهش کند. لعنتی جذاب.....چقدر دلش برای خنده 

 .ه ی دختر چرخاندهایش تن  شده بود. شاهد کمی کمرش را به در ماشین ت.یه داد و نگاه داغش را روی چهر 

 !المصب نمیگی دلم برا  تن  میشه؟ چس یدی به بیمارستان.....خب نمیشه ی.ی دیگه بیاد بمونه-

 :حالو  جمله ی اول را جمله های بعدی زهر کرد. لب برچید و بی حوصله گات

 !صد بار گاتی و برا  تو یح دادم  چند روز دیگه بیشتر نمونده تموم میشه-

 .انه ی دخترک را به سمت خودش چرخانددست دراز کرد و چ

خ ه حاال تو هم دیگه قهر ن.ن  اومدم یه کم دلم باز بشییییه نیومدم اخم و تیمت رو ب ینم خانم خوشییییگله  بگو -

 !چقدر وقت داری؟ باید همین جا بشینیم یا می تونیم بریم یه دور بزنیم

 .ل یند کم رمقی زد

 !م استراحت کنم  دو سه سا ت خواهرم می مونهداشتم می رفتم خونه یه دوش بگیرم و یه ک-

 !اِ چه خوب  پس بزن بریم-

ممنون میشیییییم من رو تا خونه برسیییییونی  هالکم....یه دوش بگیرم یه کم چشیییییمام رو روهم بذارم که ب.شیییییم تا -

 .....فردا

 :با شیانت و موذیانه جواب داد

 !ده مشتری شده به جون خودمخونه هم می برمت.....ماساژ چی؟ کارم حر  نداره ها  هرکی دی-

 .لب گزید و رویش را به سمت شیشه چرخاند و تش.ر کرد که انگار کنایه ی مرد را ناهمیده است

 !مرسی.... من رو تا خونه برسونی کافیه-

مرد کوتاه آمد و تا رسییییدن به منزل گات و خندید. سیییر کوچه وقتی آتنه خواسیییت که توقف کند تا پیاده شیییودر 

 .کشیده ای گات« چرای»کشید و  ابرویی درهم
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 !هنوز هوا روشنه و دلم نمی خواد همسایه ای ب ینه ف.ر بدی کنه  و ع من رو که می دونی-

 !بذار هر کی هرچی می خواد بگه-

 !نه  زیزم  لزومی نداره تا راباه مون رسمی نشده کسی چیزی بدونه-

ن موقعیت ازدواج ندارم-  !من که گاتم فعال

 :یر آتنه کشش این بحث را نداشت. دستگیره را کشید و  من پیاده شدن گاتا صاب تحریک پذ

هر وقت موقعیتش رو داشییییتی بگو که به همه ا الم کنیم  ق   از اون اجازه نمی دم کسییییی باهمه  مرسییییی که -

 !زحمت کشیدی  خداحافظ

ی داشییت که راباه ای که در را بسییت و به سییر ت دور شیید. شییاهد را با این رفتارهایش درک نمی کرد. چه اصییرار 

سیییر و تهش معلوم ن ود را جار بزنند. برای آتنه به نتیجه رسییییدن مهم بود. روندی که داشیییت با محمود تی می 

کرد را دلش می خواسییت با شییاهد ادامه دهد. شییاهد اما بر .س محمود  القه ای به رسییمیت بیشیییدن راباه 

زدواج سییاید بیشییتر گرایش دارد. راباه ای که این روزها نداشییت. گاهی از فحوای کالمش آتنه حس می کرد به ا

 .به اسم ازدواج ساید مد شده و هیچ تعهدی را شام  نمی شد

آتنه به این درجه نرسییییییده و مای  هم ن ود که برسییییید. او خانه و خانواده می خواسیییییت. شیییییوهر و بچه ای که به 

  ....در موقع لزوم ت.یه گاهی برای هم زندگیش نور و گرما ب یشد. مردی که با افتیار کنارش باشد و

* 

* 

بعد از بیش از ده روز از این که آتنه را در شرکت می دید خوشحال بود. به نظرش الغر شده بود. شرکت بی آتنه 

انگار چیزی کم داشت. نزدیک ظهر شماره ی آشنایی با موبایلش تما  گرفت. با وص  کردن تما  متوجه شد 

 .که نلمه است

 .خوبی  چه خ را؟سالم...-

 .توری صمیمی صح ت می کرد که انگار چند سالی از  مر آشنایی شان می گذرد

 .سالم خانم جهانی خوب هستید-

 !نلمه .....خوشم نمیاد خانم جهانی صدام کنی  همون مامانم رو اونجور صدا می کنن کافیه-
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ن تأیید نمود  .م.ثی کرد و اج ارا

 !بله  هر تور مایلید-

ن زن  زدم که بهت بگم امشییییب شییییام خونه ی ما هسییییتین  دلم می خواسییییت با هم می رفتیم ولی محمود جا-

 !چون تو می خوای بری دوش بگیری و بعد بیای من خودم می رم و منتظر شما هستم

 :محمود کالفه و بی هوا گات

 !ر هی مزاحم بشیماوم.... زشته ایناو« کمی لحنش را رسمی کرد» دوباره؟ ما که تازه خونه ی شما بودیم -

 .صدای دختر ذوب و اشتیاقش را نشان می داد

 !ما که خوشحال میشیم  بابا تون هم همین تور تعار  کردن که بابا قانع شون کرد. مث  این.ه کار مهمی دارن-

 .محمود حوصله ی بیشتر چانه زدن را نداشت

 !ممنون که اتالم دادید. خدمت می رسیم-

لیظ و اظهار مح ت شیصی تما  را قاع کرد. محمود خسته از این رفت و آمدها  دخترک هم با چند تعار  غ

 .به پدرش زن  زد

  !سالم بابا-

 .به محب شنیدن جواب سالمش مانند شیر به جوش آمده سر ریز کرد

بابا...این هر روز و هر شییییب د و  و مهمونی کی می خواد تموم بشییییه؟ من به مامان گاتم که با تمام احترامی -

  !ه برای آقای جهانی قائلم  از دخترش خوشم نیومد که بیوام بهش ف.ر کنمک

پسرم آروم باش  وقتی زن  می زنه و د و  می کنه و اصرار داره که نمی تونم رد کنم  در  من امشب ایناور -

 !که می گات یه کار و حر  مهم با تو داره  خود  هم بودی نمی تونستی رد کنی

 .ون دادناسش را صدا دار بیر 

 .بابا.....یه جوری به مامان بگو به این دختر امید ن نده  نه رفتارش و نه کاراش تو سلیقه ی من نیست-

  !باشه.....سعی می کنم  مامانت رو که بهتر می شناسی-

 .م.المه را پایان داد. بهتر دید خودش را با کار مشلول نماید« خداحافظی»با یک 
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 :نی به بهترین ش.  پذیرایی شدند. محمود معذب به خانم جهانی گاتشب در خانه ی خانواده ی جها

  !خیلی زحمت کشیدید  مامان اینا رو نمی دونم ولی من دیگه روم نمیشه بیام اینجا-

 .خانم جهانی مهربان و با مح ت جواب داد

 !این حرفها چیه پسرم  ما رو غری ه ندون و تعار  هم ن.ن  من تو رو مث  پسرم می دونم-

 .تعار  و تش.ر بین دو خانواده رد و بدل گردید و با حر  جهانی به اتمام رسید

خارج از تعارفا .....محمود جان من از شما یه خواهش داشتم  شاید درست ن اشه حرفم ولی می خوام بدونی -

 !که راه دیگه ای هم ندارم

 .ایندهمه س.و  کردند و اجازه دادند محمود و جهانی م.المه را اداره نم

 !خواهش می کنم  من هر کاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم-

آقای جهانی نگاهی به همسیییییر و دخترش کرد و به نظر رسیییییید که حرفش را مزه مزه می کند. تردید و دو دلی از 

 .چهره اش پیدا بود

 :محمود مالیم و با احترام گات

ت حرفتون رو بزنید. قول می دم هر کاری از جناب جهانی مامئن باشییییییین ما هیچ قضیییییییاوتی نمی کنیم  راح-

 !دستم بربیاد انجام بدم

 :جهانی تش.ر نمود و گات

من برای درمان می خوام برم آلمان  ال ته به اصیییرار برادر و خواهرم....من و خانمم می خوایم بریم و نلمه اینجا -

 !تنها می مونه

 :پدر محمود سریع گات

 !یش ما و حواسمون بهش هستنلمه جان هم مث  مهال....میاد پ-

نگاه جهانی به همسییرش و دخترش و اسییتیصییالی که در نگاهش بودر محمود را مامئن کرد که مشیی.  بزرگتر از 

 .این حرفهاست

ن این حر  شما ن ود-  .اص  مش.  رو بگید.....مائنا

 .جهانی سرش را زیر انداخت و خانمش  هده دار پاسخ گردید
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ستگار نلمه است و از وقتی این مو وم رفتن ما مارح شده می خواد از موقعیت راستش.....پسر برادرم خوا-

اسیییتااده کنه  ولی نه نلمه به این ازدواج را ییییه و نه من و پدرش.....برادرم اصیییرار داره ق   از رفتن  قد کنن و 

ش به توافق رسیییییده و نلمه خونه ی اونا بمونه.....خدا من رو ب یشییییه......به برادرم گاتم که نلمه با خواسییییتگار 

 !ق   از رفتنمون محرم میشن

 :محمود نگاهی به پدر و مادرش کرد و مردد گات

 .....خب-

 .جهانی آهی کشید

برادرشون باور ن.ردن و خانمم مج ور شده اسم و آدر  شما رو بده.....ایناور که پیداست اومدن و شما رو هم -

مدرک ارائه بدیم و یا جلوی اونا محرمیت رو بیونیم  این شییرع باور از دور دیدن......االن مشیی.  ما اینه که باید 

  !کردنشونه

 !پسر داداشم گاته تا خودم ن ینم نلمه محرم کسی دیگه شده دست ازش نمی کشم-

 .قیافه ی درهم نلمه و چینی که به ابرو و بینی اش داد  معلوم می کرد که چقدر از این پسر دایی بیزار است

ک و کویری شده بود. در دل صد بار به خودش لعنت فرستاد که ندانسته و بی جا قول داده دهان محمود خش

 :است. به زحمت بزاب نداشته را بلعید و گات

 من باید چی.ار کنم؟-

 .شرمندگی در چهره ی آقای جهانی پدیدار بود

 !باید ق   از رفتن در حضور فامی   نلمه محرم شما بشه-

وانسییییت بشیییی.ند. همه چشییییم به دهان محمود دوخته بودند. دانه های  رب روی کسییییی سیییی.و  حاکم را نمی ت

 .پیشانی محمود برب می زد

پسییرم می دونم انتظار زیادیه......واقعاً  چاره ای نداریم.....اگه خانم اشییت اه نمی کرد و اسییم شییما رو نمی آورد -

 ......شاید می شد کاری کرد

 :کنار بگذارد و صریح حر  بزند. کمی در جایش جا به جا شد و گات محمود ف.ر کرد که باید رودربایستی را

جناب جهانی.....شییییما از من با تجربه ترین و بهتر مسییییائ  را درک می کنین  اجازه بدید من بی رودربایسییییتی -

 .صح ت کنم
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 !خواهش می کنم  راحت باش-

ی گذره به ف.ر ازدواج مجدد می دونین که همسیییییر من فو  شیییییده و در این چند سیییییال که از فو  همسیییییرم م-

نیوفتادم  ی.ی از دالیلش هم این بود که کسییی رو که در حد و اندازه اون پیدا ن.ردم.....ال ته خدای ن.رده قصیید 

 !توهین ندارم و جسار  نمی کنم فقو سلیقه ی من یه کم  جیب و غری ه

ی من مش.لی برای نلمه خانم به وجود حاال با این پیشنهاد شما..... بعد از برگشتن شما و تموم شدن وظیاه 

 نمیاد؟ به این قسمت ف.ر کردید؟

 .قرمز شدن گوش های آقای جهانی نشان از فشاری که تحم  می کردر بود

 !این محرمیت هیچ مسئولیت و وظیاه ای گردن شما نمی ذاره  مامئن باش-

 ارید؟پس اگر من بیوام که قول و قرارمون محضری بشه و مستند شما مش.لی ند-

 :پدرش معترض صدایش زد. به تر  پدرش برگشت و با جدیت گات

ن  من فقو به قصییییییید کمک به جناب جهانی می خوام این کار رو انجام بدم. بهتره از اول همه چیز - بابا...لااا

 !مشیر بشه  هم برای ما هم برای نلمه خانم و خانواده اش

همچین »ی نمود.چهره ی مامئن نلمه ا الم می کرد کهخانم جهانی شییییروم به تشیییی.ر کرد و جهانی نیز همراه

 ...«هم مامئن ن اش

به خانه ی خودش نرفت و با پدر و مادرش به خانه اشیییییان آمد. شیییییاکی بود و دلش می خواسیییییت با حر  زدن و 

شاید فریاد کشیدن خودش را خالی کند. به محب رسیدن  اجازه نداد کسی برای تعویب ل اسش برود.  ص ی 

 :لند گاتو کمی ب

خ ر داشیییتید د و  برای چیه و ق ول کردید؟ ایناور من رو تو منگنه گذاشیییتید که به چی برسیییید؟ ......مامان -

 راحت شدی؟ نه چک زدی و نه چونه.... رو  اومد تو خونه؟

 :پدرش با لحن آرامی جوابش داد

می خوام باهاتون مشور  کنم  منم آروم باش بابا  ما خ ر نداشتیم  جهانی اصرار کرد و گات یه مش.لی دارم -

ف.ر نمی کردم بیواد همچین حرفی بزنه  من باشیییم اینجا می میرم اما ایناور دخترم رو سییین  رو یخ نمی کنم  

 .ولی خب.....به قول تو قضاو  نمی کنم صالح ممل.ت خویش خسروان دانند

 :اش گات در سالن خانه ی پدری قدم رو رفت. دقایقی بعد نشست و رو به خانواده
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می خوام بدونید که من این خانم رو به هیچ  نوان برای همسیییییری ق ول ندارم  دوم این که جایی جار نمی زنید -

که محمود زن گرفته و یا نامزد کرده.....یه قرارداده که من حتما محضری و رسمی تنظیم می کنم که هیچ اد ایی 

 !د گواهی سالمتش هم  میمه کنهنتونن داشته باشن.....حتی الزم باشه این خانم بای

 .را مح.م و اخاار گونه ادا نمود« محمود»مادر و خواهرش هینی کشیدند و سرشان را پایین انداختند. پدرش 

  !همه ی این چیزا رو میگم که بعد از شیش ماه کاسه ی چه کنم دستم نگیرم-

 :مادرش با من و من گات

 وقت چی؟شاید خود  تو این مد  خوشت اومد.....اون-

 .پوزخندی زد

 !خودم غلو می کنم-

* 

* 

مدتی بود که شاهد زیر گوشش می خواند برای پیدا کردن شل  جدید اقدام نماید. با این استدالل که می تواند 

شییللی با حقوقی به مراتب باالتر پیدا نماید. از یک سییو دلش نمی خواسییت از این شییرکت برود و از سییویی دیگر 

 .انگیز بودحقوب باالتر وسوسه 

کار شاهد در شرکتشان رو به پایان بود و ی.ی از دالی  اصرارش همین بود که شاید مح  کار جدید به مح  کار 

 .شاهد نزدیک تر باشد. آتنه بدش نمی آمد خود را با مصاح ه های میتلف محک بزند

درسییییییت نماید. باید دوره در خانه با وجود دوران نقاهت مادرش وقت کمی داشییییییت که رزومه ی دهان پرکنی را 

 .هایی که این مد  رفته بود و کارهایی که یاد گرفته بود را به رزومه اش ا افه می نمود

در این اثنا مهرانه هم ی.ی از دوسییییییتان احمد را معرفی نموده و اصییییییرار داشییییییت حاال که از اقدام رفیعی خ ری 

 .نیست موقعیت ها را از دست ندهد

کار رفیعی هم تشییویق می شیید که زودتر ت.لیف را مشیییر نماید. بدتر از همه این مادرش هم به نظرش با این 

 :که شاهد با مسیره بازی می گات

 !اگه ق ول می کنی بعد از  قد هم با من باشی که بذار بیاد و گرنه که حرفش هم نزن-
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 .وقتی آتنه ناراحت می شد و ا تراض می کردر جواب می داد

ها من دسییت اچه میشییم میام خواسییتگاری که اشییت اه می کنی  زیزم  من تا موقعیتم اگه ف.ر کردی با این حرف-

 ...اونی نشه که می خوام سراغت نمیام  تو هم اگه درد  بی شوهریه که بارما برو...راه باز و جاده دراز

دو راهی بدی بود. ال ته خودش ترجیحش منتظر شییییییاهد ماندن بود. دلش نمی خواسییییییت ی. ار دیگر فرصییییییت 

 .ندگی با شاهد را از دست بدهدز 

بهترین راه را در راسییتگویی دید. بهتر بود مادر و خواهرش از  شییقش باخ ر می شییدند حتی اگر زبان به مالمت 

 .می گشودند

 :در فرصتی مناسب که هر سه تنها بودند و مهرانه پیشنهادش را ت.رار کردر گات

  !ون هستمراستش رو بیواین من کسی رو دوست دارم و منتظر ا-

 .چشمان گشاد شده و متعجب مادر و خواهرش با ث شد با من و من ادامه دهد

خب....چاور بگم......از ق   می شییییییناختمش و تازه دوباره همدیگر رو دیدیم.....فقو...هنوز موقعیت ازدواج -

 !ح ت کنمنداره و باید کمی ص ر کنیم .....برای همین دلم نمی خواد با کسی دیگه آشنا بشم و یا ص

 :مادرش با شک پرسید

 منظور  رفیعیه؟-

 :نگاهش را دزدید و به دستانش دوخت و آرام جواب داد

 .نه  رفیعی کا  کرد و تموم شد-

 :دهان مادرش باز مانده و کم کم چهره اش درهم رفت و ناالن گات

 هنوز معلوم نیسیییت  تو تو چی.ار کردی آتی؟ مرد به اون خوبی رو پروندی که منتظر کسیییی بمونی که ت.لیاش-

 ..... ق  تو سر  نیست دختر  آخه و ع خود  رو نمی بینی

 ...آتی دهان باز کرد که از و عش بگوید ولی مادرش پیشدستی نمود و ادامه داد

دوباره نمی خواد بگی که تقصیییییییر بابا  بود. االن حر  گذشییییییته نیسیییییییت.....حر  بی  قلی های االنِ  تو و -

گه من برای دوسییییت احمد زیاد اصییییرار ن.ردم چون دلم به رفیعی گرم بود. وقتی دیدمش تصییییمیمای بچگونته  ا
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ن مرد زندگیه و می تونه تو رو خوش یت کنه  بعد تو چی.ار کردی؟.....به راحتی آب خوردن  مامئن شدم که واقعا

 ......از دستش دادی

 .سرش را به تأسف به ترفین ت.ان ت.ان داد

 !از دست تو و کارا  س.ته می کنموای آتی.....وای که من -

 :مهرانه پشت چشمی نازک کرد و پرسید

حاال این معشوب شما چی.اره هست که می خوای  مر  رو ت اه کنی و منتظر بمونی ب ینی آقا کی موقعیتش -

 !جور میشه  چند ساله ا ؟....از تو کوچ.تره که نتونسته موقعیت ازدواج جور کنه

 .ایش مشیر نگرددآتنه سعی کرد ذوقی در صد

 .......مهند  آی تی.....ش .ه کار می کنه واز من شش سال بزرگتره-

نتوانسیییییییت برای این که چرا موقعیت ازدواج ندارد دلیلی بیاورد. یک آن از ذهنش گذشیییییییت که هیچی راجع به 

 .بیان کندشاهد و خانواده اش و زندگیش نمی داند. ادامه ی حرفش را سعی کرد با لحن متقا د کننده تری 

دلش می خواد وقتی بیاد خواسییتگاری که همه چیزش ت.می  باشییه  ماشییینش دویسییت و شیییشییه و می خواد -

 ....بهترش کنه و همیناور خونه

نگاه مادر و مهرانه به هم می گات که قانع نشیییده اند. هر کدام از این خواسیییته ها مم.ن بود سیییالها زمان ب رد. 

 .ه آینده را نمی شد پیش بینی کرد و هر روز قیمت ها باال و باالتر می رفتمیصوصاً  با این و ع اقتصادی ک

خودش هم فهمید که دالی  گاته شیییده در  ین این که درسیییت هسیییتند اما بیشیییتر بهانه ای برای ازدواج ن.ردن 

 .است

 :مهرانه شانه ای باال انداخت و بی تااو  گات

نداری  اون بنده ی خدا قصدش ازدواجه و دن ال دوستی و پس به احمد میگم به دوستش بگه تو قصد ازدواج -

 !این حرفها نیس.....شاید قسمتش یه جای دیگه و با یه دختر دیگه باشه

آتنه لاظ یک دختر دیگر را به خودش گرفت و ناراحت شید. اما همین که مهرانه را از سیر باز کرده بود و واقعیت 

 .خیالش راحت شد. ف.ر کرد که باید بیشتر درباره ی شاهد ب رسد را به مادرش درباره ی رفیعی گاته بود کمی

تا حاال چند مصاح ه رفته بود و بعضی را از محیو شرکت و بعضی از حقوقی که پیشنهاد می شد نارا ی بود. 

 .فردا مصاح ه ای داشت که خیلی امیدوار بود و مای  که موفق به گرفتنِ  شل  بشود
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نظرش برای مصیییاح ه ماید بود  ماالعه کرد. از ق   مرخصیییی گرفته بود. مصیییاح ه تا آخر شیییب ن.اتی را که به 

 .سا ت ده بود و او هشت و نیم از خانه بیرون آمد تا وقت کافی برای به موقع رسیدن داشته باشد

با دیدن شییییرکت که همه ی سییییاختمان در اختیارش بود و هر ت قه را برای بیشییییی در نظر گرفته بودند  به وجد 

 .. با مسئول فنی شرکت صح ت نمود و خودش از مصاح ه اش را ی بودآمد

با روحیه ی خیلی خوبی از سییاختمان خارج شیید و نگاهی به سییاختمان شیییک و چندین ت قه در جردن کرد و از 

 .خدا خواست که ق ول شود و بتواند در چنین جای با کالسی مشلول کار گردد

 .کرد« سالم»د. شماره ی شاهد را گرفت و با ذوب دلش خواست هیجانش را با کسی تقسیم کن

صییح ت را خاتمه داد.آتنه شییانه ای باال « من بعد باها  تما  می گیرم»شییاهد به نظر گرفتار می آمد. با گاتن

انداخت و نگاهی به سییا ت کرد.ابتدا خواسییت به شییرکت برود و مرخصییی کاملش را ت دی  به مرخصییی سییا تی 

د که احتماال خیلی زود از آن شرکت خارج می شودر بهتر دید که به خانه برگردد و امروز نماید. با کمی ف.ر و امی

 .را استراحت نماید

در راه خانه بود که پیام شییاهد را دریافت کرد. آدر  رسییتورانی را داده بود و خواسییته بود تا سییا ت دو خود را به 

 .آنجا برساند

 .ران تلییر داداز تاکسی پیاده شد و مسیرش را به سمت رستو

رو به روی رستوران به شاهد زن  زد. متوجه شد که او هم تازه رسیده و مشلول پارک کردن ماشینش است. در 

پیاده رو منتظر آمدنش شییید. شیییاهد را از دور که دید ل یند برل انش شییی.وفه زد. چند قدمی به سیییویش رفت و 

 .کرد« سالم»

 خود کشید  شاهد برخال  همیشه دستش را گرفت و به تر 

 ... اهد ابرویی باال انداختش

ن این اداها رو نداشتی  این از  وارض تالقه؟-  ق ال

 :از تعنه ی شاهد دلش گرفت. دلش نمی خواست روزشان را خراب نماید. زیر لب جویده جویده گات

 !ی.ی از  وارض تالب باشه تا راباه مون رسمی نشده دلم نمی خواد تما  فیزی.ی داشته باشیم  ف.ر کنم-



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

69 

 

رسیدن به ورودی رستوران هر دو را از هر واکنشی خالص کرد. به محب نشستن مث  همیشه شاهد دو پر  

ک اب سیییییاارش داد. آتنه با ناس های  میق سیییییعی کرد ا ترا یییییش را بروز ندهد. به جایش روی سیییییؤاالتی که 

 .داشت تمرکز کرد

 پدر و مادرتی؟شاهد.....تو کجا زندگی می کنی؟ پیش -

 .دو ابروی شاهد باال رفت و چشمانش کمی تن  شد

 !برای تو چه فرقی داره-

 !خب من از زندگیت هیچی نمی دونم  باالخره باید با خونواده ا  آشنا بشم یا نه-

 .شانه ای باال انداخت و خونسرد و بی تااو  جواب داد

 .برای دانشگاه که اومدم اینجا دیگه موندگار شدمخانواده ی من اینجا نیستن  شیراز زندگی می کنن  من -

 .آتنه با هیجان کمی خود را جلو کشید

 پس االن تنها زندگی می کنی؟ خونه گرفتی؟-

 !تنها که نه.....هم خونه دارم  از پس اجاره و پول پیش برنمیام تنهایی.....با ی.ی از رفقا یه خونه گرفتیم-

 :حالی که با نم.دان روی میز بازی می کرد گاتکمی از شور و هیجانش کاسته شد. در 

به مامان و مهرانه گاتم که منتظر تو هسییتم. زیاد را ییی ن ودن....یه جورایی حق داشییتن و می پرسیییدن چاور -

 !تا به این سن هنوز نتونستی موقعیت ازدواج پیدا کنی

 :شاهد بی خیال و القید گات

 تو چی گاتی؟-

 !گمهیچی  چیزی نمی دونستم که ب-

 :این ار شاهد جلو کشید و خیره به چشمان آتی گات

ب ین آتی....یه مدته با این ازدواج ازدواج رو میمی....یه بار بهت گاتم اگه موقعیتم جور بشیییییه خودم میگم  تو -

 .....هم اگه می تونی ص ر کنی که بهتر...اگه نه که

 اگه نه چی؟ تمومش کنیم؟ اینو می خوای شاهد؟-
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 .و ادامه داد بلضش را خورد

می خوای بگی اوناور که من ف.ر می کنم بهت تو به من ف.ر نمی کنی؟ .....ب ین شیییاهد  من یه شییی.سیییت تو -

زندگیم تجربه کردم. کلی هم حر  تا حاال شیییییینیدم. دارم فرصییییییت هایی هم که دارم به خاتر تو از دسییییییت می 

ت دارم خودم می خوام.....اما یه امید...یه نشیییییونه که تو هم آینده ای برای این  دم....منت نمی ذارم چون دوسیییییِ

 .....راباه متصوری رو بهم بده

شاهد کمی م.ث کرد و نگاهش را روی صور  دختر چرخاند و دست کشید و دست دختر را در دست گرفت و 

 :گات

وسی دارم و نه این که دلم می خواد یه زندگی خوب برا  فراهم کنم بده؟ اگه االن بیوام پا بذارم جلو نه پول  ر -

خرید و نه ماه  سیییی ......نهایت بتونم یه خونه ی کوچیک اجاره کنم.....اونوقت همین خانواده ا  نمیگن تو که 

 هیچی نداشتی زن گرفتنت چی بود؟

 :آتنه مشتاب جواب داد

یه  وب ین اگه اینجا استیدام بشم حقوقم خیلی خوب میشه و می تونم پس انداز کنم و به موقع کمک کنم. ت-

بگو شیییییش ماه تا یک سییییال .....منم این مد  پوالم رو جمع می کنم که بتونم یه گوشییییه از ..... زمان به من بده

 .مراسما  رو بگیرم

 .شاهد خندید

 !اوکی....تو فعالً  یک سال رو در نظر بگیر و دیگه هم غر نزن تا ب ینیم چی میشه-

  .خندید و سرش را به موافقت ت.ان داد

* 

* 

زود زمان رفتن آقا و خانم جهانی رسید. محمود با مشور  از یک وکی  و محضردار ن.اتی که الزم بود در خیلی 

صییییله نامه قید شیییود را پرسیییید و آماده نمود. میصیییوصیییاً  قید کرده بود که این صییییله فقو به درخواسیییت پدر 

ب  فامی   بیصیییوص دایی و پسیییر زوجه و برای حمایت در ن ود پدر اسیییت. یک روز ق   از مهمانی که در آن مقا

 .دایی کذاییر این قرارداد در محضر امضا و با حضور دو شاهد رسمیت یافت
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محمود اجازه گرفت که با نلمه تنها صیییح ت کند. ابروهایش از شییید  اخم ت دی  به یک خو صیییا  که گره ای 

 :وساش داشتر شده بود. سر به زیر و بدون آن که نگاه از زمین بگیرد گات

مه خانم  می خوام بدونید که اگه به پدرتون قول کمک نداده بودم هیچوقت زیر بار همچین کاری نمی رفتم. نل-

پس لاااً  شیییییما هم هیچ حسیییییابی روی این محرمیت باز ن.نید و مث  ق   من رو ب ینید. غری ه و صیییییرفاً  یک 

 ....آشنای دور

ن بابا به وا.....آقا محمود یه جور حر  می زنید انگار می خوام چ- ی.ارتون کنم  اگه مو ییییوم محسیییین ن ود اصییییال

 !شما رو نمی زد. ن.نه ف.ر کردی  سلی و من قراره انگشت انگشت تمومت کنم

 .خشم ناس هایش را تند کرد و گرمایش بینی اش را سوزاند

معرفی  خانم من فقو اتمام حجت کردم. از فردا هر دقیقه جلوی شرکت من ظاهر نشید و خودتون رو نامزد من-

 !کنید......دارم همه اینا رو تذکر می دم که  الج واقعه رو ق   از وقوم کنم

پشت چشم نازک کردن و قر و قمیش و اخم کردن دختر را ندیده گرفت و بار دیگر موارد را به پدرش گوشزد کرد 

 .و خواست که او نیز تذکر دهد

خور تازه  روسیییییی پوشییییییده بود. محمود هر دم از  در کمال تعج ش برای مهمانی نلمه خرید کرده و ل اسیییییی در

 : اق ت این بازی هراسان تر می گردید. پدرش با جدیت و کمی تندی گات

دنیا انگار بر .س شییده......زنا از صیییله شییدن و رها شییدن و به حق و حقوقشییون نرسیییدن می ترسیین  برای ما -

 !پسرمون از همه چیز وحشت داره  جمع کن خود  بابا

 .ری ت.ان دادنگران س

بابا....اگه یه درصیییییید هم ف.ر می کردم مم.نه من این دختر رو بیوام  به چشییییییم نامزدی به این دوره نگاه می -

کردم و راحت بودم باهاش......اما...مش.  اینجاست که هر چی می گذره این دختر بیشتر از چشمم می افته  

ن نمی تونم رفتارش رو تحم  کنم  !اصال

 .و مهربان شد لحن پدرش مالیم

 .نگران ن اش بابا  محمد رو ب ر خونه خود  تا این دختر رو بیاریم پیش خودمون....شما پسرا هم راحت باشید-
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پووفی کشید.چاور دستی دستی خودش را در هچ  انداخته بود. کاش می توانست مث  تقویم ورب زدن زمان 

شیید. نمی دانسییت چرا حس خوبی به این محرمیت و را هم به جلو می برد و این سییار و این محرمیت تمام می 

 .این دختر نداشت

نگاه های خصییییمانه ی پسییییر دایی نلمه هم مزید بر  لت شییییده بود. مهال خواسییییت خودی نشییییان دهد و قربان 

 .صدقه ی برادرش رودر چنان با چشم غره ی محمود میی.وب شد که تا آخر مجلس از کنار مادر ت.ان نیورد

عیین نمودند و خا ه خواندند. محمود همین که این دختر کنارش نشییسییته بودر احسییا  صیییله را شییش ماه ت

 .تنگی ناس می کرد

خیلی نامحسو  به محمد پیام داد که صدایش نماید و بتواند بلند شود و به سمت دیگر سالن برود. کالفه از 

 .شی را درجی ش گذاشتاین که محمد چرا گوشی را نگاه نمی کندر تک زنگی زد و سریع قاع کرد و گو

 :محمد که فهمید باید چه کار کند گات

 !داداش  یه لحظه ....بی زحمت-

محمود هم سییییریع با اجازه ای گات و به تر  محمد رفت. همین که احسییییا  کرد کسییییی حواسییییش نیسییییتر 

با  که خودش را به ترا  رساند و هوای سرد بهمن ماه را به ریه کشید. میق ناس کشیدنش به سه نرسیده بود

 .صدای در ترا  برگشت و پسر دایی کذایی را دید

 :با دو انگشت به گوشه ی پیشانی اش زد و با لحن التی گات

م ارکه دااش  هر چی ما خاتر این دختر  مه رو می خواسییییییتیم  اون از ما بدش می اومد.....گات خواسییییییگار -

...اصییین الیق هسیییت یا نه  دلم می خوا  الیق دارم.....گاتم اوکی...اسیییم و آدر  بده ب ینم چند مرده حالجه.

ن اشییی......اما خب مرد با  راسییشییو بگه.....بودی....خوب چیزی هم بودی.....فقو خواسییم بهت بگم حواسییم 

بهت هس  این مد  که بابا و ننه اش نیسییتن  من چهارچشییمی می پامش.....ن ینم که احترامش یه خو اینور 

 !و اونور بشه ....ز  زیاد

این مردک را کدام گوشییه ی دلش جا « گ  بود به سیی زه نیز آراسییته شیید»را به سییرش گرفت و فشییار داد.دسییتش 

 .بدهد. خدا کند این چهار چشمی پاییدنش با ث دردسر نشود

فقو یک روز به سار مانده بود و نلمه همه ی وسایلش را جمع کرد و به منزل رفیعی آمد. محمد هم وسایلش 

 .نتق  نمود. پرواز نیمه شب بود و قرار شد فقو محمود و نلمه به فرودگاه بروندرا به خانه ی محمود م
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نلمه ولی به نظر خوشیییییحال می رسیییییید. حتی دوری پدر و مادرش انگار « شیییییروم شییییید....»محمود در دل نالید

 .اذیتش نمی نمود

پاک کرد و ل یندی زد و  به محب رفتن پدر و مادرش به سالن ترانزیتر نلمه اش.ی که روی گونه نچ.یده بود را

 :لحن مالیم و پر غمزه ای گات

 !بریم؟ الهی بمیرم....شما هم اذیت شدین  فردا هم باید ص ح زود بیدار شید-

 .گات« بارمائید»محمود زیر لب تعار  نمود و با دست راه را نشان داد و 

 :دجاده خلو  بود و تاریک.....محمود در س.و  رانندگی می کرد که نلمه پرسی

 االن کجا می ریم؟-

 .محمود نیم نگاهی کرد و جواب داد

 خونه ی بابا دیگه....مگه وسایلتون رو اونجا نذاشتین؟-

 :کشدار و پرناز گات

کار - یدار شیییییییم بریم سییییییر  ید ب با ما که صیییییی ح جاتمون  یدار ن.نیم   ها رو ب نده خدا چرا ....فقو گاتم اون ب

 !ر نیس بریم خونه ی تو بیوابیم و کسی رو هم اذیت ن.نیم....اوم...مسیرمون هم که ی.یه.....خب بهت

 ....«خدایا ص ر بده»محمود توری ناس کشید که انگار می گات:

شما با این تیپ می ری سرکار؟ خونه ی من وسیله و ل ا  دارید؟ در  من محمد هم اونجاست و دیگه اتاقی -

 .برای خوابیدن شما خالی نیست

ح.متر محمود با ث بسییته شییدن دهانش گشییت. اما محمود می دانسییت از این لحن مح.م و اسییتدالل های م

 .ترفندها و تالش ها بسیار خواهد دید

نزدیک خانه ی پدری که شیید  گوشییی اش را درآورد و شییماره ی مهال را گرفت. تا جواب دادن مهال  صییدای نلمه 

 .گوشش را آزرد

 !ه میشم  از مهال کلید گرفتم خودم می رموای چی.ار می کنی؟ زن  نزن ...بیدار بشن من شرمند-

 .کمی خیالش راحت شد که کلید دارد و معا  نمی شود. با این حال تما  را قاع ن.رد تا مهال جواب داد

 !جونم-
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 !جونت سالمت....داریم می رسیم  نلمه خانم رو راهنمایی کن-

 :دا زد و گاتخواهرش را شنید و راحت تر ناس کشید. نلمه نامش را ص« چشم داداش»

 فردا میای دن الم با هم بریم سر کار؟-

 .لحنش مح.م و سرد بود

 پیش از این شما چاور می رفتین سر کار؟-

 .بابا می برد-

 .محمود از این حجم پررویی و لو  بودن دختر کالفه شد

 !شما اسنپ یا آژانس بگیر هزینه اش با من-

 :اخمی به پیشانی نشاند و قهرآلود گات

ی ت باد ن ره  انگار معاله دو قرون آقام.....بابام دلش نمی خواست تنها رفت و آمد کنم. بعد از ظهر رو بذار ج-

دیگه با توجه به حالش و با اصییییییرار خودم می رفتم . اونم نه همیشییییییه....ف.ر کردی برای چی من رو دسییییییت تو 

 س ردن؟

 .ش می افتادمحمود جواب نداد. انگار با هر بار صح ت وظیاه ی جدیدی بر دوش

* 

* 

از خوشحالی دلش می خواست فریاد ب.شد و همه را خ ر نماید. به جای اترافیانش بالفاصله شماره ی شاهد 

 :را گرفت و با شنیدن صدایش گات

 !گرفتمش.....کار رو گرفتم  االن بهم زن  زدن که برای شروم کار تاریخ بدم-

 .بود سوتی که شاهد کشید و خنده اش برایش بهترین جواب

 !به به.... خانم دیگه با باال باالها می پرن و کار می کنن  جردن کار کردنم کال  می خواد-

 :آتنه خندان گات
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دیگه نه به این شییییید   وای شیییییاهد خیلی خوشیییییحالم  هم برای پیشیییییرفت کاریم خوبه و هم حقوقش از اینجا -

 !بیشتره  می تونیم زودتر به خواسته هامون برسیم

تر ف.ر کار باش تا بقیه چیزا  مگه اینجور بهمون بد می گذره؟ ال ته که من دلم بیشتر می خواد و خوبه تو بیش-

 !تو خّست به خرج می دی  ولی ....چی.ار کنیم که خراب رفاقتیم

 االن من فقو رفیقم دیگه؟-

ی بگی دوسیییییت مگه غیر رفاقت راباه ی دیگه ایم داریم؟ تو که همه چی رو تحریم کردی به سییییییالمتی  می تون-

 !دخترمی؟ رفتار  به اونا می خوره؟ با دوستای پسرم بیشتر تما  فیزی.ی دارم تا تو

 :آتنه رنجید و با رنجش گات

  االن مش.  تو فقو تما  فیزی.یه؟-

 .با بلب ادامه داد

نا بشیم یا شاهد چرا من تو یه ف.ر دیگه ام و تو یه جای دیگه سیر می کنی؟ می خوایم با رفتار و اخالب هم آش-

 !با خصوصیا  فیزی.ی مون

 :شاهد بی توجه به بلب دختر با خنده گات

شیییییییاید تو ندونی اما خصییییییوصیییییییا  فیزی.ی خیلی در زندگی تأثیر داره.....حجم و اندازه ی یه چیزایی خیلی -

 !سرنوشت سازه

شییاهد همین بود.  تما  را قاع کرد. روند صییح ت با« کاری نداری خدافظ»آتنه نتوانسییت تحم  کند. با گاتن

 ......یا شوخی و خنده و چر  و پر  گاتن و یا وسو صح ت جدی به خاکی زدن و گالیه ی راباه نداشتن

آتنه گاهی دچار ناامیدی شدید می شد. گاهی دلش می خواست به همان سالهای بی خ ری از شاهد برگردد و 

 .دورتر می گرددبا رؤیایش خوش باشد. هرچه بیشتر آشنا می شد احسا  می نمود 

از جایش برخاسییییت. باید به رفیعی اتالم می داد و تقا ییییای تسییییویه حسییییاب می نمود. از اتاقش بیرون رفت و 

 . ت ق معمول رؤیا را در راهرو دید. اخم ظریای نمود

 !رؤیا واقعاً  تو کاری هم می کنی برای این شرکت؟ هر وقت دیدمت تو راهرو و سالن بودی-

ن خیلی-  !بداخالب شدی می دونستی؟ بابا یه کم ریل.س باش  داشتم می اومدم یه سؤالی از  کنم آتنه جدیدا
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 . دستها را روی سینه گره زد

 !بارما  ب ر -

 .صدای دختر پایین آمد و به حد پچ پچ رسید

 این مهند  شاهد دیگه اینورا نمیاد؟-

 .دستانش را به بازوانش فشار داد تا کنترلی بر گاتارش داشته باشد

 کارش تموم شد دیگه بیاد برای چی؟ چرا کارش داری؟-

 :دختر با شیانت چشمانش را در حدقه چرخاند و ل یند شیاانی روی ل انش نشاند و گات

 .خوشم می اومد ازش.....همچین اه  حال بود. یه کم بهش نخ می دادی تا تهش باها  می اومد-

را آزاد نماید. به زحمت حالت صورتش را خالی از هر  ناس در سینه اش گره خورد. با دو سرفه خواست ناسش

 .حس نگه داشت

ن که رفته  تور  رو نگه دار برای بعدی ها-  !فعال

 .دختر از کنارش رد شد و در حالی که  قب  قب راه می رفت موذیانه جواب داد

 !مامئن ن اش  من تور بندازم دست خالی نمی مونم-

ی خنده اش دل آتنه را لرزاند. خدا را شیی.ر کرد که شییاهد دیگر کاری چشییم.ی که چاشیینی حرفش نمود و قهقه 

 .در این شرکت ندارد و خودش هم به زودی از اینجا می رفت و این دختر را با این لوندی نمی دید

 :به تر  منشی رفت و گات

 میشه مدیر رو ب ینم؟-

 .منشی با خوشرویی جواب داد

 !بذار ب رسم....اجازه دادن برو-

را برداشییت و دکمه را زد. آتنه گوش سیی رد شییاید صییدای محمود را بشیینود. صییدایی نشیینید و فقو ل یند گوشییی 

ن »منشی و جمله ی  .به گوشش رسید« بله حتما

 .منشی ل یندی زد و با دست اشاره کرد
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 !برو... منتظرته-

 یییربه ای به در زد. تشییی.ر و ت سیییمی نثار دختر کرد و به تر  اتاب رفت. ق   از در زدن ناس  میقی کشیییید و 

 .کرد و در را بست« سالم»محمود را شنید و در را باز کرد و وارد شد و « بارمائید»

 .از جا برخاستن محمود و احترامش کمی شرمنده اش ساخت

 بارمائید  شرمنده ن.نید....خوب هستید؟-

 .محمود با دست م   را نشان داد و تعار  کرد

 .....ممنون  بارمائید-

رد چقدر دلش برای صیییح ت با محمود تن  شیییده اسیییت. این حس را به  قب راند و حالت رسیییمی آتنه حس ک

 .اش را حاظ نمود

سییر به زیر انداختن و چشییم دزدیدن محمود هم می گات او نیز دلتن  اسییت و دوری می کند. آتنه بی مقدمه 

 .شروم کرد

ف.ر جایگزین باشییییییین و یه نامه هم بدین  یه کار جدید پیدا کردم و می خوام برم.....خواسییییییتم بدونید و تو-

 ......حسابداری برای تسویه  احتماال تا ده دوازده روز دیگه کارایی که دستم هست رو تموم می کنم و

 .سر محمود به شد  باال آمد. نگاهش متعجب و بعد غمگین شد. سی ک گلویش باال و پایین رفت

 اینجا مش.لی داشتین؟-

 !..خب از لحاظ حقوب جای جدید بهترهمش.  که نه ....فقو ..-

 اگه ما به حقوقتون ا افه کنیم چی؟-

 :آتنه از تالش محمود خرسند بود ولی دلش هم می سوخت. با خجالت پرسید

 می تونین دوبرابر بدین؟-

 .محمود  قب نشست و بدنش از انق اض درآمد. بی رمق سر ت.ان داد و  عیف جواب داد

نیسییییت. به حسییییابداری اتالم می دم. از پیشییییرفت تون خوشییییحالم ولی از این که دیگه نه  دوبرابر در توانمون -

 !کنارمون نیستید ناراحت

 :با احترام سرش را فرود آورد و صادقانه گات
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 .همه ی ناراحتی من جدا شدن از هم.ارای خوبی مث  شماست-

 .از جایش برخاست تا بیشتر از این احساساتی نشده اند

 !  کمک کردین و محیو خوبی ساختینممنون که این مد-

محمود از پشت میز بیرون آمد و نزدیک شد. مردد بود حرفی بزند یا نه  نزدیک تر شد و  ار دختر را به مشام 

 :کشید و تردید را کنار گذاشت و با صدای مالیمی گات

 میشه دوست بمونیم؟ گاهی از احوال هم با خ ر باشیم  برا  مش.لی ایجاد نمیشه؟-

 :اه خیس دختر روی چهره مردانه و دوست داشتنی مرد چرخید. نگاهش را پایین انداخت و گاتنگ

  !حتماً  با ث افتیاره که با شما دوست باشم-

 .زمزمه کرد

خیلی مواظب خود  باش  هر مشیییییی.لی داشییییییتی و هر زمانی که بود می تونی روی من حسییییییاب کنی  نمیگم -

 !وستانه روی من حساب کن  یه دوست خیلی نزدیکبرادرانه که حسم بهت این نیست ولی د

 ییربان باالی قل ش و آرامشییی که در وجودش منتشییر شیید دو حس متناقب بود. نمی دانسییت کدام را تاسیییر 

 .کند و بچس د. تش.ری سریع کرد و از از اتاب بیرون آمد. احساسا  قوی و آرامشش روزش را ساخت

به شاهد را نداشت. می دانست توجه به محمود  نامردیمود حس برای خودش هم جالب بود که از حرفهای مح

 .با حسش به شاهد ملایر است ولی این احساسا  را پاکتر از هر برچس ی می دانست

جایگاه محمود برایش واالتر از هر کسیییی دیگر بود. از این که محمود هم مای  بود ارت اتش را کام  قاع ننماید 

این خرسییندی هنگام اتمام کار و دیدن دختری که ق   هم دیده بودر منتظر  بسیییار خرسییند و شییادمان شیید. اما

 .محمود  دیری ن ائید

محمود اگر حسیییییی داشیییییت چاور دلش را به دختری دیگر داده بود. خودش تشیییییری به اف.ار خودخواهانه اش 

 ....«سراغ ی.ی دیگهخود  که رفتی با شاهد و انتظار داری اون وایسه و حسر  بیوره.....معلومه که می ره »زد

به بهانه ای ایستاد و دختر را بررسی کرد. از حق ن اید گذشت که چهره ی ملوسی داشت. این گونه که مشتاب 

 .دیدار محمود بود که مقاب  شرکت منتظرش بماند هم مشیر می کرد که بیشتر از آتنه خاترخواه مرد است

داشت و هم دلش نزد شاهد بود. از کنار دختر رد می دچار دوگانگی شده بود. هم بر محمود احسا  مال.یت 

 .شد که صدایش را شنید. انگار دختر هم او را به یاد داشت
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 ب یشید خانم آقا محمود هنوز داخ  شرکت هستن؟-

 .آتنه ایستاد و سعی کرد ل یند بزند که تالشش نتیجه نداشت

 !بله ...ف.ر می کنم-

 :ت سمی کرد و بی جهت گات

 !ر هستم با هم بریم خونه  کمی دیر کردهآها....منتظ-

 .آتنه در دلش نوری درخشید

 خواهرشون هستید؟-

 :دختر سرش را ت.ان داد و دستش را جلوی دهانش گرفت و آرام گات

 ....بین خودمون باشه  نامزدشم.....یعنی محرم شدیم تا بعد-

ک ود هم شیید.....شییاید....نه اول باید  اگر می گات که ناسییش بند آمد دروغ ن ود. شییاید هم از کم ود اکسیییهن

 .صدایش را می یافت و بعد.....بعد ف.ر می کرد

 !بِ  .....به سالمتی  م ارک باشه .....اوم....خداحافظ-

معا  جواب دختر نشییییید و مانند تیر از کمان رها شییییید و سیییییر ت گرفت و رفت. مگر می شییییید؟.....همین چند 

ادرانه بر »ده بود که حسش برادرانه نیست.....کسی درونش توپید...سا ت پیش بود که نزدیک گوشش زمزمه کر 

 ......نیس که معنیش  اشقانه نمیشه ......گات دوستانه ......دوست.....نه  اشق

شییدیداً  بیخ گلویش را چسیی یده بود. بر درون پرغوغایش گوش بسییته بود و فقو با خود ت.رار  نامردیاحسییا  

خودش هم نمی دانست چرا باید نامزدی محمود بهمش بریزد. تما  شاهد « شدنامزد کرد......تموم » می کرد

را رد نمود. هر چند می دانسییییت باید جوابگو باشیییید اما نمی توانسییییت با این حالش صییییح ت نماید. انگار پس 

اندازی را برای روز م ادا کنار گذاشیییته بود و به ناگهان متوجه شییید که پس اندازش به دسیییت دزدان غار  شیییده 

 .است

کم کم از سییییییر تش کیییاسیییییییییت. بیییایییید این چنییید روز را تحمییی  می کرد و بعییید.....محیو جیییدیییید و هم.یییاران 

تازه........شاهد.....شاهد..شاهد.. شاهد کاش می توانست نیمی از ا تمادی که به محمود داشت را به او داشته 

 .....احتمال سقوع در هر حرکتباشد. در راباه با شاهد فقو حس معلق بودن داشت. بدون اتصال به جایی و 

* 
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* 

کاچی به از »از صیییییی ح و خ ر رفتن آتنه  حس و حال کار کردن نداشییییییت. دیدارهای کوتاه و رسییییییمی تدا ی مثال

را داشییت. در این دیدارها حداق  می فهمید دخترکش خوشییحال اسییت یا ناراحت.....سییرحال اسییت یا « هیچی

 ....کم جان و بی انرژی

ن  بودنش منشأ انرژی بود. مالمت خودش که بی جنگیدن میدان را به حریف واگذار کرده بودر در این او ام اصال

دیگر گاتن نداشت. با بی حالی از ساختمان شرکت خارج شد و نلمه و دختری از کنارش به سر ت گذشت را 

 ......دید.شک نداشت که آتنه بود. ن.ند نلمه حرفی زده باشد

ش جریان یافت. گامهای بلند برداشیییییییت و خود را به دختر رسیییییییاند و از بین خشییییییم مانند مواد مذاب در رگهای

 :دندانهایش غرید

 شما اینجا چی.ار می کنید؟ با اون خانم حر  زدی؟ چی گاتی؟-

 .نلمه ل یند شیرینی زد

د سییییالم...خسییییته ن اشییییی  دلم نیومد تنها برم خونه....اومدم که با هم بریم  اون خانم هم ف.ر کنم هم.ار  بو-

 !.....سراغت رو گرفتم گات هنوز داخ  شرکتی

محمود از حرص چیزی به اناجارش نمانده بود. دلش می خواسیییییییت جوری دخترک را ت.ان دهد تا حرفش را 

 :باهمد.  ص ی سوئیچ را از جی ش بیرون کشید و در حال رفتن  گات

 !ماشین این وره-

 .ا روشن کرد و از پارک بیرون آمد و صدایش را بلند کردماشین را کمی از شرکت دورتر پارک کرده بود. ماشین ر 

خانم چند بار گاتم جلوی شرکت نیا؟ شما نمی فهمی یا خود  رو به ناهمی می زنی؟ رک و راست به خودتون -

و خانواده تون گاتم فقو برای کمک و نوم دوسییییتی تن به این محرمیت دادم. انگار شییییما متوجه نیسییییتید  منم 

از این زمان محرم بودن استااده کنم و هر تور دلم خواست با شما رفتار کنم و بعد از شش  می تونستم راحت

 ....ماه هم بگم به سالمت....من به شما و خانواده احترام می ذارم که حر  تون سر زبونا نیوفته  اونوقت شما

ت. صدایش را پایین آورد مانند گردباد دور دخترک با حرفهایش چرخید. اشک دختر درآمد و  ذاب وجدان گرف

 .و با مالیمت ادامه داد
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به خدا اگه شیییما بذارید و راحت برخورد کنید مشییی.لی پیش نمیاد.ماشیییات خانم مسیییتقلی هسیییتید و از پس -

 .خودتون برمیاید چه لزومی داره بیایید دم شرکت و برای دیگران ش هه ایجاد کنید

 .بیاتی صح ت کند تا این دختر متوجه شودپووفی کشید. دیگر نمی دانست به چه زبان و اد

 :فین فینی کرد و با بلضی بیشتر نمایشی و صدایی که به تور اغراب آمیزی لو  و زیر شده بود گات

چرا اینقدر سیییاتی آخه؟ مگه من چی خواسیییتم؟ فقو می خوام از فرصیییت پیش اومده اسیییتااده کنم و بیشیییتر -

تو یاد  ن اشه ولی از وقتی جشن  روسیت اومدیم چشمم تو رو باها  آشنا بشم. من از  خوشم میاد. شاید 

گرفت. همش افسو  می خوردم که چرا زودتر ندیدمت. اصرار من بود که بابا اینا رفت و آمد رو بیشتر کردن و 

 ......این پیشنهاد رو دادن

دد و منتظر هق هقی که بلند شیییییدر ا صیییییاب محمود را بهم رییت. باورش نمی شییییید دختری دامادی را ب سییییین

فرصت باشد تا به خواسته اش برسد. حاال متوجه می شد که جهانی بیچاره با این که را ی ن ود فقو به خاتر 

 .خواست دخترش  خودش را کوچک کرد و پیشنهاد محرمیت را داد

 .دختر دستها را روی صورتش نهاده بود و سوزناک گریه و زیر لب گله می کرد

ه حتی نمی تونی یه فرصیییت کوچیک بدی و بیشیییتر من رو بشیییناسیییی؟ بابا به کی یعنی اینقدر زشیییت و بدم ک-

 .....قسم بیورم که فقو یه دوستی ساده می خوام.....یه شناخت....شاید تهش من از اخالقت خوشم نیومد

نزدیک خانه می شیییییدند. محمود گوشیییییه ای پارک کرد و در سییییی.و  منتظر پایان زاری دختر شییییید. نلمه هم که 

ه بود دسییییییتمالی به بینی و چشییییییمهایش کشییییییید و نگاهش را مظلومانه به مرد دوخت تا از تأثیر خسییییییته شیییییید

 .نمایشش باخ ر گردد

چشمانش ذره ای نشان از گریه ی بی امانی که صدایش را درآورده بود نداشت. کمی نمناک بود اما از قرمزی و 

 .تورم خ ری ن ود

 :گات محمود بی نگاه به صور  دختر و خیره به روبرو

نلمه خانم  هیچ راباه و  القه ای ی.ارفه به نتیجه نمی رسییییه  من دلم رو ق الً  به کسییییی دادم و نمی تونم به -

 !شما ف.ر کنم

 :سریع وسو حر  مرد دوید و گات

 .همسرتون که خیلی وقته مرده و وقتشه که فراموش کنید-
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 .ره شد و جواب دادچپ چپ نگاهش کرد و با اخم چشمش را برگرداند و به مقابلش خی

 ....منم نگاتم همسرم......کسی دیگه  یه خانم زنده و سرحال-

 .از گوشه ی چشم  چینی که به بینی دختر افتاد را دید

چرا دن ال کسی نیستید که شما را به خاتر خودتون دوست داشته باشه؟ از من فرصت می خواین و نظر منم -

 ا صر  کسی کنید که حداق  کمی به شما ف.ر می کنه؟می دونین  بهتر نیست وقت و انرژی تون ر 

 :شانه ای باال انداخت و مث  دختربچه ها گات

 نمی خوام ......من کسی دیگه رو نمی خوام .....خب چی میشه یه کم با من راه بیای؟-

ا جدی ترین ماشییین را روشیین کرد و راه افتاد و جلوی آپارتمان پدری ایسییتاد. رویش را به تر  دختر چرخاند و ب

 :حالت مم.ن گات

من بابا  نیسییییییتم که هرچی گاتی بگم چشییییییم  اگه مشیییییی.لت رفت و آمد به اداره ته که من می برم و میارم -

مشی.لی نیسیت. اما حق اومدن جلوی شیرکت رو نداری  من میام سیر خیابون می ایسیتم تا بیای  دیگه هم نمی 

 !خوام چیزی بشنوم....بارمائید....خداحافظ

کاش به جای در کوبیدن می گات الزم »انیت پیاده شد و در را مح.م بهم کوبید. محمود با خود ف.ر کردبا  ص 

 ......اما انگار دختر بدش نیامده بود« ن.رده دن الم بیای

آهی کشییییییید و حرکت کرد. به خانه اش رسییییییید و روی پ  پارکین  ریمو  در را زد و منتظر ایسییییییتاد. ی. اره در 

 .تیزی روی گردنش احسا  نمود و دستی که یقه اش را گرفته و می فشرد ماشین باز شد و

به زحمت گردنش را چرخاند و محسن را دید که چاقویی را زیر گلویش گذاشته و یقه اش را در دست دارد. ق   

 :از این که ب رسد چرار گات

ش.ش رو درآوردی که خونت م اح نگاتم حواسم بهت هس.....نگاتم ن ینم احترامش اینور و اونور بشه ......ا-

 !شده ژیگول

 :سعی کرد گردنش را حرکت دهد تا از نوک چاقو دور شود و نتوانست. با صدای خاه ای گات

 .دلش تن  شده بود-

آره جون  مه ا .....منم که  ر ر....دختر  مه ی خودمو نمی شییناسییم ....اون غیر از خودش دلش برا هیچ.ی -

 !ود  نناز که دوِست داره.....این دختر غیر از خودش هیچ.ی رو دوست ندارهتن  نمیشه  خیلی هم به خ
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 :با دست فشاری آورد که کمی دورش نماید و با حرص گات

 !پس غصه ی چی رو می خوری؟ وقتی می دونی هیچ.س رو دوست نداره-

هش را سرگردان دست مرد ش  شد و قدمی به  قب برداشت. غم صورتش را احاته کرد.بزاقش را بلعید و نگا

 .اترا  نمود

خریت شا  و دم نداره داداش  این  مه ی ما و شوهرش اینقدر لی لی به ال الی این دختر گذاشتن که خودش -

  !هم نمی دونه چی می خواد.....به چشمش نمیام چی.ار کنم

 .دلش سوخت. از ماشین پیاده شد و دست روی شانه اش نهاد

لم ن بودن دربییییا  ییییه کیییار درسییییییتی ...ییییه درسییییییی....چیییه می دونم حر   تلییر کن  از این حیییال و هوا و-

 !زدنت.....رفتار .....اگه واقعاً  دوسش داری باید بدونی چه جور آدمی رو می پسنده

 .با بدگمانی نگاهش کرد و دستش را پس زد

 حاال دیگه ......حاال که محرمت شده......خود  خجالت نمی کشی؟-

 .کشیدکالفه دستی به صورتش 

چی بگم؟ منم گیر افتادم  می خوای باور کنی یانه؟......منم تو رودربایسییییییتی با باباش ق ول کردم  گیر دادنش -

 ......!اذیتم می کنه

نگاه نامامئن مرد بین باور کردن و باور ن.ردن در رفت و آمد بود. محمود دن ال دسییتاویزی که دخترک را از خود 

 .دور نماید

 .د. حر  کم آوردن و روکم کنی بودچهره ی مرد خشن ش

تو نمی خواد واسیه من نیسیه ب یچی  اگه حر  امانت و اینا چیزا ....الاق  درسیت امانتداری کن تا بابا و ننه -

 !اش بیان.......دم به دم اش.ش رو درنیار....همین  حواست باشه

 .بود  شدخیره به چشمان محمود  قب  قب رفت و سوار موتوری که کنار پارک کرده 

محمود سری ت.ان داد و سوار شد و وارد پارکین  گردید. کلید انداخت و داخ  واحدش شد و محمد را نشسته 

 .بر م   دید. سالمش را پاسخ گات



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

84 

 

با همان ل ا  ها به حمام رفت و دوش گرفت. بعد از حمام ل ا  های کثیاش را درون ماشییین رییت و نزدیک 

 .تش.ر کردمحمد نشست و برای لیوان چای 

صییح ت را باز نمود. « چه خ ر»محمد از سیی.و  و حال و روز برادرش فهمید که مشیی.لی داشییته اسییت. با گاتن

 :محمود پایش  ص ی ت.ان می خورد و با خستگی گات

  چه خ ر غیر از بدبیتی و بدشانسی؟-

 .نمایدمحمد جات ابروانش را باال انداخت ولی چیزی نگات. منتظر تا برادرش خود را خالی 

نمی دونم زمانی که شانس رو تقسیم می کردن من کدوم گوری بودم که یه ذره بهم نرسید. اون از الله و این از -

 .....این دختره ی سریش که هرچی میگی نره میگه بدوش  و اونم از

 :س.و  آخر جمله زیادی به چشم آمد. محمد هم ن.ته سنج فوری پرسید

 این دو تا هست؟ اونم از کی؟ دیگه کی غیر از-

 .آهش ناامیدی را فریاد می زد

 !نه نیست .....دیگه نیست-

 :جر ه ای از چای را نوشید و درد دالنه گات

هر جور حالیش می کنم که نمی خوام و نمی پسیییییندمش  تو کتش نمی ره  انگار چون هر چی خواسیییییته پدر و -

ن نمی دونم دیگییه چاور بهش بگم  امروز مییادرش براش فراهم کردنر معنی نییه رو نمی فهمییه  محمیید .....و اقعییا

اومده جلوی شییرکت.....دیدم که با ی.ی از هم.ارا حر  می زد.....می دونم برای رسیییدن به خواسییته اش از هیچ 

کاری ابایی نداره  مج ور شدم قول بدم ب رم و بیارمش ولی نیاد دم شرکت......کی این شش ماه تموم بشه و من 

 !راحت بشم

 :ت.ان داد و با تأسف گات محمد سری

پدر و مادرا از سییر دوسییت داشییتن چه بالیی سییر بچه هاشییون میارن  االن میگم چه خوب که گاهی بابا اینا یه -

 !چیزایی رو ق ول نمی کردن.....ف.ر کنم برای دختر خیلی بد باشه و چون حسا  تره خیلی اذیت بشه

 !نمی خوام اذیتش کنم ولی خودم اذیت میشم-

 وای من ص ح ها ب رمش؟می خ-
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 .محمود چشمانش را بست و سرش را به پشتی م   ت.یه داد

نه  بهتره تو درگیرش نشییی  خودم می برم.....شییاید تونسییتم با رفتارم قانعش کنم که چیزی بینمون تلییر نمی -

 !کنه

 .محمد من و منی کرد

 !حاال واقعا.....نمی خوای روش ف.ر کنی؟ دختر بدی به نظر نمیاد-

 .پوزخندی زد

ن بعد از شیش ماه  اشقش بشم؟ نه جانم......ایناور نیس  من از این رفتارش که به خاتر خودش پدرش - مثال

  !رو مج ور کرد رو بندازه  خیلی بدم اومد.....کوچیک که نیست ....بیست و شش سالشه

 .را زمزمه کرد« خود  می دونی»محمد شانه ای باال انداخت و 

* 

* 

د که به شیییییرکت جدید رفته بود. انگار که تازه کار اسیییییت و باید خودش و توانایی هایش را ثابت می یک هاته بو

کرد. ال ته اصیییییرای نداشیییییت که خیلی زود این اث ا  انجام شیییییود. آهسیییییته و آرام پیش می رفت. فقو ایراد این 

 .شرکت سا ت کارش بود

نمی رفت و در  وض ا ییافه کار قاب  توجهی می تایم رسییمی پنج بود ولی کسییی زودتر از هات از شییرکت بیرون 

گرفت. آتنه هم از پول بیشیییتر اسیییتق ال می کرد. فقو بد بود که دیدارش با شیییاهد کم می شییید. سیییا ت هات 

 .یعنی اوج ترافیک....گاهی تا به خانه برسد دو سا ت زمان می برد

  می کرد. روز جمعه بود و شیییاهد شیییاهد کمی غر می زد ولی وقتی آتنه از ا یییافه کار و پولش می گاتر سییی.و

 .آدرسی برای آتنه فرستاد و خواست که به آنجا برود. سؤاال  آتنه را هم بی جواب گذارد

 صییر جمعه به بهانه ی کمی گردش و خرید از خانه بیرون آمد و به آدر  مورد نظر رفت. وقتی پیاده شیید  خود 

 :سر حال شاهد گات« الوی»را گرفت و با شنیدن  را در محله ای مس.ونی یافت. مضاربانه شماره ی شاهد

 این جا کجاست آدر  دادی؟ خونه ا  اینجا ؟-

 .شاهد خندید
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 ! لیک سالم  بیا باال می فهمی-

 :آتنه جدی پرسید

  کدوم باال؟-

درساختمان زده شد. آتنه فاصله گرفت و گوشی کنار گوشش نگاهی به آپارتمان نمود. به نظر ده ت قه می آمد. 

 ..... ته چند ساختمان به یک ش.  و یک اندازه کنار همال

 ....باز شد؟ بیا ت قه ی پنجم واحد ده-

 :ق   از این که تما  قاع شود  شتابزده گات

 !من باال نمیام  تو بیا پایین-

 .صدا و لحن شاهد هم از سرخوشی تلییر کرد

 ...چیز بهت بگم بعد با هم می ریم بیرون بعد از ده روز اینجور از دیدنم استق ال می کنی؟ بیا باال یه-

 .آتنه  ص ی شد

 !بیام الک پشتت که حر  می زنه ب ینم یا توتی که سیگار می کشه؟ اگه نمیای پایین من برگردم خونمون-

 چی میگی تو؟-

 !هیچی.....اگه نمیای من برم...همین-

 !وایسا ب ینم-

ه جوش آمده بود. احسییا  خیلی خیلی مزخرفی داشییت. تما  را قاع کرد و کناری ایسییتاد. خون در رگهایش ب

احسییییا  سییییه  الوصییییول بودن می کرد. این همه سییییال بعد از تالقش توری رفتار نموده بود که کسییییی نتواند 

نامش را کوتاه یا بلند ب رد و حاال......کسییییی که با ف.رش زندگی می کرد و با شییییوب برای دیدارش پر می کشیییییدر 

 .مقدمه به خانه اش می خواند اینگونه بی مهابا و بی

اگر  شییق این اسییت بهتر که  اایش را به لقایش ب یشیید. یک آن از این ف.ر ر شییه ای بر اندامش افتاد. ولی 

اگه قراره برای این  شق کرامتم رو از دست بدمر می خوام صد سال  شقی نداشته »راسخ در ف.رش ادامه داد

 .....«باشم
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ونش را می سییوزاندر قرمز شییده بود. بیش از ده دقیقه گذشییته بود و خ ری از گونه هایش از آتش خشییمی که در 

 .شاهد نشد. هر لحظه بر  ص انیتش افزوده می شد. به تر  خیابان راه افتاد

 :کوچه به آخر می رسید که ماشینی کنارش ایستاد و صدای شاهد که گات

 !بیا باال-

می گات او نیز ناراحت اسییییت. بی حر  در را باز  کمی چپ چپ نگاهش کرد.صییییور  گرفته و درهم شییییاهد هم

کرد و نشییسییت. با سییر تی که ماشییین را ت.ان داد و صییدایی پیچید حرکت کرد. با همان سییر ت شییروم به حر  

 .زدن نمود. تن صدایش هم باال بود

 چی بیا خود  ف.ر کردی هیا؟ می خوام بیورمیت ییا من زن نیدییده ام کیه فوری دسیییییییت و پیام رو گم کنم  می-

تو که آبروی هر « پوزخندی زد»خواسییتم یه چایی کنار هم بیوریم......اینه تمام ا تماد .....اینجوری  اشییقمی؟

 ...!چی  شق و اتمینان رو بردی بابا

 .کمی احسا  کرد تند رفته است اما نه......ن اید کوتاه می آمد

م برای کیه و کیا داخلش هسییییییتن رو تو با خود  چه ف.ری کردی شییییییاهد؟ ف.ر ن.ردی که خونه ای که نمی دون-

ت دارم چشیییم بسیییته و کورکورانه دن الت میام؟ اگه اینجور  وارد نمیشیییم؟ ف.ر کردی به صیییر  این که میگم دوسیییِ

حسیییاب کردی که باید برم یه تجدید نظر تو رفتارم داشیییته باشیییم......من دختر چشیییم و گوش بسیییته و نوجوون 

 !نیستم که ناهمم چرا د و  می کنی خونه

 .شاهد به و وح جا خورد و کمی  قب نشینی کرد

کسییییییی ن ود.....من فقو ف.ر کردم اینقییدری ا ت ییار دارم پیشییییییییت کییه ا تمییاد کنی و بیییای بییاال.....حییاال کییه -

 !نیومدی......فقو این رو یاد  باشه

 .با غیظ سرش را به تر  شیشه چرخاند و زمزمه کرد

 ..... هم دادی......حس یه زن دم دستی وتو هم یاد  باشه با این کار  چه حس بدی ب-

س.و  کرد. در تمام مدتی که در خیابانها می چرخیدند هر دو س.و  کردند. هر دو قدمی به  قب برداشتند و 

 :در راباه اشان تأم  کردند. نزدیک غروب بود. بعد از س.و  توالنی آتنه گات

 ...یه جا من رو پیاده کن برم خونه  مرسی خوش گذشت-
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وفی که کشیییییید ل هایش را شییییی.  داد و جمع کرد. گوشیییییه ای ایسیییییتاد و به تر  دختر چرخید. اخم غلیظی پو

 .صورتش را احاته کرده بود. آتنه سرش را پایین انداخت

بگو بدونم باید چاور رفتار کنم که تو خوشییییییت بیاد..... انگار الگوهای رفتاری دخترا که من می دونم به تو نمی -

 ......خوره

 .و خشم جوش زد و باال آمدحرص 

من چه می دونم تو با چه نوم دخترایی دمیور بودی  تو قامو  من خونه خالی و شییییییوخی دسییییییتی و چه می -

دونم حرکاتی از این دسیییییت تا وقتی ت.لیف مون معلوم نیسیییییتر جایی نداره  یه درصییییید ف.ر کن آخرش جدایی 

کنم چی.ارا که ن.ردی  من آدمش نیستم شاهد.....تا باشه......می دونی چه  ذابی باید من ب.شم که فراموش 

 !حاال صدبار بهت گاتم و باز دیدارمون رو با این حرفها زهر می کنی

 :دست روی سینه گره زد و تل .ار گات

 !من یه مردم....سیب زمینی نیستم که حس نداشته باشم-

 .آتنه چندشش شد.صورتش را جمع کرد

 .....دنیاست متنار میشم  اَهاینجور نگو که از هرچی مرد تو -

 :بی معالی در را باز کرد و پیاده شد و وقتی در را بست از شیشه ی تا نیمه پایین آمده گات

ف.ر کنم یه کم دوری به هر دومون این فرصیییییییت رو می ده که بیشییییییتر ف.ر کنیم و ب ینیم از همدیگه چی می -

 ....خوایم خداحافظ

صیییدا زدن شیییاهد هم توجهی نشیییان نداد. احسیییا  می کرد که شیییاهد از  خال  جهت ماشیییین به راه افتاد و به

 شقش سوءاستااده می کند. به اسم دوست داشتن مسائلی را تلب می کرد که برای آتنه خو قرمز محسوب 

 .می شد. بیشتر از شاهد خودش احتیاج داشت که به این راباه  میق تر ف.ر کند

ترافش به خودش و شیییاهد ف.ر کرد. گاهی نتیجه ای که از اف.ارش می مسیییافت توالنی را پیاده رفت و فارغ از ا

گرفت تنش را می لرزاند. هنوز راهی بس توالنی داشت تا با خود یک رن  باشد و منصاانه قضاو  کند. هنوز 

 شیییق شیییاهد پرچمدار بود و اجازه می داد بر روی  یب هایش چشیییم ب ندد. تنها چیزی را که مامئن شییید این 

 . اید به شاهد میدان دهد و فرصتی برای تنهایی فراهم گرددبود که ن
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باالخره سییوار تاکسییی شیید و به خانه رفت. مهرانه و احمد را کنار مادرش دید و برای این که آتویی دسییت مهرانه 

 .برای غر زدن ندهدر سریع ل اسش را تعویب کرد و به نزدشان آمد و شب را کنارشان گذراند

داشییت و هرکس سییرش به کار خودش بود و مدیر خیلی جدی و با دیسییی لین  م   شییرکت جدید محیو سییردی

 .می کرد و همیناور مدیران هر بیش هم به ت ع او سیت گیر و ن.ته سنج بودند

آتنه تمام تالشش را می کرد که بهانه ای دست کسی ندهد. از دیشب که از شاهد جدا شده بود نه پیام داده و 

به بیست و چهارسا ت....آتنه نمی خواست پیشقدم شود. به نظرش به او توهین شده  نه زن  زده بود. نزدیک

 .و شاهد باید در صدد دلجویی برآید

خسییییییته از شییییییرکت بیرون آمد و ترجیح داد به جای ماندن در ترافیک تا میدان پیاده روی کند. هندزفری را در 

 .گوشهایش نهاد و موزیک را روشن نمود و راه افتاد

ز راه را نرفته بود که تلانش زن  خورد. بی آن که گوشییی را از کیاش درآورد و میاتب را شییناسییایی کندر نیمی ا

 .دکمه ی روی هندزفری را لمس کرد و تما  را برقرار نمود

 .سرد و ییی شد« الویش»از شنیدن صدا حیر  زده بر جای خود ایستاد و بی اراده ابروهایش در هم رفت و 

 ی خوب هستین؟سالم خانم نصیر -

 .پاسیش را نتوانست خیلی سرد و بد دهد اما مث  همیشه گرم و با احترام هم ن ود

 :با سؤالش گیج شد و پرسید

 ب یشید نشنیدم چی گاتید؟-

 ! رض کردم مح  کار  تون خوبه؟ را ی هستین.....اینجا جاتون خیلی خالیه-

 !ممنون ....بد نیس....می سازم-

 . جیب و سنگین آمد س.وتش برای مرد پشت خو

 مث  این که مزاحم تون شدم.....غرض فقو با خ ر شدن از احوالتون بود.....امری ندارید؟-

« نامزد  ناراحت نمیشیییییه به من زن  می زنی.......یا نامزد  خ ر داره»امر....نه  اما دلش می خواسیییییت بگوید

 .....نمی دانست از زن  زدنش خوشحال باشد یا ناراحت
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 نامردیز برایش با بقیه ی مردهایی که می شییناخت فرب داشییت. باور نداشییت محمود بتواند به زنی محمود هنو

کند و یا اذیتش نماید. بی هوا هوای دیدنش را کرد و بی هوا چنان تشییییییری به خود زد تا بار آخرش باشییییییید  به 

 .مردی متعلق به زنی دیگر ف.ر می کند

 .متوجه پیامی شد که شاهد فرستاده بود گوشی را که دست گرفت تا آهن  را  وض کندر

 «قهری هنوز؟ خیلی ناز داری تو به خدا....تمومش کن این قهر و ناز رو»

 .گوشی را بین دو دستش گرفت و تند تند تایپ کرد

 «تو هم بار آخر  باشه برام از این برنامه ها می چینی»

 .چند استی.ر قلب و قربان صدقه به قهر میانشان پایان داد

* 

* 

گوشییی اش را به چانه چسیی اند. برای صییدایی که به نظرش کمی غمگین و کمی  صیی انی آمدر نگران شیید. جمله 

 .را بارها ت.رار کرد. مامئن بود چیزی یا کسی آتنه را ناراحت کرده که سرد جواب داد« از چی ناراحت بود»ی

و شیییییی.ایت از ندیدنش  دوباره ل ا  بعد از پیاده کردن نلمه به خانه ی خودش رفته بود و با تما  مادرش 

پوشیده و به خانه ی پدری برگشته بود. ق   از باال رفتن دلتنگی موجب تما  با آتنه شده بود و اینگونه جواب 

 .گرفته بود

از ماشین پیاده شد و «.....ن.نه نلمه چیزی بهش گاته و ناراحتش کرده»یک گوشه ی از ذهنش ت.رار می شد

 .که کلید داشتر زن  در را زددزدگیر زد و با این 

مادرش از دیدنش خوشحال شد و شروم به گالیه کرد و می پرسید چرا سر نمی زند. همین که خواست  لت را 

تو ییییییح دهدر نلمه با تاپ و دامن کوتاهی  موهای پریشیییییان و صیییییورتی آرایش کرده از اتاب بیرون آمد و ل یند 

 .گشادی زد و ذوب کرد

 !مدیوای چقدر خوب که او-

تاه  با لمس کو ما  به بل  محمود ب رد. مرد ا به نظر آماده بود  به تر  محمود دراز کرد. جلو آمد ودسییییییتش را 

 .انگشتانش  زمینه آغوش و اشتیاب را منتای نمود
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چنان هم سیییییر به زیر انداخت تا دختر باهمد که دلش نمی خواهد او را در این ل ا  ها ب یند.توری به محمود 

 .بیچاره احسا  خاگی می کرد. ناهمید جواب احوال رسی مهال را چگونه داد زل زده بود که

فنجان چای تعارفی مهال را رد کرد. گنجایش حجم بیشییییتری از گرما را نداشییییت. هر آوایی که از حنجره ی دختر 

ش فیضییی بیرون می آمد انگار اره ای بر روحش می کشییید. باید می رفت .....اینگونه نه از حضییور مادر و خواهر 

 .می برد و نه آرامشی نصی ش می گشت

 :از جا برخاست و مستقیم به مادرش نگاه کرد و گات

 !من برم....کار دارم.....به بابا سالم برسون-

 .مادر نگران شد

 !چی شد مادر؟ تو گاتی شام می مونی-

استگویی را نمی دلش نمی خواست به مادرش دروغ بگوید اما چشمان خیره شده ی دخترک گستا  اجازه ی ر 

 .داد

 ..... تازه یادم اومد به ی.ی قول دادم کاری براش انجام بدم. باید برم-

 .چشم و ابرو آمدن و اشاره ی مهال به مادرش را دید و خدا را ش.ر کرد که خواهرش موقعیتش را درک نمود

 ری به سرتقی و سریشیبا سر ت خارج شد و وقتی به ماشینش رسید  ناسی به راحتی کشید. تا حاال با دخت

نلمه برخورد ن.رده بود. شیییییاید در پس ذهنش همان قانون ناز زن و نیاز مرد را بیشیییییتر می پسیییییندید. بیشیییییتر 

دوست داشت تا ناز زنی را ب.شد......ال ته نه هر زنی.....تصویر تمام قد آتنه ثابت می کرد که الله نیز در قل ش 

ه اسییییت. صیییید حیف...... گاهی به خود لعنت می فرسییییتاد که شییییاهد کم رن  شییییده و جا را برای آتنه خالی کرد

 .رشیدی را وارد شرکت کرده بود

ن کنج.او بود بداند راباه ی آتنه با شیییییییاهد تا چه حد اسیییییییت و به کجاها رسیییییییده اند؟.....با خود می  شیییییییدیدا

و خودش رو متأه  می یعنی خواسییتگاری کرده......شییاید لحن سییرد آتنه برای این بود که نامزد کرده »اندیشییید

 .....«دونه

از این که بیواهد حوا  زن متأهلی را به خود جلب نماید بیزار بود. با خود قول و قرار گذاشت که وا ح ب رسد 

نه را از ذهنش خارج کندر جایی برای  نه نگردد. مامئن بود حتی اگر آت و اگر جواب مث ت بود دیگر مزاحم آت

 .نلمه نیواهد بود
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 .وقتی نلمه سوار ماشین شد و جواب سالمش را مث  همیشه سرد و زمزمه وار شنیدر تلیان کرد ص ح روز بعد

محمود  خیلی داری خود  رو دسییت باال می گیری ها  ف.ر ن.ن ناهمیدم دیشییب به خاتر من نموندی ....من -

 اگه کاری می کنم و ل اسی می پوشم به خاترتو و جلب نگاهته  بعد تو ول می کنی می ری؟

 !همه آرزوشونه من یه نگاه بهشون بندازم و اونوقت تو برای من خود  رو می گیری؟ خوبه واال

 :محمود با آرامش و بدون این.ه نگاهش را از روبه رویش بگیرد جواب داد

من که از اول گاتم بگرد دن ال کسیییییی که بیواد  و از دیدنت تو هر ل اسیییییی لذ  ب ره و تحسیییییینت کنه  قرار -

ما می خوای منم بیوام  بهتره این بحث رو هم تموم کنی. من اگه میام دن الت و می برمت فقو نیس چون شیییییی

 !به خاتر گ  روی پدرته که دلم نمی خواد نگرانت باشه.....همین

رو برگرداندن و قهر کردن دختر را بیشییتراز حر  زدنش می پسییندید. در مدتی که مسییافر و همراه رفت و آمدش 

ن راه ارت اع را با شده بودر هرچه نل مه حر  می زد یا ت.ان سر و یا بله و خیر و جواب کوتاه تحوی  می داد. تقری ا

 .دخترک بسته بود و تالشهایش را  قیم می گذاشت

چهارماه باقی مانده بود. آن هم خوش بینانه اگر زمان سار جهانی شش ماه بیشتر نمی شد. محمود احسا  

ذشته است.باز جای ش.رش باقی بود که در همین دوماه مادرش با شناختی که می کرد دو ماه برایش دو سال گ

ن  قب نشینی کرده بود   .از نلمه پیدا کرده بودر سعی در را ی کردن محمود نداشت و کامال

 :ش ی که مهال به خانه اش آمده بود و با محمد دور هم نشسته بودند  حر  به نلمه کشیده شد و مهال گات

تا از نزدیک باهاشون ارت اع نداشته باشی نمیشه  از دور نلمه یه دختر خوب و خوشگ  و موفق شناخت آدما -

بییا خییانواده ی  ییالیییه  ولی وقتی نزدیییک میشییییییی می بینی یییه دختر لو  و خودخواهییه کییه منتظره تییا کییارای 

 .شیصیش رو کسی براش انجام بده

 :محمد پرسید

 یعنی چی؟ منظور  چیه؟-

 :رانش کرد و رو به محمود گاتمهال نگاهی به براد

حق داشتی داداش  این دختر ص ح که می خواد بره از اتاب بیرون رو تیتیش رو مرتب نمی کنه  شاید تو خونه -

ی خودشیییییون  اد  نداشیییییته ولی حتی به ف.رشیییییم نمی رسیییییه که اینجا مهمونه ور ایت کنه.... مامان باید بیاد 
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ه رفتم تو اتاب خواسییییییتم فقو مرتب کنم......می دونی چی جواب مرتب کنه  مامان یه جوری بهش گات که اگ

 داد؟

 محمد زودتر پرسید:چی؟

 :مهال پوزخندی زد و گات

 .با پررویی گات اش.ال نداره تیت و ل اسا رو مرتب کنین ولی به لوازم آرایشم کاری نداشته باشید-

 .ب مهال نشانددهان باز مانده محمد و سر به تأسف ت.ان خورده محمود ل یند بر ل

 تعجب کردین؟-

 :محمد ناباور گات

 ....باورم نمیشه  االن دخترای سیزده چهارده ساله خودشون اتاقشون رو مرتب می کنن......اونوقت این-

 .محمود آهی کشید

من از روز اول که رفتیم خونشییییییون متوجه شیییییییدم.... مهال به مامان بگو نمی خواد بره اتاقش رو مرتب کنه  -

ودش مرتب می کنه....نیواسیت هم که هیچی... د ا کنین این جریان به خیر و خوشیی تموم بشیه و خواسیت خ

 !پدر و مادرش بیان و این بره خونه شون

 :مهال خندید و گات

مامان هم همین د ا رو می کنه و یه وقتایی هم خودش رو سیییرزنش می کنه که دیدی داشیییتم دسیییتی دسیییتی -

 .بچم رو بدبیت می کردم

 .د که دیگر محمود در این ج هه تنها ن ودخوب بو

* 

* 

خسیییته و کوفته وارد خانه شییید. سیییا ت نه و نیم بود. دلش می خواسیییت هماناور با ل ا  به تیت رود.مادر با 

 .مهربانی جواب سالمش را داد و فوری برای شام د وتش کرد

از ناهار سیییا ت دوازده که فقو دوقاشیییق خورده تا حاال چیزی غیر از چای نیورده بود. بهتر دید تا صیییدای معده 

اش به بیمارستان ن.شانده اش چیزی بیورد. مانتو و شلوارش را با تاپ و شلوارکی راحت  وض نمود و صورتش 
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. از سییر میز دو دسییتمال برداشییت و را با فوم شییسییتشییو شییسییت و به آشیی زخانه جایی که مادر منتظرش بود رفت

 .آرام صور  خیسش را خشک کرد

لوبیا پلوی خوش آبرن  مادر دلش را آب کرد. نشیییسیییت و بشیییقابش را پر کرد و شیییروم به خوردن نمود. سیییاالد 

شیییرازی و سیی زی م.م  غذایش بود. چند قاشییق اول را تند و پشییت سییرهم به دهان گذاشییت و وقتی گرسیینگی 

 .سر ت خوردنش را پایین آورد شدیدش فروکش کرد 

 :متوجه شد مادرش برای گاتن حرفی دو دل است. به قصد باز کردن صح ت گات

 !چه خ ر؟ مهرانه خوبه؟ دلم برای مهتا تن  شده-

 .مادرش انگار حرفش ربای به مهرانه نداشت که سرسری جواب داد

 ....خوبن-

 .بهشون بزنم کارم خیلی سنگینه و نمی تونم زودتر بیام که یه سری-

 :مادر گله مند و با کنایه گات

ف.ر کردی ال.ی بهت پول بیشییییتر می دن  خوب ررسییییت رو می کشیییین دیگه  یه وقتایی میگم کاش شییییرکتت رو -

 ! وض ن.رده بودی .....میگم آتنه

 .سرش را باال آورد....صدا کردن مادرش مش.وک بود

 !بذاره جلو.....یه نشونی ...چیزی میگم....این پسره.....هنوز هستش؟.....نمی خواد پا-

 :پووفی کشید و سرش را ت.ان داد و بی حوصله گات

 !مامان.....پرسیدی گاتم تا یه سال مهلت بده  قرار نیست دو هاته ای ی. ار همین رو ب رسی-

اتم شاید نه خب  آخه ی.ی امروز از کار و بار  سؤال می کرد و آخر هم پرسید که قصد ازدواج داری یانه؟.....گ-

 .....اون پشیمون شده باشه و نیواد......گاتم موقعیت خوبیه از دستش ندی

نگاه مالمت گرش با ث شییییییید مادرش ادامه ندهد. خودش هم خسییییییته شیییییییده بود. دیدارهای کوتاه هاتگی 

 ......مقاومت در برابر وسییوسییه ی تما  های فیزی.ی درخواسییتی شییاهد......تر  و نگرانی ازدسییت دادن و رفتن

مرد.....اگر دسیییییییت خودش بود که حا ییییییر بود نیمی از پول پیشِ  یک خانه و نیمی از اجاره را بدهد و هیچ 

 .مراسمی نگیرد و فقو کار را تمام کنند. در لاافه این پیشنهاد هم داده بود و جواب شاهد دهانش را بسته بود
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اده ام برامون جشییین  روسیییی مهم تو ف.ر کردی چون خود  یه بار مراسیییم و جشییین داشیییتی دیگه من و خونو»

 «نیس؟

ن مالقه بودنش و اولین بار شییاهد را به ر  می کشییید و دلش را خون می کرد.  مر کوتاه شییش  این جواب تلویحا

ماهه ی ازدواجی که نه خیری داشییییت و نه برکتی و فقو و فقو  ذاب بود و تا دو سییییال افسییییردگی و مشییییاوره و 

 .را تحم  می کرد روان زشک .....حاال باید تعنه اش

نه دلش می آمد با تندی جواب مادرش را بدهد و نه دل داشت از پدرش گالیه کند که دستش از دنیا کوتاه بود. 

 :آه سردی کشید و گات

کمی ص ر کنی این یه سال هم می گذره.....نشد هم که دیگه نصیب و قسمت من بهتر از این نمیشه  هرکی -

 !  بگو از اولی خیری ندید که دلش خوشه دومی باشهپرسید بگو نمی خواد شوهر کنه

 :مادرش خواست اما و اگر بیاورد که سریع برخاست و بشقابش را بلند کرد و گات

 .....دستت درد ن.نه خوشمزه بود. اگه مونده برا فردا ناهارم می برم-

ز گذاشت و جلوی سینک ظر  غذایش را که اول ورودش به دست مادر داده بود را برداشت و شست و کنار گا

 :مشلول شستن بقیه ی ظرفها شد. مادرش هم  من جمع کردن میز گویی بی میاتب می گات

کاش یه مالقاتی ....یه نشونی....یه رفت و آمدی بود که آدم جلوی دوماد و در و همسایه دهنش بسته ن ود..... -

  ....مگه چه توقعی داریم که این همه سیتش می کنن

را در و آن ی.ی را دروازه کرده و یک کالم حر  نزد و پاسیی نداد. اجازه داد مادرش خود را خالی  آتنه یک گوش

 .نماید و تا دو هاته ی دیگرساکت باشد

 .ناخواسته فردا در تما  تلانی با شاهد حرفهای مادرش را با جلدی تزئین شده تحوی  داد

جلسییه ب ینن و آشیینا بشیین؟ بهر حال که این اتااب باید شییاهد جان اشیی.ال داره خونواده ها همدیگه رو دو سییه -

بیاته ....خب هر چه زودتر بهتر.....ایناور اگه یک سال بشه دو سال هم کسی چیزی نمیگه......من و خانواده 

 !ام که ایراد مسائ  مالی رو نمی گیریم ...خیالت راحت

 .از کوره در رفتن شاهد تو ذوقش زد
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وشیییییت نمی ره تو ؟ موقعیت خودم برام مهمه نه حر  تو و خانواده  .....مث  این باز شیییییروم کردی؟ حر  تو گ-

رمرال گاتی دسیییییت بهم نزن و ادا تن..... رو در آوردی هیچی نگاتم و راه اومدم....حاال همین تما  تلانی رو هم  ا

 ....با این حرفها زهرمون کن.....بهتره که قاع کنیم بریم دن ال کارمون

 :دست اچه گات

 ....تو چرا زود قاتی می کنی؟ من به ناع دوتامون حر  می زنم-

نیواسیییتم بابا..... رفته بودم با یه دختر دبیرسیییتانی دوسیییت شیییده بودم کمتر از تو بهم گیر می داد...کار نداری -

 !خدافظ

د که شاهق   از این که جوابی بشنود تما  را پایان داد. بلضش را قور  داد و به سر کارش برگشت.از گاردی 

می گرفت حیر  می کرد و کم کم داشیییییت به این نتیجه می رسیییییید که هد  شیییییاهد ازدواج نیسیییییت. کم کم با 

خودش که روراسییت می بود می دید مانند اوای  دیدار شییاهد همه چیز تمام و تک نیسییت. این  صیی انیت های 

 .بی مورد و تند شدن و گاهی توهین کردن ها دلش را آزرده می کرد

رسییید و دیداری دیگر..ن.ته ی مث ت این بود که الزم ن ود به مادرش دروغی بگوید. شییاهد شییق القمر  باز جمعه

 .کرده و به دن الش آمده بود. به ی.ی از باغ رستوران های جاده رفته بودند و اوقا  خوشی را گذرانده بودند

بود که سییییگار هم می کشییید. آن روز  با تاریحا  شیییاهد که قلیان هم جزوشیییان بود کنار آمده بود و تازه فهمیده

 :حس کرد بوی سیگارش کمی متااو  است. چینی به بینی اش داد و گات

 ...سیگار  رو  وض کردی؟ بوش فرب داره-

 .خندید و پوک غلیظ تری زد

 دو  داری؟ می کشی؟-

 :سیگار را به ترفش گرفت. خودش را کمی  قب کشید و گات

 !یشه...ب.شم؟ اگه میشه زودتر تمومش کننه بابا  از بوش داره حالم بد م-

 چشم خانم خوشگله  دیگه چی.ار کنم؟-

از شییاهد این جواب با روی خوش بعید بود. هوا کم کم تاریک می شیید که برگشییتند. ترافیک کمی سیینگین بود و 

 .تا برسند کمی دیر شد. نزدیک خانه  شاهد در کوچه ی تاری.ی پیچید و ایستاد

 :کرد و گات آتنه نگاهی به اترا 



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

97 

 

 .....اشت اه اومدی.....یاد  رفت-

جمله اش با برخورد دهان شاهد نیمه ماند. شوک شده بی حرکت ایستاد. مرد حریر تر و سیت تر حرکتش 

 .را ادامه داد. قل ش انگار با یک وقاه ی کوتاه ی. اره با باالترین سر ت شروم به زدن کرد

فایده نداشییت.....هر دو دسییت را با هم فشییار داد و خود را  قب دسییت روی سییینه ی مرد گذاشییت و فشییار داد. 

 :کشید....کمی فاصله ایجاد شد و ناس زنان گات

 ...خیلی....خیلی-

 .دستی بر ل انش کشید و رژ باقیمانده را پاک کرد و ابرویی باال انداخت

 .کنی خیلی چی؟ خیلی  قب مونده ای که برای همچین چیزابتدایی داری از حرص س.ته می-

تمام خوشییی سییا ا  گذشییته پر کشییید و رفت. در یک ثانیه جایی که بودند را رصیید کرد و در را باز نمود و پیاده 

 :شد. مح.م در را بست و گات

 !کاش یه ذره به نظرم احترام می ذاشتی-

شییته ای که شییروم به دویدن کرد. خیلی زود به خیابان اصییلی رسییید اما از دویدن بازنایسییتاد. صییحنه هایی از گذ

سییییعی داشییییت دیگر به خاتر نیاورد  مقاب  چشییییمانش رژه رفتند. جلیلی که بدون ر ییییایت و آمادگیش ارت اع 

 .....برقرار می نمود و بی نوازش و دلجویی رهایش می ساخت و او می ماند و دردهایش

رد سوء استااده همان حس و همان وحشت برایش تدا ی شد. مشاورش گاته بود که حال کسانی را دارد که مو

 .واقع شده اند. حرکت شاهد ی. اره به آن دوران پرتابش کرد

وقتی ساختمان خانه اشان را دید و از دویدن بازایستاد و دستی به صورتش کشیدر تازه متوجه اشک هایی که 

گونه هایش را بسییییتر رود خود کرده بودندر شیییید. دسییییت روی زانو هایش گذاشییییت و خم شیییید. ناس های  میق 

 .ید تا ریتمش ت یعی گرددکش

گات و صیییح ت « شیییب بییر»وارد خانه شییید و سیییریع و کوتاه سیییالم و  لیک کرد و به اتاقش رفت و از همانجا 

های مادرش را بی پاسییخ نهاد.در تیت دراز کشییید و چشییمانش را به سییقف دوخت. با یادآوری حرکت شییاهد به 

 .گذشته پرتاب شد

برگزار گردید. پدرش از این که جلی  جهیزیه نیواسییییته و برای ازدواج   قد و  روسییییی اش به فاصییییله ی کوتاهی

 : جله داشت  خیلی خوشحال بود. گاهی می گات
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 !آتنه برو صد تا سجده ی ش.ر بذار که این پسر  اشقت شده و نمی تونه ص ر کنه-

داشت. خیلی زود آتنه ای که هنوز در  شق شاهد می سوخت و دلش هوای شوخی ها و قربان صدقه های او را 

با ل ا   رو  به خانه ی جلی  رفت. آنقدر با  جله  قد کرده و  روسییییییی گرفته بودند که  رو  و داماد دو 

 .کلمه هم با همدیگر حرفی نزده بودند

شب زفا  آتنه ش ی پر از رنج و درد و کتک بود. جلی  هیجان زده که می شد مشت می کوبید. دخترک بیچاره 

اوان هیجان همسییرش را داد. صیی ح نشییده مج ور شییدند دخترک را به بیمارسییتان برسییانند و از همان شییب اول ت

 .مرهمی بر زخم های برجا مانده از شب گذشته بگذارند

این روال ادامه داشیییییت.....تهدید شییییید که حق ندارد به خانواده اش حرفی بزند. به جای مهر و مح ت و در ازای 

تال هدیه می گرفت. هدیه ای که بعد از دیدنش به گاوصندوب منتق   زخم های تن و روحش هاته ای یک ت.ه

 .می گردید

برای آتنه ی هاده ساله همسر و همسرداری کابوسی بود بی پایان.... برایش نوازش و بوسه زجری بود که منتهی 

  .به بیمارستان می گردید

ها با یک حرکت شییییییاهد  تمام اشییییییک هایش از کنار چشییییییمش راه گرفت و در گوش و موهایش محو گردید. تن

خاترا  مسییییموم آن زمان به صییییف اول آمدند و ذهنش را تسییییییر کردند و توانش را ربودند. لرزش دسییییتانش 

 .مشهود بود و هرچه دستانش را در هم می فشرد راه به جایی نمی برد

با بی میلی در  شب سیتی را گذراند. ص ح با تنی خسته و روحی آشاته و زخمی بیدار شد. دو لقمه ص حانه

 .دهان نهاد. مادرش با نگرانی نگاهش می کرد و حر  را زیر زبانش مزه مزه می نمود

 !میگم مادر....دیروز اتااقی افتاد؟.....قیافه ا  شده مث  همون روزی که از خونه ی جلی  بیرون اومدی-

 !نه چیزی نیس  خوب نیوابیدم-

 .چشمان تیزبین مادر اما باور ن.رد

نمی توانسییت درسییت تمرکز نماید. خاتراتش غل ه کرده و اجازه ی بودن در زمان حال را نمی دادند. با  موقع کار

به صدا درآمدن زن  گوشی  صدایش را قاع کرد و دکمه ی بی صدا را زد. ا الن پیام ها را باالی صاحه دید و 

 .نادیده گرفت

اد. صییدای خشیین جلی  در گوشییش خاموش نمی تا  صییر تما  ها و پیام های شییاهد را ندید گرفت و جواب ند

 .شد و درد را در بدنش حس می نمود. ا افه بر سا ت کار نتوانست بماند و به خانه برگشت
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چهره ی نگران مادر نشان می داد که و ع روحی نامناسب از رخش پیداست. مادر چیزی نگاته خودش جواب 

 :داد

 !ییتم....خوب میشمنگران ن اش  یه کم یاد گذشته افتادم و بهم ر -

همین کافی بود تا مادر کوتاه بیاید و سیی.و  کند. به تور حتم او نیز فراموش ن.رده بود دختر هاده سییاله اش را 

 .با چه و عیتی تحوی  گرفته بود

اشییتها نداشییت و احسییا  می کرد خار در چشییمانش فرو رفته اسییت. دروغ ن ود اگر می گات ل هایش متورم و 

 .دردناک است

 .گوشی را باز کرد و بدون خواندن پیام ها نوشت فق 

ن باها  حر  بزنم  بذار وقتش که شد بهت زن  می زنم»  «حالم بده و نمی تونم فعال

رعد انسانی نمی  شاید کسی دیگر به جای او بود از حرکت شاهد استق ال هم می کرد.  شق را بی این جن ه از ب

 .داشت دید اما......این اما بود که خیلی حرفها

یعنی من برای همیشیییه همین حس رو دارم.....اگه نتونم ارت اع »غوته ور در میان خاتراتش از خود می پرسیییید

 «فیزی.ی با شاهد داشته باشم  ازدواج چه معنی پیدا می کنه؟

نگاته می دانسییت که شییاهد مردی نیسییت که در این مورد صیی ور باشیید. وقتی با یک بوسییه به این حال افتاده 

 شک به جانش افتاده که می تواند روابو و زندگی  ادی داشته باشد یا نه؟ بود 

جلی  اینگونه بود که هر گاه احسیییا  نیاز می کرد به خانه می آمد و بی توجه به حس و حال آتنه  با خشیییونت 

 کام می گرفت. اگر درصیید خشییونتش کم و آتنه بهوش بود که فقو دوش می گرفت و به دن ال کارش می رفت و

 .اگر خشونتش باال بود که مج ور می شد دخترک را به بیمارستان برساند

معموال یک بیمارسییییییتان نمی برد و به جاهای میتلف مراجعه می کرد و بهانه ی تصیییییییاد  و یا از پله افتادن را 

 . نوان می نمود

یقی با مادر یا خواهرش به شیییییید  دیدارهای آتنه با خانواده اش را کنترل می نمود و اجازه نمی داد که حتی دقا

 .تنها بماندر م ادا ش.ایتی و یا حرفی زند

* 

* 
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به نظر می آمد نلمه ق ول کرده است و دیگر برای نزدیک شدن به محمود تالشی نمی کند. برای محمود خیلی 

این مو وم خوشایند بود. محمد ولی از این که نمی تواند راحت در خانه ی خودشان رفت و آمد کند خوشحال 

 .ن ود و بیشتر از محمود دلش می خواست جهانی و خانمش برگردند و نلمه هم به خانه اشان بازگردد

کم کم مادر محمود هم خسیییییته می شییییید. ال ته نه از بودن نلمه بل.ه از کم دیدن پسیییییرهایش.....با توصییییییه ی 

از شلیتگی و رییت و پاشهای محمود به اتاقی که در اختیار نلمه بود وارد نمی شد. حرسن این کار این بود که 

 .دختر حرص نمی خورد

ت ق معمول محمود در س.و  نلمه را به خانه رساند و به آپارتمان خودش رفت. زمان کمی از رسیدنش گذشته 

گات و انتظار شییینیدن « الو»بود که گوشیییی اش زن  خورد.شیییماره ی خانه ی پدری بود. تما  را متصییی  کرد و 

 .شت. صدای  عیف و گریانی نگرانش نمودصدای مادر یا مهال را دا

 ....مح.....محمود-

 الو......مهال.....چی شده؟-

 ......من...منم.....نلمه .....مهال-

گریه شییدید شیید و تما  قاع گردید. محمود هرچه شییماره ی خانه را با تلان و شییماره ی نلمه را با گوشییی اش 

دستر  ن ودند. پدرش را گرفت و فهمید که با دوستانش  می گرفت جواب نمی داد. شماره ی مهال و مادرش در

 .به لواسان رفته اند و چیزی نگات و قاع کرد. دلشوره امانشان را برید

محمد پیشیییییینهاد داد که به خانه بروند. هردو با  جله از خانه بیرون رفتند. محمود خیلی وقت بود اینگونه با 

 .سر ت نرفته بود

محمد پیاده شییید و کلید انداخت و وارد سیییاختمان شییید.کوچه کم  رض و دو سیییمت تا محمود جای پارک بیابدر 

ماشین پارک بود. ماشینی هم به زحمت مشلول سر و ته کردن بود. محمود کالفه نگاهی به  قب کرد و دنده را 

 .جا انداخت و به سمت خیابان دنده  قب راند. احتمال این که در خیابان جایی را بیابد بیشتر بود

یی را یافت و پارک کرد و با  جله پیاده شد و با گام های بلند به سمت خانه که تقری ا انتهای کوچه بود به راه جا

 .افتاد. از سر ت قدم ها و نگرانی به ناس ناس افتاده بود. د ا می کرد اتااب بدی برای مهال نیوفتاده باشد

خشییم از چشییمانش می بارید. محمود هن و هن نزدیک خانه بود که محمد بیرون آمد. صییورتش سییر  و شییراره 

 :کنان رسید و به زحمت گات

 چی شده؟.....مهال؟-
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س.و  محمد را تاب نیاورد و خواست از کنارش رد شود که دستش اسیر دستان داغ محمد شد. فشاری که به 

 .مچش وارد می شد  صدایش را درآورد

 !سرم شده محمد.....یا حر  بزن یا بذار برم ب ینم چه خاکی بر-

 :دست محمود را کشید و گات

 !بیا بریم....بیا بهت میگم-

 .خواست دستش را رها کند و کمی هم از محمد  ص انی شد

 !مهال چی؟ محمد...همین جا بگو یا بذار خودم برم-

 :محمد دن ال خود کشاندش و با اتمینان گات

 !االمهال خوبه  بیا بهت میگم بریم تو ماشین.....نمی خوام بری ب-

 .کمی خیالش راحت شد

 مامان چی؟ .....محمد مامان خوبه؟-

 :محمد کالفه دست پشت شانه اش زد و فشاری داد و حرص زده گات

 !آره خوبه ..... ت.ون بیوری بهت میگم  اَه.....بیا بریم دیگه-

اما ماشیییین را  با برادرش همراه شییید. نزدیک ماشیییین دزدگیر را زد و هر دو نشیییسیییتند. سیییوئیچ را در جایش نهاد

 .روشن ن.رد. به تر  محمد چرخید و منتظر نگاهش نمود

 .محمد سرش را پایین انداخت و من و من کرد

 ....خب....راستش-

 !محمد-

 .اخاار داد. دلش هزار راه رفته بود و از نگرانی ناسش بند آمده بود. تحم  س.و  و من ومن را نداشت

 :زاقش را بلعید و گاتسرش را باال آورد و خیره نگاهش کرد. ب

نقشیییییییه بود.....می خواسیییییییت بندازتت تو تله  خدا رحم کرد که من رفتم باال......خدا رحم کرد که من رو نمی -

 .....خواد
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 .محمود گیج شد. سرش را ت.ان داد

 کی؟ محمد حالت خوبه؟ میگم باال چه خ ر بود؟ مامان....مهال؟-

 .ون داددستی به صورتش کشید و پوووفی ناسش را بیر 

مامان و مهال خونه ن ودن.....نمی دونم کجان....دختره می دونست که نیستن و جایی ان که آنتن نمی ده....یه -

جا مث  اسییییییتیر.... تنها بود. ف.ر می کرد تو تنها می ری باال......وای محمود...این دختر خود شیییییییاونه  می 

تو اتاب......جون داداش هنوز از چیزی که دیدم خواسیییییت دامنگیرش بشیییییی......من رو دید جیغ کشیییییید و رفت 

 !هنگم

دسیییت و پایش شییی  شییید. این دختر تا کجا پیش می رفت. تصیییور آنچه محمد دیده بود خونش را به جوش می 

 .آورد. چه مصی تی بود این دختر که دامنش را گرفته بود

خورد هر دو ت.انی خوردند.  هر دو گیج و من  و  صیی ی در ماشییین نشییسییته بودند. با  ییربه ای که به شیییشییه

 .چهره ی خندان مهال و مادرشان کمی آرامشان کرد. ل یندی به زحمت بر ل انشان نشاندند

 :محمود ق   از پیاده شدن آرام و بی آن که ل هایش ت.ان بیورد گات

ن ساکت باش تا ب ینیم چی.ار کنیم-  !هیچی نگی ها  فعال

ده شییید و ماشیییین را دورزد و با مادر و خواهرش دسیییت داد. مادر در محمد با ت.ان خایف سیییر موافقت کرد و پیا

 :حین احوال رسی گات

 !چرا اینجا ایستادید....بیایین بریم خونه-

 .محمود سریع میالات کرد

نه دیگه ....با بابا کار داشییتم ف.ر کردم خونه ا  و وقتی رسیییدیم اینجا به ف.رمون رسییید زن  بزنیم که دیدیم -

 !ا رو هم دیدیم .....بریم خونه بهترهنیس  دیگه شم

 :مادر دهان باز کرد میالات کند  محمد زود گات

آره دیگیه اصییییییی  دییدن بود و رفع دلتنگی کیه دییدیم......ایشیییییییاال کیه این دختره زودتر بره و من برگردم پیش -

 تون.....پدر و مادرش زن  نزدن بگن کی میان؟

 .مهال خندید
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 !که کاری نداره....اسمش اینه که زنِ داداشهچی.ار به اون داری؟ به تو -

 .محمود غرید

خدا بدور....من غلو ب.نم همچین زنی بگیرم  ......بهتره براش روشیییییین کنید که این ف.ر رو از کله اش بندازه -

 !بیرون

 :مادر آهی کشید و گات

هوای بییابییا  رو  چی بگم مییادر  یییه توری رفتییار می کنییه کییه انگییار  رو  ده سییییییییالییه ی خونییه ا   فقو هم-

 !داره.....توری که بابا  شده ترفدار درجه ی.ش

 .محمد  ص ی شد

 !بییود  بابا رو خودم روشن می کنم-

 .مهال چشمانش را گرد کرد

 واوووو چه خ ره محمد؟ تو چرا اینقدر آتیشی هستی؟-

 .محمود نامحسو  فشاری به بازوی برادر آورد

 مامان محروم شده  دیگه چی باید بشه برای  ص انی شدن؟ خب اتاقش رو اشلال کرده و از پذیرایی-

 .گات و س.و  کرد. مادر باز اصرار کرد و پسرها رد نمودند و خداحافظی کرده و رفتند« واالیی»محمد

 :کمی که دور شدند  محمد گات

 !می خوای چی.ار کنی؟ چیزی بهش میگی یا بی ا تنا رد میشی-

 :بید و گاتکف دستش را روی فرمان چند بار کو

نمی دونم.....واقعاً  نمی دونم چی.ار کنم  این دختر انگار یه ذره غرور نداره.....صییییییید بار تا حاال بهش گاتم -

 ......بازهم یه کاری می کنه که به من باهمونه مصممه این وصلت صور  بگیره

و صیله رو پس بزن  اون که تو باید یه  .س العملی نشون بدی.....باید.....اصالً  همین حرکتش رو بهونه کن -

 .....خونه ی ما هستش و ما هم که اونجا نمی ریم.....کسی هم نمی فهمه که صیله رو پس زدی

به نظرش ف.ر خوبی آمد. در هر صییییور  این صیییییله دردی را دوا نمی کرد. فقو بند اسییییارتی برای محمود بود و 

 ......افساری در دستان نلمه
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 .ین کردمتا.ر سرش را باال و پای

 !اینم حرفیه  شاید بشه....بذار فردا یه کاریش می کنم-

هر دو تا آخر شب در ف.ر بودند و  ص ی.....محمد بیچاره که معلوم ن ود با چه صحنه ای روبرو شده است که 

 :هر چند دقیقه ی. ار می گات

 !خدا لعنتت کنه دختر-

بیشییتر از این باز نشییود و پرده های شییرم و حیا محمود جسییار  پرسیییدن را نداشییت. بهتر دید که این مو ییوم 

 .دریده نگردد

نلمه در ماشییین را باز کرد و نشییسییت و سییالم نمود. محمود ل ش کمی ت.ان خورد و صییدای سییین شیینیده شیید. 

ابروهایش دو شییییییمشیییییییر که همدیگر را قاع می کردند. نگاه تیز و برنده اش حتی وقتی به مقابلش خیره بودر 

 .چشم را می زد

 :تر کمی جا به جا شد و با تردید گاتدخ

 محمود.....ناراحتی؟-

 .نگاهی که به دخترک کرد پر از حر  و پر از خنجرهای آخته بود

 !خب...خب....ب یشید.....دیدم تنهام دلم خواست پیشم باشی-

 :پوزخندی ل ان مرد را کج کرد. آرام اما با خشم گات

 !ات مم.نه ق   از من کسی دیگه برسه خونهاون مخ معیوبت نگات من نگران میشم....نگ-

 !دیدم مامانت اینا یادداشت گذاشتن که رفتن استیر و بابا هم لواسونه.....ف.ر نمی کردم با محمد بیایی-

 .صدای محمود باال رفت

 .....همین.....تا همین جا ف.ر کردی؟ یا نقشه ا  ادامه داشت و اومدن محمد خرابش کرد-

 !نقدر سیت می گیری  اومده بودی که پشیمون نمی شدیای بابا تو چرا ای-

ن از همه چیز پشییییمون شیییدم  بهتره تمومش کنیم  تو تا پدر و مادر  بیان مهمان مایی و به روال سیییابق - من کال

 !ادامه می دیم فقو این که.......بقیه مد  صیله رو می بیشم  دیگه تو محرم من نیستی

 :اتدهان دخترک باز ماند. با ل.نت گ



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

105 

 

 !تو نمی تونی......بای....باید ی.ی صیله ی تالب بیونه ....تو.....نه...اینجور نمیشه-

 :محمود با ل یند لج درآری گات

چرا اتااقاً  راهش فقو همینه  یه سیییییی.ه تلب داری که امروز یا نهایت فردا بهت می دم و شییییییما فقو دختر -

 ......دوست بابا میشی  بدون هیچ نس تی

مز شده ی نلمه دلش را شاد می کرد. احسا  س . الی می نمود. انگار این صیله وزنه ی سنگینی قیافه ی آچ

 .بود که دست و پایش را می بست

س.و  بهترین کار بود در مقاب  بد و بیراه های نلمه که تا رسیدن به مقصد نثارش کرد. وقتی از ماشین خارج 

 :می شد با خنده گات

ادبی نیسییییییتی نلمه خانم  با این رفتار انتظار نداشییییییته باش خواسییییییتگارا  صییییییف نچ نچ.....خیلی دختر با -

 ......ب.شن

 .مح.م کوبیدن در ماشین جوابش شد ولی حال خوشی داشت

ق   از پیاده شییدن شییماره ی پدرش را گرفت و برایش از دیروز و صییح ت های خودش با نلمه و بیشیییدن مد  

 .باقیمانده گات. پدرش نگران شد

 !جان یه وقت قهر ن.نه و تن پدر مریضش رو اونجا بلرزونهمحمود -

نمی دونم بابا  .س العملش چیه اما با حرکت دیروزش دیگه نمی تونسیییتم ریسیییک کنم و یه  مر پشییییمونی -

ب.شیییم. شیییاید بهتر باشیییه شیییما زن  بزنی و بهش بگی که در جریان همه چیز هسیییتی.....ایناور جلوی واکنش 

 !ه میشههای  جیب و غری ش گرفت

 .با تأیید پدرش  خیالش از برخورد های آینده راحت تر شد

* 

* 

دو روز گذشته بود و بیشتر از این نمی توانست شاهد را از سر باز کند. هرچند نس ت به چند سا ت اول پیام 

 .ها و زن  هایش از نصف کمتر شده بودند. پیام داد و خواست که بعد از کار همدیگر را ب ینند

بیرون آمد و تا میدان را پیاده رفت. قرار بود شیییاهد را آنجا ب یند.زن  زد و دقیق پرسیییید که کجا پارک  از شیییرکت

 .کرد« سالم»کرده است و خودش را به مح  رساند. در را باز کرد و نشست و 
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 :شاهد پاسخ داد و نگاهش را به صور  دختر چس اند که سر به زیر و مضارب نشسته بود.تل .ارانه گات

دو روز باید منت کشیییییی کنم تا جوابم رو بدی؟ من که اگه دوسیییییت دختر این مدلی می اینجوریا  آتی خانم؟ -

خواسییییییتم زیاد بود .....ف.ر می کنی اگه تعلق خاتری از گذشییییییته و جوونیمون ن ودر من اصییییییراری به ادامه اش 

 داشتم؟

ن قراره نه خانم....نه  من جاسییییییی ت فرند  نیسییییییتم که فقو باها  صییییییح ت کنم و این ور و اون ور برم..... مثال

لب گزید از صریح صح ت شناخت ق   از ازدواج باشه  االن من از راباه ی خصوصی تو چی دستگیرم میشه 

 :کردن مرد خجالت کشید. دست روی گونه ی داغش گذاشت و گات

هد  لاااً   آخه این چه بحثیه؟ من با حرکت تو یه خاتراتی برام زنده شییید که اذیتم کرد. همین  مگه بسیییه شیییا-

 قراره مالکت این چیزا باشه؟

 .مرد پوزخندی زد

هه ....همین  همین خاترا  که میگی می دونی چقدر برای من آزار دهنده اسییییییت. من می تونم ندید بگیرم و -

ه تو با هر حرکت من یاد یه خاتره بیاتی که کاله مون می ره تو هم  در  ییییمن بله تو نمی تونی؟ اینجور باشییییه ک

ن از اون شب دو دل شدم برای این راباه  !خانم این قسمت برای من خیلی مهمه  اصال

 .با خود واگویه کرد

 .....رو همینم مونده که دستش بزنم بگه اینجور ن.ن یاد اون مرتی.ه ی دیو..... می افتم  گیر آورده ما-

زبان آتنه کوتاه بود اما دلش پر خون.....دلش درک و فهمیدن می خواسیییییییت. دلش همراهی و ناز خریدن می 

خواسیییییت.....تعنه و کنایه و سیییییرزنش نمی خواسیییییت. آدم تل .ار بودن هم ن ود. از این که از همه ی خصیییییای  

سییی.و  کرد و اجازه داد خوبش  دسیییت روی  یییعاش گذاشیییت و راحت ا الم دو دلی کردر دلش شییی.سیییت اما 

 .شاهد تنها به قا ی برود و را ی نیز برگردد

به نظرش باید موقعیت ها را کنترل و غافلگیریش را به حداق  می رسییاند. بی آن.ه حرفی بزنند بینشییان فضییای 

سردی حاکم شده بود. روح زخمی آتنه یک سو و اف.ار و خواست های شاهد از سویی دیگر و متضاد بودن این 

 ..ار و خواست ها با هم با ث دلگیری و کدور  شده بوداف

ناخواسته و ت ق یک قرار نانوشته دیدارهایشان به حداق  رسید. آتنه وقت مشاوره گرفت . می دانست بحرانی 

که گری انش را گرفته اسییییت فقو با کمک یک فرد متیصییییر و حرفه ای رفع می شییییود. جدا از خواسییییت های 

 .آینده یک زندگی ت یعی داشته باشدشاهد  دلش می خواست در 
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یک زندگی که درآن همسیییری خوب و در همه ی امور توانا باشییید.ته دلش امید به زندگی با شیییاهد کاهش یافته 

بود. شاید اصرار به راباه بیشتر برای شرمنده نشدن مقاب  خانواده اش بود. این که ایرادهای شاهد را می دید 

یشیییتر برای موقعیتی که در آن قرار داشیییت بود. یک زن مالقه همین که پسیییر و سیییعی می کرد کنار بیاید هم ب

 .مجردی خواستارش بود باید کالهش را باال می انداخت

هر چه هم که در زندگی به او ظلم شییده باشیید باز مردم و  ر  لعنتی جامعه به چشییم بدی می دیدنش....انگار 

قیت های اجتما یش......چشییم همه مهر شییناسیینامه را نه جوانیش به چشییم می آمد و نه تحصیییال  و نه موف

 .می دید نه زندگی کوتاهی که به دست یک مرد ت اه شده بود

چون دلش نمی خواست بچه ی دیگری را بزر  نماید و یا مردی با اختال  سنی باال را ب ذیرد مح.وم به تنهایی 

ین که به راحتی محمود را از دسیییییت داده بود  بود. این مسیییییائ  مج ورش می کرد با شیییییاهد راه بیاید. گاهی از ا

 .حسر  می خورد

اگر محمود فرصیییتی می داد و اجازه ی انتیاب  مسیییلماً  بعد از دیدن رفتارها و مقایسیییه ی دو مرد صییید در صییید 

انتیابش محمود بود حتی اگر به اندازه ی شییاهد دوسییتش نداشییت. برخوردها و حرفهای شییاهد مث  آب بر روی 

ییته می شد و سرد می گشت. شرایو روحی اش توری بود که احتیاج به یار غمیوار داشت  شق آتشینش ر 

 .تا مردی که فقو ف.ر و ذکرش نیازها و خوشگذرانی هایش است

آتنه از موقعیتی که در آن بود خسیییته شیییده بود. مادر و مهرانه خسیییتگی و بی قراریش را می دیدند و سیییعی در 

جمعه که به دیدار هاتگی با شییییییاهد رفته بودر هنوز نرسیییییییده و درسییییییت فهمیدن مو ییییییوم داشییییییتند. آن روز 

احوال رسییی ن.رده باز شییاهد توری غافلگیرش کرد که همان جا حالش بد شیید و شییاهد مج ور شیید به درمانگاه 

 .برساند. با قیافه ی برزخی منتظر شد تا سرمش تمام شود

 . بعد از اتمام سرم و خارج شدن از درمانگاه فوران کرد

 !شورش رو درآوردی آتنه  خب بگو مش.  روانی داری.....بگو دیوونه ای که منم ت.لیام رو بدونم-

 :با اشک و بلب گات

این رو بهش نمیگن دیوونگی  آسیییییی ه و زمان می بره تا خوب بشیییییه  تو هم که ماشیییییاال هر چی میگم بدتر می -

 !کنی  همین جا نگه دار من برم خونه  فایده نداره

 انداختن و ماشین را نگه داشتن  ناراحتش کرد اما پیاده شد و از شاهد و ماشینش دور شد. به خانه شانه باال

 .که رسید  مادر و مهرانه نگران از رن  و روی پریده اش پرسیدند
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 :خسته از همه ی رفتارهای شاهد و پنهان.اری های خودش گات

 !وحی من نمی کشهبا شاهد بحثم شد. به یه چیزایی اصرار داره که حال ر -

 :مهرانه تیز فهمید منظور خواهرش چیست و مش.وک پرسید

 آتی ن.نه فقو به خاتر این که تو مالقه ای دن الت راه افتاده......ن.نه ف.ر می کنه یه لقمه راحت و آماده ای؟-

 .از حر  مهرانه که برایش تدا ی رفتار شاهد بود چندشش شد. چینی به بینی اش انداخت

.نگو تو رو خدا  نمی دونم واال  میگه برای ازدواج ی.ی از مالک هاش اینه ..... حقیقتش اینه که من ایشییییییش..-

نمی کشیییم  این که االن دارم بهتون میگم برای اینه که یه وقت نشییید سیییرزنشیییم ن.نید. دارم می رم مشیییاور ولی 

 !نتیجه ای ندیدم تا حاال

 :مادرش دلسوزانه گات

ه دلمون می خواد سر و سامون بگیری ولی نه ایناوری که حال و روز  بشه مث  اون نشد که نشد.....درسته ک-

 .....زمان

سییییییری ت.ان داد و به اتاقش رفت. باید خیلی خوب ف.ر می کرد. موقعیتی که االن داشییییییت  آنقدر حاد ن ود که 

ه   ی. اره زرد شیده و از خود را به چاه بیندازد. انگار نهال  شیقی که سیالها در دلش پرورش داده و نگهش داشیت

 .ریشه گندیده بود

* 

* 

با دادن س.ه به نلمه هر چند که ق ول ن.رده بود ولی خیال محمود از پایان این صیله و راباه راحت شد. نلمه 

با پررویی هنوزبرای رفتن به سییییییرکار با محمود رفت و آمد می کرد اما از شیییییییانس خوب محمود قهر کرده و در 

 .دس.و  به سر می بر 

 .از تریق مهال پیلام می فرستاد که به محمود بگو:نامردی کرده و از ا تماد پدرش سوءاستااده نموده است

محمود گوشیییییش بده.ار این حرفها ن ود.شیییییماره ی جهانی را از پدرش گرفت و زن  زد. صیییییدای جهانی بیمار و 

 . عیف ن ود و محمود از این جهت شاکر خداوند بود

 حوال شریف.....خوب هستین؟سالم جناب جهانی  ا-
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 .صدای جهانی حیرتش را نشان می داد

 ....سالم پسرم .....محمود جان خوبین.....اتااقی افتاده؟-

 .سریع جواب داد تا مرد را نگران نسازد

 !نه نه  همه چی مرت ه  نلمه خانم هم خوبن و تازه رسوندمشون شرکتشون-

 .راحتی خیال مرد را احسا  کرد و ادامه داد

 !زن  زدم احوالتون رو ب رسم و یه مو و ی رو بگم-

  !خوبم.....دکترا که از روند درمان خیلی را ین-

 .....خب خدا رو ش.ر  راستش مو و ی که می خواستم بگم.......یه کم سیته.....امیدوارم که از من نرنجید-

 راحت باش پسرم.....مربوع به نلمه ا ؟-

 .راحت کردن این مرد بودآهی کشید. آخرین خواسته اش نا

ن دلم نمی خواد شییما رو ناراحت کنم و آزرده خاتر بشییید.شییاید من ن اید پیشیینهاد صیییله رو ق ول می - حقیقتا

 .....کردم

 .صدای مرد ناراحت شد

 نلمه چی.ار کرده؟ آبروی من رو که ن رده؟-

اه می کردن......راستش.....برای شما خودتون رو ناراحت ن.نید. ایشون یه حسابی دیگه روی این صیله و راب-

 ......من ایشون به  نوان دختر شما محترم و  زیز هستن  اما

 :مرد آه سردی کشید و گات

می دونم ......من و مادرش بهش گاتیم ولی نلمه دختر خودرأیی هستش که حر  حر ِ  خودشه  نمی دونم -

 !شچی.ار کرده که شما رو ناراحت کرده ولی شما به من ب یشین

جناب جهانی.....شیییرمنده که نتونسیییتم کام  از  هده ی فرمایش شیییما بر بیام. باور کنید بیشیییتر از این میسیییر -

ن ود.....من صیییله رو بیشیییدم. شییما خیالتون راحت باشییه که ایشییون به روال سییابق خونه ی بابا اینا هسییتن و 

 !وارد نمیشه  خیالتون راحتازشون به نحو احسن پذیرایی میشه  حتی در رفت و آمدشون هم خللی 
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تعارفا  رد و بدل شده خیالش را از این سمت را راحت کرد.  ذاب وجدانی اذیتش نمی کرد. با ف.ری آسوده به 

 .شرکت رفت

 صر ت ق معمول سر خیابان اصلی منتظر نلمه ایستاده بود. سمت دیگر خیابان ماشین آشنایی توجهش را 

 .د و چشمانش را تن  کرد تا بهتر ب یند و شاهد را شناختجلب کرد. کمی در جایش جا به جا ش

شیاید آتنه مح  کارش این »متعجب از حضیورش کنج.او شید بداند که منتظر چه کسیی اسیت. با خود ف.ر کرد

یادش نیامد که آتنه آدر  مح  کارش را گاته باشد. از این که آتنه را ب یند « اترا  است و مرد منتظر اوست.

 .هیجان زده شد

هم تأثیری در کم شیییدن این « دلت رو خوش ن.ن میاد سیییوار ماشیییین یارو میشیییه » نهی ی که به خودش زد که

 .هیجان نداشت.خیره ی ماشین شد تا چیزی را از لحظه رسیدن دختر از دست ندهد

ید ا ترا  می کرد که با نه برایش چه ارزش و جایگاهی دارد. بی تعار   که آت تازه داشیییییییت می فهمید   انگار 

دوسییییتش دارد.  میق و ماندگار و از ا ماب قل ش که دوری و بی وفایی دختر تأثیری در کیایت و میزانش ایجاد 

 .ن.رده بود

دختر به ماشیییییین نزدیک شییییید و با ل یند در را باز کرد و کنار مرد نشیییییسیییییت. سیییییرهای نزدیک شیییییده اشیییییان از 

نمی شد. ماشین حرکت کرد و از پیش  احوال رسی صمیمانه اشان می گات. چشمان محمود می دید و باورش

چشمانش دور گشت. ما  و م هو  به جای خالیش خیره ماند. ورود نلمه را هم متوجه نشد تا با صدای بلند 

 :صدایش کرد و شاکی گات

  به چی ایناور ماتت برده؟-

سی.وتش همراه هماناور گیج و من  سیری ت.ان داد و حرکت کرد. همیشیه مسییر را در سی.و  می راند و امروز 

با سییییییردرگمی بود. کاش کسییییییی بود تا می توانسیییییییت از دیده هایش بگوید. نظر کسییییییی دیگر را هم جویا می 

 .شد....شاید اشت اه دیده......شاید درست متوجه نگردیده است

 :اتوماتیک وار مقاب  خانه ایستاد تا همراهش پیاده شود. دخترک ق   از ترک ماشین گات

 !.....نگو نه که دروغه  تو حال خود  ن ودیامروز یه چیت می شد-

انگار کلماتی در ذهنش ن ود تا کنار هم بچیند و جمله ای بسازد و تحوی  دختر دهد. چشمانش روی دختر بود 

 .و او را نمی دید

 :نلمه پیاده شد و در را بست و با حرص گات
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 !برو بابا خدا شاا  بده  همین یه قلم رو کم داشتی-

تش را ت.یه بر شیشه و سرش را به آن چس انده و در ذهن شلوغش دن ال یک راه مناسب می حرکت کرد. دس

 .گشت. یک راه که سریع و بی پیچ و خم او را به جواب برساند

ماشین را در پارکین  گذاشت و با آسانسور به ت قه اش رفت. وارد خانه شد و از این که محمد ن ود خوشحال 

 .یر می شد بعد قدر  رویارویی با دیگران را می یافتشد. ابتدا باید ت.لیاش مش

آبی به دست و رویش زد و ل اسش را تعویب نمود و گوشی به دست روی م   نشست. لیست میات ینش را 

باز کرد و با انگشیییییییت باال و پایین نمود و مردد روی اسییییییمش م.ث کرد.  قلش می گات دخالت ن.ند و دلش 

 .و  ق  جوابش را می داد. جدالی برپا شده بود که  رصه را برش تن  کردناسازگاری می کرد. دل می گات 

 ق  را سییاکت نمود و با دل همراه شیید و روی اسییمش را لمس کرد و منتظر پاسییخ گردید. صییدای دختر همچون 

شهد بود و کامش را شیرین نمود. حتی تعجب را در صدایش می پسندید. فقو ف.رش را ن.رده بود که چگونه 

 .  مو وم حر  بزنداز اص

 !سالم خانم نصیری خوب هستین-

 !سالم.....ممنون  شما خوبید-

 چه خ را؟ کار و بار خوبه.....را ی هستین؟-

دختر با م.ث پاسخ می داد.انگار باورش نمی شد فقو برای احوال رسی تما  گرفته باشد. باید گریزی می زد و 

 .به جواب سؤال هایش نزدیک می شد

 !ن اسم شرکت جدید چیه؟ محلش کجاستراستی نگاتی-

 !شرکت آسان پردازان.....محلش جردنه-

 «.....ای خدا...چاور بهش بگم»چشمانش را بست و سرش را باال گرفت.

 ....آقا محمود-

 !جانم-

بی اراده بود. پاسیییی بود که از  مق جانش برخاسییت. با برنامه و  مدی ن ود. سیی.و  دختر و ناس  میقی که 

 .ات که دست اچه شده است. صدایش کمی مرتعش شدکشید می گ
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 !میشه راستش رو بگید چرا زن  زدید؟ نگرانم کردید-

 :پووفی از کالفگی کشید و من و منی کرد و دل به دریا زد و گات

 ب یشید.....یه سؤال ذهنم رو درگیر کرده.....قصد جسار  ندارم اما برام مهمه .... ب رسم؟-

 .م جواب می دمخواهش...می کنم  بتون-

 .دستی به پیشانیش کشید و ی. ار دیگر  ذرخواهی کرد و در آخر پرسید

 شما هنوز با مهند  رشیدی در ارت اتی؟-

 .صدای دختر برزخی شد

 !این چه سؤالیه؟.....ف.ر می کردم براتون دیگه مهم نیس-

 !آتنه......خواهش می کنم.....جوابم رو درست بده....مهمه-

ش کردنش زبان دختر را کوتاه کرد یا مهم بودن مسیییئله......هر چه که بود  آرام و به خجالت نمی دانسیییت خواه

 :گات

 !بله هنوز در ارت اتیم-

 :به زحمت بزاقش را بلعید و جان کند تا ب رسد

 قول و قرار ازدواج گذاشتین؟-

 !آقا محمود....تو روخدا-

 .زمزمه کرد

ن....همین آخریشه-  !لااا

 !....یه کم وقت خواسته و احتماالً  یک سال دیگهخب......راستش.-

نمی دانست ناس راحت ب.شد یا نه   ذاب وجدان داشت بگوید و حال دختر را بگیرد یا نگوید و بار نگاتن را 

 .به دوش کشد

  !حاال شما بگو.....این سؤاال برای چی بود؟ گاتین مهمه-

 .....خب-
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وندن....اون چیزی که با ث شییید شیییما زن  بزنی و من رو سیییؤال و آقا محمود راسیییتش رو می خوام.....بی پیچ-

 !جواب کنی

 !آخه.....خیلی سیته-

ق   از این که زن  بزنی و یا ق   از این که پرسییییییش و پاسییییییخ راه بندازی باید به سیییییییتیش ف.ر می کردی  -

 !.....منتظرم

* 

* 

جانش اف.نده بود که ف.رش را هم نمی کرد.  دل تو دلش ن ود تا دلی  محمود را بشنود. آتنه گاتنش لرزه ای بر

دلشیییوره امانش را بریده بود. می دانسیییت اتااقی افتاده که محمود م ادی آداب را وادار به زن  زدن و کنج.اوی 

 .در راباه اش با شاهد کرده است

 .می توانست از ناس های مرد کالفگی و سردرگمی را احسا  کند. باز اصرار کرد

   زدن فقو احوال رسی ن ود......درسته؟شما قصد  از زن-

 !در....درسته-

 !می شنوم-

 .سعی کرد قاتع باشد تا به مرد جرأ  گاتن بدهد. صدای آرام مرد گوشش را نوازش داد

می خوام بدونین که قصیید من فقو خوبی و خیر و صییالح شییما  .....می خوام باور کنین که کینه و دشییمنی و -

 ...امتالفی دخی  نیس.....می خو

 .....آقا محمود-

 .....صدای دم توالنی و ح سش در سینه و بازدم با صدایش در گوشی پیچید و بعد

امروز سر خیابون شرکت.....ماشین رشیدی رو دیدم  ف.ر کردم که منتظر شماست. حد  زدم که باید شرکت -

 ....ظرم نرسید اماجدید همون اترا  باشه .....هرچند شرکت آشنایی که اون دور و بر باشه به ن

 ....کسی که اومد سوار ماشینش شد  شما ن ودی  ......دلم نمی خواد شما اذیت بشی و

 کی بود؟-
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 !گوش کن-

 کی بود؟......رؤیا ص ا؟-

 .صدای محمود حیر  زده و بی رمق شد

 می دونستی؟......می دونستی و موندی؟-

مو ییییو ی و ان.ارش با تمام قوا.....بی اختیار جواب  حال آتنه  حال بدی بود. یک بی حسییییی کام .....آگاهی از

 ....داد....زمزمه کنان و بی جان

می حد  زدم......نمی دونستم.......حد  می زدم.....می دونستم نتونه با مش.لم کنار بیاد.....می دونستم -

 ....دونستم فقو به خودش ف.ر می کنه و خوشگذرونیش

 .کرده بود که میات ش چه کسی است. محمود نالیدآتنه انگار فراموش 

 !آتنه .....آروم باش .....ب یش....نمی خواستم ناراحتت کنم-

 :چشمانش را بست و قاره های اشک از بین مهگانش پایین رییت. با لحن سردی گات

 !ممنون که گاتین جناب رفیعی  لااتون رو فراموش نمی کنم  مرحمت زیاد-

 .....زم برمیادآتنه  اگه کاری ا-

 !تش.ر  مزاحم زندگی شما نمی شم  همین که آگاهم کردین کافیه-

آی.ون قرمز را لمس کرد و گوشی را در کیاش انداخت. کاش وقتی در خانه بود خ ر را می شنید. کاش تنها بود 

که در تاکسی و بین این همه آدم غری ه در دل این شهر ن ود. افتان و خیزان شاید وصف درستی از حالش بود 

نشییسییت. سییعی کرد با آرامش ف.ر کند. انگار در  ییمیر ناخودآگاهش منتظر این چنین روزی بود و فقو خود را 

 .به راهی دیگر می زد تا باورش ن.ند

باید بهترین تصیییمیم را می گرفت. باید با چشیییمان خود می دید و حتی اگر می شییید مدرکی جور می کرد تا هم 

 .هم حریف زبان چرب و دروغگوی شاهد می گشتدلش کام  قانع می شد و 

تمام مسیییر را به کارهایی که باید انجام دهد و چگونگی اشییان ف.ر کرد. از این که خر فرض شییود و کسییی دورش 

 .....زند بی نهایت بدش می آمد. از فردا شروم می کرد
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از کلما   اشقانه ی شاهد می آخر شب چند پیام دلتنگی برای شاهد فرستاد و درخواست دیدار نمود.پیام پر 

 .گات تا سه روز آینده وقتی برای دیدار ندارد. این همان چیزی بود که می خواست

فردا اولین کاری که کرد به اتالم رئیسش رساند که سه روز آینده از سا ت دو شرکت را ترک می کند. مرخصی 

می بود. با غرولند ولی پذیرفتند. تا سییییییا تی یا هر چیزی که حسییییییابش می کردند حتی اگر با کسییییییر از حقوب 

سا ت یک بی وقاه کار کرد تا ج ران ن ودنش بشود و کارهایش تلن ار نگردد. دو لقمه غذا خورد تا جان داشته 

 .باشد و  عف ن.ند

با اَپ ماشینی درخواست کرد و با دیدن نزدیک شدنش از ساختمان شرکت خارج شد. شرکت مح  کار شاهد 

د و نام مناقه را به راننده داد و در تی مسییییییر از تریق وبسیییییایت شیییییرکت آدر  دقیق را پیدا را حدودی بلد بو

 .نمود

نزدیک به سییییاختمان شییییرکت از راننده خواسییییت توقف نماید و منتظر شییییوند. ماشییییین شییییاهد را هم رو به روی 

 .ساختمان پارک شده دید. راننده مشیصاً  کم حوصله بود

 یم؟خانم تا کی باید اینجا بمون-

 :با جدیت و مح.م جواب داد

دقیق نمی دونم  اگه ف.ر می کنید براتون مقدور نیسییت من ماشییین دیگه ای بگیرم  چون کارم مم.نه تا شییب -

 .....زمان ب ره

 .نچ مرد را شنید و منتظر تصمیمش شد

 !خانم اون قیمتی که مشیر شد فقو تا رسوندنتون به اینجا بود ها  بعد دبه ن.نی-

 :با خشمی نهاته گاتکالفه و 

  !بله می دونم آقا  ندیده نیستم که ندونم چاور باید حساب کنم-

 :قیمتی که روی اپ زده بود را درآورد و به تر  مرد گرفت و گات

 این کرایه ی تا اینجا  بعد از این هم در اختیار می خوام  حله؟-

 .ل یندی بر ل ان مرد نشست و پنهانش کرد

ما هم اینقدر از این مسیییییائ  می بینیم که میگیم جن  اول به از صیییییلح آخر.....شیییییما حله  ب یشیییییید آبجی  -

 !ب یش
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زمزمه کرد و تمام حواسش را به ساختمان و ورود و خروج افراد داد.دیشب « خواهش می کنم  خدا ب یشه ای»

 .باشد باور  منی از شاهد پرسیده بود و می دانست در شرکت هست. فقو د ا می کرد که دروغ نگاته

 :شاهد که از شرکت بیرون آمد  خااب به راننده گات

 !این آقا رو ب ینین  اون دویست و شیشه ماشینشه  با ر ایت فاصله هر جا رفت برید دن الش-

 شوهرته؟-

 .لاااً  حواستون را جمع کارتون کنید-

آمد و حرکت کردر چشییم مرد را نشیینیده گرفت و خودش هم با دقت دن ال ماشییین شییاهد که از پارک در « اوکی»

دواند.قل ش جایی نزدیک حلقش می زد. دسییییییتانش می لرزید و از  رب نمناک شییییییده بود. انگشییییییت هایش از 

 .درهم پیچاندن مدوام دردناک شده بود

شت اه درآمد. مسیری که می رفتند به جاهایی که ق الً  با شاهد رفته  با تلییر مسیر  محاس ا  آتنه از آدر  ا

شد. انگار کسی گوشه ای از وجودش نشسته بود و ذکر می گات و از خدا می خواست چیزی را  بود  ختم نمی

 .که ف.ر می کند ن یند

حدود چه  و پنج دقیقه در تعقیب شاهد گذشت تا به ی.ی از محال  در شرب شهر رسیدند. شاهد رو به روی 

رد سییاختمان شیید. چند دقیقه ای گذشییت و سییاختمان تقری اً  نوسییازی پارک کرد و پیاده شیید. کلید انداخت و وا

 :راننده بی تاقت گات

 خانم اگه حاال حاالها نیاد بیرون چی؟-

 :جوابی برای این سؤال نداشت ولی ابرویی درهم کشید و  ص ی گات

 !شما اجازه بده من نگران این مو وم باشم  شما که کرایه ا  رو می گیری  نگرانی نداره-

را دسییت گرفت و غرب برنامه هایش گشییت. بیشییتر از نیم سییا ت گذشییته بود.  راننده سییاکت شیید. گوشییی اش

نگاهی به اترا  نمود. بیشتر به دن ال سوپرمارکتی می گشت که شاید بتواند اتال اتی کسب نماید. متأساانه 

 .ملازه ای در کوچه ی  ریب ن ود

هم همه ی اینها توهمی بیش ن ود و  کم کم تصمیم به رفتن گرفت. شاید فردا نتیجه ی بهتری می گرفت. شاید

شییاهد را م ّرا از هر گناهی می یافت. از این ف.ر حس کرد جریانی قوی از اکسیییهن وارد ریه اش شیید وناس گره 

 .خورده اش را آزاد نمود
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دهانش را باز کرد تا فرمان ترک مح  را به راننده دهد که در ساختمان باز شد و شاهد بیرون آمد. دستانش در 

 .ت پسرک کوچ.ی گره خورده بود و دست دیگرش حائ  شانه ی زنی جوان بوددس

پسییرک به محب دیدن ماشییین دسییتش را از دسییت شییاهد رها سییاخت و به تر  ماشییین دوید و صییدای بلند 

 :شاهد را شنید که می گات

 !س هر بابا  ندو  مواظب باش نیاتی-

باز کردن را از پشت پرده ای از اشک  مواج و تار و روشن زدن دزدگیر و در ماشین را برای زن و پسرک س هر نام 

 .دید. صدای راننده را انگار از زیر آب می شنید

 زکی  خانم این که زن و بچه داره ......واقعاً  شوهرته؟-

 .تصاویر برایش از گذشته به حال و از حال به گذشته می رفت

درش را داده بود و او سر از پا نمی شناخت برای این لاف وقتی که برای دو روز جلی  اجازه ی رفتن به خانه ی پ

ناگهانی.....چقدر خوشیییحال بود و از لحظاتش لذ  برده بود. از این که می توانسیییت با خانواده اش به  روسیییی 

 .پسر خاله اش برود  برایش مانند دریافت جایزه ای بی نظیر بود

نیست  به خانه اش رفت و در را که باز کرد  صداهایی را برای بردن ل ا  در سا تی که مامئن بود جلی  خانه 

 .شنید. صدای هیجان زده ی جلی  را می شناخت......صدایی که در پی آن باید منتظر مشت هایش می شد

 یییعای در زانوانش احسیییا  می کرد. خنده های شیییاهد و زنی که به نظر مادر بچه اش بود. نگاه پر مح تی که 

زبان نشیییسیییته روی پای مادر  می انداختند. وقتی دوشیییادوش هم پسیییرک را به پارک هر دو به پسیییرک شییییرین 

 .نزدیک خانه بردند

با قدم های کوتاه و بی صییدا به اتاب خوابش نزدیک شیید. جلی  بر .س همیشییه شییاد بود و کلما   اشییقانه ای 

ود. با چه  شییقی زن را صییدا می گات. در نیمه باز بود. چیزی که می دید را باور نداشییت. فقو یک روز و نیم ن 

 می زد. پس مشت هایش کجا فرود می آمدند؟

زن کناری ایستاد و بازی شاهد و پسرش را تماشا کرد. قهقه های پسرک ل یند را بر ل انش می آورد.از سرسره 

 .پایین آمد و در آغوش پدرش چرخانده شد

 :شاهد با ذوب گات

ر ب-  !یوره بیاد پایینسحر ب ینش چه بزر  شده خودش می تونه سر
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 .پسرک شاد و سرخوش از گردن پدر آویزان شد

دستش رفت و در را باز کرد. انگار باور نداشت این همان مردی باشد که ی. ار نوازش دستهایش و یا کلماتش را 

 .حس ن.رده بود. با صدای در هر دو از جا پریدند. زن جیلی کشید و جلی  فحشی داد و حمله ور شد

حرکت همان جا ایسییییتاد و  ییییربا  مشییییت و ناسییییزاهای جلی  را پذیرا گردید. ندانسییییت که کی بی حس و بی 

  .معشوب جلی  دلش رحم آمد و او را کنار کشید. خونش فرش اتاب خواب را رنگین نمود

زن به زحمت جلی  را به رفتن قانع کرد. دقایق گذشت و ت دی  به سا ت شد. این ار حتم داشت که استیوان 

ار ش.ستگی شده است. با درد خود را به نزدیک تلان در هال خانه کشاند و شماره ی خانه اشان را هایش دچ

 .گرفت

دیگر دیدن شاهد و خوش یتی اش کافی بود مدرک به اندازه کافی در دست داشت. دستور حرکت داد و راننده 

 .دبا غرولند و نارین به زنانی که آوار زندگی دیگران می شوند  به راه افتا

زخمی ن ود و شیی.سییتگی نداشییت ولی به همان اندازه درد داشییت. از درد زیاد از هوش رفت و ناهمید که چگونه 

پدر و مهرانه به دادش رسییییییدند. پدر بعد از دیدنش در آن حال و بسیییییتری شیییییدنش به سیییییراغ جلی  رفته بود. 

 .حرفهایش و وقاحتش در گاتار  پدر را به حد س.ته رساند

روی حقیقی اش را نشان « رو فروختی و حق نداری برای چیزی که خریدم اد ایی داشته باشیدختر  »با گاتن

 .پدر زنش داد

از همان بیمارسیییتان روند شییی.ایت و پزشییی.ی قانونی و دادگاه را شیییروم کردند. آتنه آنجا متوجه شییید که در ازای 

 .یدن داردجهیزیه ن ردن  مهریه اش فقو یک س.ه است و همان هم جلی  اصرار به بیش

جلی   به دلی  ن ود شییییییاهد و مدرک رد گردید. نهایت با ر ییییییایت و توافق ترفین  تالب توافقی  نامردیاد ای 

جاری شد و آتنه در هاده سالگی بعد از شش ماه زندگی مشترک که نه......شش ماه ش.نجه و آزار به خانه ی 

 .پدرش بازگشت.کمتر از دو ماه بعد پدرش را از دست داد

شاهد قرار گرفته بود  به شد  ناراحت بود. کاش  نامردیمسیر را تا خانه اشک رییت. از این که وسیله ی  تمام

ش در حد دوسییتی با رؤیا بود و پای زن و بچه وسییو نامردیاز روز اول دوسییتی شییاهد را نمی پذیرفت. کاش فقو 

 .ن ود

به نظر می رسید. نن  بر شاهد که حق کنار  دلش برای زن بیچاره سوخت. چقدر شاد بود و از زندگیش را ی

 .روحش را به شیاان می فروخت نامردیآنها بودن را  ایع می کرد و با 
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 .گات و سری ت.ان داد«نچی»راننده از آینه نگاهش کرد و 

ن ال ت اال ت....آبجی خود  رو کشیییییتی.....این مردی که من دیدم ارزش نداره به خدا.....بی خیال....ولش ک-

 .....برو پی زندگیت.....حاال اشت اه کردی زنش شدی دیگه ادامه نده

 .هق هق تنها صدایی بود که از حنجره اش بیرون می آمد

کرایه ی مرد را حسییاب کرد و تشیی.ری را چاشیینی نمود و وارد خانه شیید. مادرش ت ق معمول روبروی تلویزیون و 

ن از فیلم پر  شیییود و دسیییت اچه به مشیییلول سیییریال دیدن بود. آنقدر سیییر و شییی.لش بد بود  که حوا  مادر کامال

سین و جیمش کند. نای حر  زدن نداشت ولی دلش هم پر بود. « چی شده؟....چت شده؟»استق ال بیاید و با 

روی اولین م   آوار شییییییید و در میان گریه و هق هقی که با صیییییییدای بلند راه افتاده بود  برای مادرش ت.ه ت.ه و 

 .دنامنظم تعریف کر 

 .مادرش مویه کنان در آغوشش کشید

 !رو....حیف تو ن اشهمادر  بمیره که شانس نداری ....چی.ار کنم مادر.....ولشون کن این مردای از خدا بیی ر -

 :آ ب قندی به خوردش داد و کمی آرامش نمود. آتنه تن خسته اش را به اتاقش کشاند و زمزمه وار گات

 !شام بیدارم ن.ن می خوابم مامان برای-

 .برای اولین بار مادر بی چک و چانه ق ول کرد

به اتاقش رفت و ل اسش را تعویب نمود و در سرویس  آبی به صورتش پاشید و چشمان متورم و سرخش را با 

آب سییییرد کمی کم ر  نمود. المپ کوچک قرمز رنگی که به  نوان چراغ خواب اسییییتااده می کردر روشیییین نمود 

 .ش خزیدوبه زیر پتوی

گوشی را به دستش گرفت تا تتمه ی راباه با شاهد را نابود نماید.تلگرامش را باز کرد. صاحه ی شاهد باال بود و 

 .پیلام داد بود

 « شقم دلم برا  تن  شده.....کاش االن پیشم بودی»

 .از تنار تمام صورتش جمع شد. بهانه ی خوبی بود و سریع جواب داد

تو پارک خوش نگذشییت......زن خوشییگلی داری و بچه ی شیییرینی.....و تو چقدر بی  چرا مگه با سییحر و سیی هر»

لیاقتی که قدرشییییییون رو نمی دونی.....خریت من تا همین جا بود.....دیگه سییییییراغم نیا .....تا جایی که بتونم رؤیا 

 «.....هستی شاهد رشیدی امردی نص ا رو هم روشن می کنم که تو چه 
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.  .س هایی که با چشییمان اشیی.ی گرفته بود و کمی لرزان و تار افتاده بود را برای رؤیا ارسییال نمود و بالکش کرد

 .فرستاد و نوشت

این مرد که دیروز تو رو سییییییوار ماشییییییینش کرد و اوقا  خوشییییییی را برا  سییییییاخت  پدر این بچه و همسییییییر این »

 «زنه......اگه یه ذره وجدان داری دوستیت رو ادامه نده

یلیت اکانت زد و سیم کارتش را هم از موبایلش درآورد و در کشوی پاتیتی اش انداخت. از صاحه خارج شد و د

فردا باید سیم کار  جدیدی تهیه می کرد. دلش نمی خواست کسی شماره اش را داشته باشد. باید یک فص  

 .تازه از زندگیش را شروم می نمود

* 

* 

* 

انجامید. خانواده ی رفیعی خیلی صیییی وری کردند تا مسییییافر  خانم و آقای جهانی نزدیک به یک سییییال به تول 

مهمانشییان راحت باشیید و شییرمنده ی پدر و مادرش نگردند. بعد از مدتی نلمه متوجه شیید که واقعاً  نمی تواند 

 .روی محمود تأثیر مث تی داشته باشد و به هیچ ترفندی جذب نمی گردد

ید و اجازه داد محمود بی نوا نا س راحتی ب.شییییییید. محمد بعد از دیدن نلمه در کم کم خودش را کنار کشیییییی

 .و عیتی که هیچ.س ناهمید چه بوده  حتی االم.ان از رو به رو شدن با نلمه خودداری می کرد

روزی که نلمه خداحافظی کرد و به خانه اشان بازگشت  محمود و محمد جشن گرفتند و شادی خود را با کیک 

 .ره به اتاب خودش برگشتخریدن و شام دادن نشان دادند. محمد باالخ

رفتن محمد از خانه  تنهایی را بیشییییییتر به ر  محمود می کشییییییاند. از آخرین باری که با آتنه صییییییح ت کرده بود 

چندین ماه می گذشییییت. گوشییییی اش خاموش بود و آدر  مح  کارش را دقیق نمی دانسییییت.اسییییم شییییرکت هم 

 .یادش ن ود

رسییید  اق ت خوبی برای آتنه نداشییته باشیید. از هم.ارهایی که دو سییه بار خواسییت که به در خانه اشییان برود و ت

ف.ر می کرد شیییاید ارت اتی داشیییته باشییید پرسییییده بود و جوابشیییان همان خاموش بودن گوشیییی و غی ت از تمام 

 .صاحا  مجازی بود

ه و محمود به شییید  از این که دیدن شیییاهد را به آتنه گزارش داده  پشییییمان بود. دلتنگی هم مزید بر  لت شییید

 .مرد را به کالفگی رسانده بود
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حال که نلمه رفته بود  مادرش دوباره به ت.اپوی یافتن همسر مناسب افتاده بود و هر زمان که فرصت می یافت 

 .لیست بلندباالیی را تحوی  محمود می داد

 .محمد با شوخی ا تراض می کرد

 !مامان یه کم هم به ف.ر من باش  منم اینجا آدمم-

در از خدایش بود که کسی را نیز به محمد معرفی نماید ولی مهال به گوش مادر رسانده بود که محمد در واقع ما

 .کسی را دوست دارد و منتظر است در  دختر به پایان رسد

این روزها مهال هم در جریان آشنایی با ی.ی از خواستگارانش قرار داشت. محمود شیصاً  تحقیق و تأیید کرده 

  .بود

درگیر آتنه بود و نمی توانسیییت به کسیییی دیگر بیندیشییید. بعد از آن روز هم دیگر رشییییدی را نزدیک  ف.ر محمود

شییییرکت ندیده بود. تا این حد نگران و دلتن  آتنه بود که با خود قرار گذاشییییت اگر شییییاهد را ب یند  جلو رود و از 

 .آتنه ب رسد

 .آن شب مادرش ت ق معمول شروم نمود

 !نمی رو معرفی کرده که اگه را ی بشی یه دیداری با هم داشته باشین خیلی خوبهمادر... خاله ا  یه خا-

 .محمود سعی کرد با شوخی مادر را از اصرار بازدارد

ای وای من چقدر بدبیتم  خود  کم بودی خاله هم اومد وسییییو......تو رو خدا....خود  پیدا کنی من را یییییم -

 ....برم سر قرار دیگه به فامی  نس ار که هات روز هاته باید

 .مادرش ذوب زده خودش را نزدیک تر کرد

من که معرفی می کنم ولی این رو خاله خیلی از کماالتش می گات. ال ته انگار ق الً  ازدواج کرده که یه کم تو -

 !ذوقم خورد ولی گاتم باز بهت بگم شاید خواستی ب ینی

مود گات من قصیییید ازدواج ندارم و می خوام ادامه نه مامان جان  دسییییت خاله درد ن.نه  تشیییی.ر کن و بگو مح-

 .تحصی  بدم

جمله ی آخرش را با ادایی به شیییییی.  دختران گات و صییییییدای قهقه ی محمد و پدرش بلند شیییییید. مهال با خنده 

 :گات
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مامان جان این پسر  زن بگیر نیس  خود  رو خسته ن.ن.....به نظرم خودش ی.ی رو زیر سر داره و به موقع -

 !ی می کنهازش رونمای

 .مادر ابرویی باال انداخت

 آره محمود؟-

 .محمود خندان دست گردن مادرش انداخت

 .نه قربونت برم  فقو این شیوه ی معرفی و آشنایی رو نمی پسندم-

 .آهی که مادرش کشید ناراحتش کرد

ن که ش.ایتی اِ....آه چرا می کشی؟ هر وقت قسمت شد برای منم ی.ی پیدا میشه  نشد هم که نشده دیگه  م-

 !ندارم

ی مادر خاتمه یافت ولی محمود می دانسییییییت که یک فرد جدید و یک پیشیییییینهاد تازه  «چی بگم واال»بحث با 

 .مادرش را تشویق به را ی کردنش می کند

چند وقتی بود که مادرش معده اش درد می کرد و مرتب دکترهای میتلف می بردند. همین با ث شییییییید کمی 

 .کردن موارد ذیصالح پر  گردد حواسش از گشتن و پیدا

 .از تر  دیگر توافق مهال با خواستگارش با ث شد تمام هم و غمّش را برای برگزاری مراسم و خرید و.....بگذارد

محمود برای خواهرش خوشحال بود که فرد مناس ش را یافته است. دیدن مهال کنار مردی که  اشقانه نگاهش 

 .ی گذارد  با ث شادی و راحتی خیال پدر و مادر و برادرانش بودمی کند و به خواست هایش احترام م

فقو جشنش با ث شد مادر محمود با دیدن دختران جوان و زی ا  فیلش یاد هندوستان کند و برای محمودش 

 .دن ال مورد مناسب بگردد

* 

* 

کسی بود که  ربه ی سیتی  بعد از چند ماه به نظر می آمد زخم های آتنه التیام یافته اند. چند روز اول مانند

به سییرش خورده باشیید. دائماً  در گیجی به سییر می برد. تمرکزی روی کارهایش نداشییت. مرتب در گذشییته سییار 

می کرد و خاتراتش را مرور می نمود. از خاترا  آشیییییینایی اولیه با شییییییاهد تا دوباره دیدنش.....از  قد و ازدواج 

 .....و تالقش نامردیاج اری با جلی  و 
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همه ی این خاترا  سادگی و اتمینان بی حد و حصرش  کار دستش داده بود. اکنون که ف.ر می کرد متوجه  در

شاهد از روز اول غالب بود و او به حساب  شق و دوست داشتن و  القه اش می  اشلال بودنمی شد که خوی 

 .گذاشت

ر سییییومی مشییییاهده می نمود. گاهی اشیییی.ی بر انگار پرده ای کنار رفته بود و آتنه رفتارها را بی ترفانه و از دید نا

 .دل ساده لوحش می رییت و از این که وا حا  راباه را نمی دید  حرصی می شد

حال متوجه می شیید که دل کویریش به امید باران به ابر سیییاه و غلیظی به اسییم شییاهد چشییم دوخته بود. ابری 

  .جاد وهم کاری نمی توانست انجام دهدبی باران که فقو سایه ی سنگینی داشت و غیر از تاری.ی و ای

بادی قوی و بلند می خواست تا این ابر سیاه بی باران را براند و روشنایی و نور را به ارملان آورد.برای آتنه تصویر 

پسییرک و زنی که چشییم امید به مردش داشییت مانند خنجر  م  می نمود. بیش از خودش برای آن زن ناراحت 

 .بود

ر اوهام به سیییییر بردن  نهی ی به خود زد و شیییییاهد و خاتراتش را در کانی پیچاند و در گوری در بعد از چند روز د

انتهایی ترین جای ذهنش دفن نمود و سییین  ق ری با خو درشیییت نصیییب نمود تا همیشیییه یادش بماند   شیییق 

 .کورکورانه چه بر سرش آورده و می آورد

خود را مشییییییلول می نمود. زودتر از همه وارد شییییییرکت می زخمی اما آرام تمرکزش را بر کارش نهاد. در حد مر  

شیییید و دیرتر از همه خارج می گردید. خسییییتگی ناپذیر کار می کرد. توجه مدیران شییییرکت به میزان بازده کاریش 

 .جلب شد و با ث ارتقاء شللیش گردید

 .ردخسته از شرکت برمی گشت و گاهی شامش را با چشمانی نیمه باز می خورد. مادرش گالیه ک

 !داری خود  رو با این کار می کشی.....یه کم به خود  استراحت بده-

 .خوبم مامان  تازه پست بهم دادن و ن اید کوتاهی کنم-

 :مادر من و منی کرد و با شوقی پنهان پرسید

 میگم اینجا خ ری نیس؟-

 :آتنه ابرویی درهم کشید و تندتر از حد لزوم گات

ن مرده ای داره که  اشقم بشه و نه مهندسی که بیواد میم رو بزنه و نه من نییر....خ ری نیست. نه مدیر ز-

صوفیا لورن هستم هر جا برم صف ب.شن برام و کشته و مرده ام بشن  با خود  چی ف.ر کردی مامان؟ من رو 
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کوفت و نگاه کن  نه زی ایی شییییرقی دارم و نه بلوند چشییییم آبی و موی بور هسییییتم......نه دماغم  ملیه و نه ژل و 

 .....زهرمار تزریق کردم. هر کی هم نزدی.م شده به خاتر سادگی و خریتم بوده نه جمال و کمالم

 .مادر متحیر از تلیان و  ص انیت دختر جواب داد

 ....چیه مادر من که حرفی نزدم. تو یه دختر جوونی و به اندازه ی خود  هم زی ایی داری-

 .با لحن بدی حر  مادرش را قاع کرد

 !ن یه زن مالقه ام نه یه دختر جوون....اینا با هم خیلی فرب دارن یاد  نرهم-

 .مادر تذکرش را نشنیده گرفت

 خیلی فرب هم نمی کنه  بذار بهت بگم.......خانم مرادی همسایه مون رو می شناسی؟-

 .شانه ای باال انداخت

 نه  از کجا بشناسم؟-

ی بینمش و سالم و  لیک داریم. انگار تو رو دیده و خوشش اومده دو کوچه باالتر می شینن اما تو مراسم ها م-

 .بود

 :آتنه با تمسیر گات

 .....البد یه پسر داره شاه نداره-

وا.....تو چرا اینجوری هسیتی؟.....نه خودش که پسیر نداره......اما ازم پر  و جو کرد....مث  این که ی.ی رو داره -

 !یهکه تو رو نشون کرده.....خیلی زن ماه

ماه بود که شیییییب تو آسیییییمون می دیدمش......ول کن مامان تو رو خدا.......من حوصیییییله ی این حرفها رو ندارم -

 !دیگه......دارم خودم رو می کشم تا هرچی خاتره از مردا دارم فراموش کنم. من از زندگیم را یم

ی از  گذشت و منم ن ودم همدم خداروش.ر که را ی هستی ولی امروز  رو ن ین مادر....دو ص ا دیگه که سن-

 !می خوای  خواهر  که مشلول زندگیشه و او ام و احوال تو من رو نگران می کنه

 .لحنش را مالیم و ملتمسانه نمود

قییربییونیییت بییرم....بیییذار اییین مییورد کیییه خیییانییم مییرادی میییییگیییه رو اوکییی کیینیییییم....شیییییییییایییید دییییدی و خییود  -

 پسندیدی......هوم....چی میگی؟
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 :و صندلی را به زیر میز ه  داد و بشقاب و لیوانش را برداشت و با تلیی گاتاز جایش برخاست 

تنها باشییم بهتر از اینه که گیر ی.ی مث  جلی  و یا شییاهد بیاتم. ول کن مامان جون من  سییرنوشییت من همین -

 !بوده دیگه

 .آش زخانه را ترک کرد و مادر را در غم تنها ماندن دخترش  تنها گذاشت

 .قتی سیت درگیر کار بود مهرانه زن  زددو روز بعد و

آتی....خوبی؟....ب ین من برای مامان نوبت گرفتم. این دکتره سییه ماه فقو ایرانه و خیلی سییرش شییلوغه....برای -

 !پس فردا.....خودم نمی تونم باهاش برم. کارا  رو ردیف کن که باهاش بری  ....کار نداری من برم سراغ مهتا

 .ای بگوید و تمام.....مهرانه این مدلی بود......کاریش نمی شد کرد« باشه»فقو توانست 

مدتی بود مادرش دچار دردهای شیییی.می می شیییید و هر بار با خوردن  رب نعنا و ن ا  و چیزهایی از این دسییییت 

 .دخترها را قانع می نمود که مش.لی ندارد

یمش را نگاه کرد و کارهایش را برنامه ریزی می دانست این نوبت را هم مهرانه بدون اتالم مادر گرفته است. تقو

 .کرد تا بتواند با خیال راحت به مادرش برسد

 :کلنیک از جمعیت موج می زد. مادرش هر چند دقیقه ی. ار می گات

 !چه شلوغه  ولش کن بیا بریم....من خسته شدم-

نوبت شیییان شییید و در  رض آتنه می خندید و سیییر ت.ان می داد و نشییینیده می گرفت. بعد از دو سیییا ت انتظار 

 .چند دقیقه با پرسیدن چند سؤال  با نوشتن اندوس.وپی از اتاب دکتر بیرون آمدند

غرغرهای مادر را بی جواب گذاشییت و به دن ال گرفتن نوبت رفت. نوبت را برای هاته ی آینده گرفت و با مادر به 

 .خانه برگشت

ندازش حسییییابی ت   شییییده بود خیلی خوشییییحال بود. قصیییید از این که درآمد خوبی دارد و در این چند ماه پس ا

 .داشت به زودی ماشین بیرد و اکنون برای رفت و آمد و بردن مادرش نیاز به ماشین را بیشتر حس می نمود

تصمیمش برای موفق بودن و وابسته ی هیچ مردی ن ودن را درآن چند روز منگی اش گرفته بود. بعد از تالقش 

ش منتظر بازگشییت شییاهد بود و سییاختن زندگی رؤیایی.....اما حاال دلش هیچ مردی را همیشییه گوشییه ای از ذهن

 .نمی خواست.حتی دیدش نس ت به همسر مهرانه هم  وض شده بود
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اگر در خانه اشان تلانی را جواب نمی داد و یا زود تما  را قاع می کردر چنان مش.وکانه و با اخم نگاهش می 

 .ا تمادش را به مرد جما ت از دست داده بودکرد که مهرانه معترض می شد. 

کار بود  نامردیکرده بود. کاندید ازدواجش مردی  نامردیبی ترفانه هم قضاو  می شدر حق داشت. همسرش 

که با وجود و زن و بچه به او و ده ی ازدواج می داد. حتی محمود هم که اد ای خوبی و پاکی داشیییییییت با وجود 

 .  می زد و احوال رسی می نمودنامزد به بهانه های میتلف زن

  !به این جما ت  اتمینان که نه.... ت.یه کردن حرفش را هم ن اید زد

* 

* 

این روزها بیشیییتر از هر وقتی در چند ماه گذشیییته  دلش برای آتنه تن  شیییده بود. شیییاید اصیییرار مادر و معرفی 

اگر شیییاهد نامی پیدا نمی شییید   دختران گوناگون  ف.رش را به سیییمت آتنه می کشیییاند. ته وجودش می دانسیییت

 .آتنه اکنون به  نوان همسر و خانم خانه اش کنارش بود

دلتنگی و نیاز به وجود زنی در کنار و در خانه اش و بی خ ری از زن مورد  القه اش محمود را به کالفگی کشانده 

 .بود

  ....خوشی برای کار کردن نشاع ق   را نداشت و از تعای  شدن و به خانه رفتن هم دلِ 

از شییرکت خارج و سییوار ماشییین گشییت. قصییدش این بود که به جای خانه  کمی بی هد  در خیابان ها بچرخد. 

سییر چهارراه توقف کوتاهی کرد تا مسیییرش را ادامه دهد و درسییت لحظه ای که پایش روی گاز رفت تا به ماشییین 

 .سر ت دهدر ماشین شاهد را دید

ستیک ها با وجود سر ت پایین درآمد. بی ف.ر گوشه ای پارک کرد و به تر  توری روی ترمز کوبید که صدای ال

 !ماشین شاهد رفت. شیشه ها دودی بود و نمی توانست ب یند که کسی در آن هست یا نه

نزدیک شد و از شیشه ی جلوی ماشین سرک کشید. شاهد سر در گوشی پشت فرمان نشسته بود. با پشت 

  .ا پایین رفتن شیشه  چهره ی متعجب شاهد را دیدانگشت تقه ای به شیشه زد. ب

 .برخورد شاهد و ل یند و پیاده شدنش  نشان می داد که از اتال ا  محمود بی خ ر است

 ....سالم جناب مهند ....خوب هستید؟-

 .محمود سرد اما از درون بی قرار بود
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 د  کار جدیدی این ورا گرفتید؟سالم....ممنون....شما....اینجا.....خیلی از مح  کارتون دور هستی-

 .شاهد کمی دست اچه شد

 !ن....نه  .....خب....منتظر دوستی هستم-

 .محمود یک دستی زد تا دو دستی پس بگیرد

 .....از خانم نصیری ما چه خ ر؟ انگار به جاهای خوبی رسیده بودید با هم.....قول و قرار-

یاتد و دست و پا گم کند.....شاید هم منتظر رن  پریدگی و شاید محمود انتظار داشت که شاهد به تته و پته ب

 . رب رییتن شاهد بود. شاهد خونسرد جواب داد

نه بابا  شیما که باید بهتر دخترا رو بشیناسیین....با یه سیالم گرم  سیاره ی  قد می چینن و خنچه سیاارش می -

 !دن

 .ل یندی که چاشنی حرفش کرد به نظر محمود کریه آمد

 .ه من می دونم آشنایی شما قدیمی بود و قول و قرارتون هم مربوع به همون زمان می شدتا جایی ک-

 .رن  به رن  شدن شاهد کمی دلش را خنک کرد. ابرویی باال انداخت و ادامه داد

 تشویقش کردین بره یه شرکت دیگه تا دست تون برای اینجا باز باشه؟-

ترفشان می آمد. سی ک گلوی شاهد باال و پایین شد و دهانش با سر به پشت سر شاهد اشاره کرد که رؤیا به 

 :خشک.....با صدای خاه ای گات

 منظورتون از این حرفها چیه؟ به کجا می خواین برسین؟-

 .شانه ای باال برد و نمایشی از خونسردی و بی خیالی به راه انداخت

دارم فقو نیواسییییتم مزاحم اوقا   کارش داشییییتم و دن ال شییییماره اش می گشییییتم. ال ته آدر  خونه شییییون رو-

 !استراحتش بشم  گاتم شاید شما شماره ی جدیدش رو داشته باشی

کرد و منتظر تا به ز م خودش دو مرد « سالم»رسیدن رؤیا با ث شد کمی از هم فاصله بگیرند. دختر با ل یند 

 .احوال رسی اشان تمام گردد

 .محمود با کمی بدجنسی رو به رؤیا کرد

 .....مهند  می پرسیدم شماره ی خانم نصیری رو دارن یا نه  نه این که از قدیم با هم آشنا بودن داشتم از-
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 :صور  رؤیا در هم رفت و اخمی پیشانیش را پوشاند. کمی بازجویانه پرسید

 !آره......تو از قدیم آتنه رو می شناختی؟ تو که گاتی از حسودی که محلش نذاشتی اون  .سا رو فرستاده-

 :از شاهد  محمود گات ق  

نه بابا ایناور که خانم نصیری می گات مهند   خواستگار پروپا قرص شون بودن.....حاال بهر دلیلی نشد که -

 !برسن.....اینجا که همدیگه رو دیدن دوباره قول و قرار گذاشتن

 .شاهد  ص ی غرید

 .همه ی اینا رو خودتون فهمیدید یا آتنه گات-

پس یه چیزی بوده.....شاهد ن.نه من رو می پیچونی؟ گاتی زنت رو دوست نداری و می  آتنه.....چه صمیمی؟-

 !خوای تالب بگیری گاتم اوکی.....اما دیگه شهین و مهین برام ردیف ن.ن

 .محمود وسو حرفش پرید

پس ایناور که پیداسییییت شییییماها هم شییییماره ای از خانم نصیییییری ندارین؟ چاره ای نیس شییییاید رفتم در خونه -

 !ن.....مهند  خوشحال شدم از دیدنت....خانم ص ا....خداحافظشو

تأسیییف تمام وجودش را فرا گرفت. مردک زن داشیییت و به ی.ی قول ازدواج می داد و با کسیییی دیگر دوسیییتی می 

 .کرد. باورش نمی شد که ص ا از وجود زن شاهد با خ ر است و منتظر تا تالب بگیرد

 ...«به جمال نلمه.....این دیگه کیه بابا گلی» پوزخندی زد و با خود گات

دور از ذهن ن ود که آتنه هم با فهمیدن پا کج گذاشیییتن شیییاهد  ارت اع را قاع کرده و شیییماره اش را  وض نموده 

 .است

شاید به  نوان آخرین راه مج ور می شد به خانه اشان مراجعه و یا ب یندش و یا از مادرش شماره ی جدیدش را 

 .ن بود که باید پیدایش می کرد و ارت اتش را از سر می گرفتبگیرد.......مهم ای

* 

* 

هاته در میان شییلوغی کار و بردن مادر برای اندوسیی.وپی و گرفتن نوبت دوباره برای ویزیت گذشییت. خسییته بود 

 .ولی از این خستگی لذ  می برد. حس ماید و ارزشمند بودن بدون وابستگی به مردی برایش آرام یش بود
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ار می کرد و احسیییا  اسیییتقالل داشیییت ولی ته ذهنش منتظر مردی بود تا ت.یه گاهش باشییید. بر  .س ق الً  ک

ق الً  کارهایی را انجام می داد که گاهی منتظر می ماندند احمد بیاید و انجام دهد و یا کسییییییی را برای انجام 

......حاال این کارها را تا دادنشییییان  می آورد. کارهایی مث  تعویب المپ سییییوخته و یا پیچی که شیییی  شییییده بود.

جایی که می توانسییت خودش انجام می داد. شییاید لج ازی با خودش و روزگار که مرد درسییتی را سییر راهش قرار 

 .نداده بود

ناخواسییییییته و با حرص از محمود یاد می کرد و ته دلش می دانسییییییت مردی را که می توانسییییییت همراهش تعم 

ود. حرصییش از زود نامزد کردنش بود. گاهی وسییوسییه می شیید سیییم خوشیی یتی را بچشیید  به دسییت خود رانده ب

کار  قدیمش را بیندازد و از احوالش باخ ر گردد ولی به شیید  با این هو  م ارزه می کرد و اجازه ی غل ه را به 

 .آن نمی داد

رش را همراه مادرش وارد کلینک شیید. در شییلوغی و همهمه ای که در فضییا موج می زد  صییندلی خالی دید و ماد

به همان تر  هدایت نمود. از نشییییسییییتن مادر که خیالش راحت شیییید برای انجام کارهای پذیرش و صییییندوب به 

 .سمت دیگر سالن رفت

هراز چندگاهی نگاهی به مادر می انداخت و می دید با خانمی که کنارش نشییییییسییییییته  مشییییییلول صییییییح ت می 

 :ل یند به خانم نشسته کنارش گاتباشد.کارهای پذیرش که انجام شد به تر  مادرش رفت. مادر با 

 ....این دخترمه که گاتم مهندسه  آتنه-

 :زن ت سمی کرد و با نگاهی خریدار گات

 !ماشاال.....خوبی دخترم-

زمزمه کرد. از این که مادرش با این سیییر ت باب « ممنونی»کرد و ل یند محوی بر لب نشیییاند و « سیییالمی»آتنه 

 .او و کار و تحصیلش کشانده  تعجب نمودآشنایی را باز کرده و صح ت را به 

کنار مادر ایستاده بود و چشم به منشی که کی نام مادرش را صدا کند. صدای آشنایی از گوشش گذشت و در 

ملزش  ییربان گرفت. سییرش را با شیید  چرخاند و چهره ی مردی را دید که ف.ر می کرد دیگر دیداری نیواهند 

 .داشت

م شده بود باال آمد و چشم در چشم شدند. سعی کرد گلویش را با بزاقش از سر مرد که برای صح ت کردن خ

 .خش.ی نجا  دهد. در چهره ی مرد خورشیدی تلوم کرد و در چشمانش هزاران ستاره درخشید

 !سالم خانم نصیری....تو آسمونا دن التون می گشتیم و روی زمین پیداتون کردیم-
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 .به خود فشار آورد تا صدایش را بیابد

 .....سالم از ماست مهند  ....خوب هستید-

سییییر هر دو مادر از این چهره و به آن چهره و از مرد به زن در رفت و آمد بود. هر دو ت سییییمی بر لب داشییییتند که 

 .کرد« سالم»انگار مقصود خود را یافته بودند. مادر آتنه با ل یند وسیعی 

 ....مالقا  و بیمارستان خوبی پسرم  مشتاب دیدار...فرصت نشد تش.ر کنم برای-

 .سر محمود به احترام خم شد

 !اختیار دارین  وظیاه بود....بال به دور باشه-

 :مادرش با ذوب گات

  محمود جان مادر معرفی نمی کنی؟-

 .نگاهی به مادر و دختر کرد و ادامه داد

 !من که نشناخته شیاته شون شدم. معرفی کن بهتر بشناسیم همو-

 .ست معرفی کردمحمود با اشاره د

 .ایشون هم مادرم هستن« اشاره اش را به مادرش کشاند.....»مهند  نصیری از هم.اران سابق و مادرشون -

 .آتنه آرام و مادرش بلندتر اظهار خوش یتی نمودند. منشی نامی را صدا زد و محمود دستی به بازوی مادرش زد

 .مامان پاشید ....نوبت شماست-

نشیییسیییت. به محب « آخیشیییی»اتاب دکتر رفتندر آتنه جای خالی را پر کرد و با گاتن  مادر و پسیییر که به سیییمت

 .نشستن مادرش سرش را نزدیک کرد

 !شانس رو ب ین  میگن دنیا کوچی.ه و کوه به کوه نمی رسه ولی آدم به آدم می رسه اینه-

 .کرد« نچی»س.و  دختر را که دید 

 .ر خوشحال شدچته حاال تو ل.ی؟ ندیدی پسره از دیدنت چقد-

 !نامزد داره-
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همین دو کلمه را به صور  مادرش پر  کرد و ساکت شد. از دیدنش بعد از چندین ماه دلش  عف رفت اما از 

 ......«نامزد داره»لحظه ای که صدایش را شنید تا حاال  یک بند با خود ت.رار کرد

 :مادرش م هو  نگاهش نمود و بعد از چند لحظه غرغرکنان گات

 ....ه نگاتمادر -

که برخال  میلش پیش آمده  باره ی خاترا .....کالفه از دیداری  مادر....کالفه از هجوم دو کالفه از سیییییییادگی 

 .بود.....کالفه ی کالفه ی کالفه لب زد

 !توی دو دیقه که قرار ن ود همه ی زندگیشون رو برا  بگه-

 .هماناور م هوتانه جواب داد

 !.هیچی ولش کنچی بگم واال.....گاتم شاید....-

گوشی اش را به دست گرفت و خود را با خواندن ماالب دنیای مجازی مشلول کرد. منشی نام دیگری را خواند 

 .و در اتاب باز شد و محمود و مادرش بیرون آمدند و مریب دیگری به درون اتاب رفت

 :مادر از بین دندانهایش و بی ت.ان ل ها گات

 ...دارن میان ترفمون-

یده گرفت و سرش را از گوشی باال نیاورد. با صدای مادر محمود سرش را بلند کرد و ل یند محوی روی آتنه نشن

 .ل ش آورد

خییانم.....برای من کییه آزمییایش نوشییییییییت برم همین پییایین ب ینم می گیرن یییا نییه  گاتم اگییه دیگییه نییدیییدمتون -

 .خداحافظی کنم

د. محمود از فرصیییییت اسیییییتااده نمود و کمی به آتنه مادرش آرزوی سیییییالمتی کرد و تعار  و تشییییی.ر را ردیف نمو

 .نزدیک شد

 .میشه شماره ی جدید  رو داشته باشم-

 .نگاه آتنه سرد و سیت و صورتش بی حس بود

 .....ف.ر ن.نم درست باشه-

 .ادامه ی حرفش را محمود با دیدن توجه جلب شده ی هر دو مادر قاع نمود
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تحوی  داده شدن یه کم ایراد دارن و باید خودتون راهنمایی کنید تا  راستش یه سری برنامه هایی که زمان شما-

 .بشه استااده کنیم. شماره تون رو  وض کردین و کار ما سیت شد

ل ش را بین دندانها گرفت و حرصش را پنهان نمود. می دانست دلی  بیان شده بهانه ای بیش نیست. با تأنی 

 .و م.ث جواب داد

 .زنیدمش.لی نیست.شماره رو ب-

از قصیییید ی.ی دو  دد را درسییییت نگات. محمود زرن  تر از او شییییماره را با تما  چک کرد و وقتی کسییییی دیگر 

 :جواب داد  با ل یندی که به نظر آتنه کمی موذیانه آمد  گات

 مث  این که شماره رو اشت اه دادید.....ن.نه می خواستی ب یچونی؟-

 .از لحن صمیمی اش بیشتر کاری شد

 .پیچوندن ن ود. احتماال شما درست نزدید. لااا با دقت بزنید نه برای-

اج اراً  شیییماره ی صیییحیح را شیییمرده شیییمرده گات و محمود هم وارد کرد و دوباره تما  گرفت و گوشیییی آتنه که 

 .زن  خورد  ل یند پیروزمندانه ای زد

 .حاال درست شد-

د و جدا شوند. ویزیت دکتر زمان زیادی ن رد. خواندن نام مادرش فرصتی شد که خیلی سریع خداحافظی نماین

 .با توجه به اندوس.وپی و تشییر ویروسی شدن معده و تجویز دارو کارشان به پایان رسید

مادر را روی ی.ی از صییییییندلی ها نشییییییاند و برای گرفتن دارو به داروخانه رفت. زمان زیادی منتظر شیییییید تا دارو را 

ند. ابتدا اَپ را باز کرد تا ماشین بگیرد و موفق نشد. ناچار به دن ال آژانس بگیرد و با مادر از ساختمان خارج شو

 .گشت و از شانسش ماشین موجود نداشت

 :رو کرد به مادر و گات

 .امروز از اون روزای خوش شانسیه.....بیا بریم سر خیابون ب ینم می تونم یه دربست بگیرم-

 .داد و نالیدمادر دست رو معده اش نهاد و چینی به ابروانش 

 .باشه مادر....فقو آروم بریم من نمی تونم تند تند بیام.درد دارم-
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به جای جواب به مادر نزدیک شیییییید و دسییییییت زیر بازویش انداخت و قدم هایش را کوتاه برداشییییییت و امیدوارانه 

 :گات

و آژانس  بتونم تو این ی.ی دو ماهه ماشییین می خرم دیگه راحت میشیییم. خودمم خسییته شییدم از این اسیینپ-

 .....گرفتن

 .ساختمان در کوچه ای بن بست بود و باید تا سر کوچه می رفتند. مادر هن هن کنان و با کمی درد راه می رفت

نیمه های کوچه بودند که ماشیییییینی از انتهای کوچه آمد و نزدی.شیییییان ایسیییییتاد. آتنه توجهی ننمود ولی مادرش 

 .جه آتنه را به ماشین جلب نمودتو« اِ...اینان که»سرش را چرخاند و با گاتن 

ماشییین محمود بود و مادرش روی صییندلی کنارش نشییسییته و ل یند می زد. محمود نیمی ازبدنش را از ماشییین 

 :خارج کرد و گات

 .خانم نصیری تشریف بیارید در خدمت باشیم-

 .آتنه تش.ر کرد و ن ذیرفت

 .مادر محمود سرش را از شیشه بیرون آورد

ی دخترم؟ مامانت حالش خوب نیس.....کلی راه تا سییییییر خیابونه و معلوم نیس چقدر باید چرا تعار  می کن-

 .ص ر کنید تا ماشین گیر بیاد

 .مزاحم نمی شیم......آژانس ماشین نداشت ......حاال می رم دربست می گیرم-

 .«..جون ندارماینقدر تعار  ن.ن..»مادرش در س.و  ولی ملتمسانه نگاهش می کرد. انگار با نگاه می گات:

 :محمود گله مندانه گات

 خانم مهند  قاب  نمی دونید یا مش.  دیگه ای هست؟-

گات و مادر را به تر  ماشیییییین هدایت کرد. بیش از این تعار  را جایز « نه بابا این چه حرفیه»برخال  میلش 

 .ندانست

 .کمک کرد مادرش نشست و خودش هم سوار شد و در حین بستن در تعار  کرد

 !ب یشید مزاحم شدیم. اگه سر خیابون یا جلوی یه آژانس نگه دارین ممنون میشم-

 .محمود اخمی بر پیشانیش نشست و از آینه چشمان گله مندش را به دختر دوخت
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 !ماشاال چقدر تعارفی هستین  ف.ر نمی کردم اینقدر ما رو غری ه بدونی-

احسا  نزدی.ی می کرد و نشستن در ماشین خاترا  لب گزید و سرش را پایین انداخت. اتااقاً  چون خیلی 

  .خوش چندماه ارت اع را به یادش آورده بودر دن ال راه فرار بود

 .مادرش آهسته سرش را نزدیک و زیر گوشش پچ پچ کرد

 ....چرا اینقدر تعار  می کنی تو؟ نامزد داره که داره.....خاایی ن.ردی که  ذاب وجدان داشته باشی-

 .شید و با ت.ان سر با مادرش موافقت نمودناس  میقی ک

 .وقتی به خیابان اصلی وارد شدند  محمود پرسید

 .منزل تون رو که  وض ن.ردید-

 .مادرش زود جواب داد

 نه مادر همون جائیم.....بلدی شما؟-

 .گذرا از آینه نگاه می کرد و آتنه را زیر نظر داشت

 ....بله بلدم-

خید و شروم به صح ت کرد. هر دو مادر خیلی زود با هم صمیمی شده و مادر محمود کمی به سمت  قب چر 

صح تشان گ  انداخته بود. آتنه هر بار که سر ت ماشین کم و ترافیک سنگین  در دل خدا را صدا می کرد تا 

 .زودتر راه باز شود و به خانه برسند

 .وارد کوچه شدند و محمود پرسید

 کدوم خونه است؟-

 .انداخت و تعنه زد مادرش ابرویی باال

 شما تا اینجا بلد بودی و نمی دونی کدوم خونه ا ؟-

 ....حدودی می دونستم ولی دقیق نمی دونم کدوم خونه ا -

 .مادر جوابگو شد و شروم به تعار  برای آمدن داخ   کرد
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و پیاده شییدن توقف ماشییین با ث شیید مادر تعارفاتش را غلیظ تر و اصییرارش را بیشییتر نماید. با رد کردن د و  

 .ناس آتنه کمی راحت تر باال آمد

 .وقتی تش.رکرد و خداحافظی  محمود تذکر داد

ن در دستر  باشین-  !من خیلی زود باهاتون تما  می گیرم. لااا

صیییورتش سییییت شییید و دندانهایش را روی هم فشیییار داد. نمی دانسیییت از این ارت اع چه نتیجه ای می خواهد 

 .دبگیرد. فقو سرش را ت.ان دا

* 

* 

 :همین که کمی دور شدند  مادرش ل یند مهربانی زد و گات

 !خوشم اومد ازشون.....دختره که نامزد مامزد نداره؟ مادرش نگات که داره-

محمود می دانسیییت توجه مادرش جلب شیییده اسیییت. از فرصیییت اسیییتااده کرد تا نظرش را بیشیییتر جلب نماید و 

 .تی بدهدموافقتش را بگیرد. پس سعی کرد اتال ا  درس

 .....نه نامزد نداره تا جایی که می دونم  ال ته ازدواج کرده و تالب گرفته-

 .چهره ی مادر کمی در هم شد

 .ای وای بهش نمیاد-

 .نه ....بنده ی خدا هاده سالگی ازدواج کرد و شیش ماه بعد تالب گرفت-

 ......انگار خوب از همه چیزش با خ ری-

 .زمزمه کنان جواب داد

 !م بوده...پرونده اش رو دیدم خبهم.ار -

 . مادر دستی به بازویش زد

 !برو تر  خونه ی خاله.....برم ب ینم اینا رو می شناسه-

 .معترض شد
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 !اِ....چی.ار داری مادر من....خاله خودش کم فضول نیس که شما می خوای سوژه دستش بدی-

کردم.....تو از این دختره خوشت میاد....فقو نمی خواد برای من جانماز آب ب.شی.....محمود خان من بزرگت -

 !نمی دونم چرا یه جورایی می خواست کله ا  رو ب.نه

 .محمود از تیز بینی مادر خنده اش گرفت

 !امان از دست شما.....نمی دونم..خودمم احسا  کردم  ص انیه-

ن دسیییتشیییه و این دختر با ولی یه تورایی حس می کنم این همون کیس مورد نظر خاله ته....خاله سیییلیقه ی م-

 .....سلیقه ی من جوره......این قضیه ی ازدواجش

 ....ول کن مامان جان  مگه من ازدواج ن.ردم که شما گیر دادی به ازدواج اون بنده ی خدا-

سییی.و  مادر فرصیییتی داد تا بیشیییتر به رفتار آتنه ف.ر کند. هر چه ف.ر می کرد دلیلی برای  صییی انیت آتنه نمی 

.....شییاید به خاتر این باشیید که آمار شییاهد را داده و آگاهش سییاخته بود.......پوفی از کالفگی و ف.ر یافت. فقو

 .کردن زیاد کشید. باید مستقیم حر  می زد و از  لت می پرسید و با حد  و گمان پیش نمی رفت

. از سییی.و  توجهش به مادر جلب شییید که شیییماره ی خاله را گرفته و مشیییلول صیییح ت و اتال ا  گرفتن اسیییت

 .مادر می شد فهمید که خاله سر حر  را گرفته و با آب و تاب تعریف می کند

بیشتر زمانی که در ماشین بودند تا به خانه برسندر مادر با تلان مشلول بود. یک کلمه می پرسید و یک تومار 

 :جواب می گرفت. نزدیک خانه که صح تشان تمام شد  محمود بی حوصله گات

 !واقعاً ....چه خ ره نزدیک به چه  و پنج دقیقه ا  که دارین حر  می زنین خسته ن اشین-

این که کم بود.....چون تو ماشییییین بودیم خالصییییه کردیم......محمود....حد  من درسییییت بود. خاله هم همین -

 .....دختر رو می خواست معرفی کنه  خیلی ازش تعریف می کرد. از نجابت و خانمیش

 .ه مادر کرد و ل یندی با چاشنی غرور زدمحمود نگاهی گذرا ب

  .من که دست روی آدم بد نمی ذارم. من همه ی اینا رو می دونم-

 خ ه حاال....پس اگه تو هم اوکی هستی بگم خاله یه وقت مالقا  بگیره.....هوم...چاوره؟-

 .متا.ر دستی به دهان تا چانه اش کشید
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خواسیییتیم زن  می زنیم....ثانیاً  بذار من باهاش حر  بزنم .....ب ینم  اوالً  که خاله چی.ار داره.....خودمون اگه-

 .نظر خودش چیه  بعد به شما میگم. بهتره زیاد  جله ن.نیم

 :ترمز کرد و مقاب  خانه ایستاد. مادر کیاش را دست گرفت و آماده ی پیاده شدن گات

 !باشه.....فقو خیلی لاتش نده...خب  هر چه زودتر بهتر-

وافقت کرد و به تر  شییرکت راند. تاقت نیاورد و در حین رانندگی شییماره ی آتنه را گرفت.  ییربان تند با سییر م

 .قل ش از هیجانش ح.ایت می کرد

 .ی  عیف آتنه بر جانش نشست«بله»

 ....سالم خانم خوبی......زود زن  زدم دوباره ما رو از یاد ن ری و بندازیمون دور-

 !نسالم.....بارمایید....امرتو-

 .صدایش سرد و سیت و فوالدی بود

 .باید ب ینمت.....یه قرار بذار  صر ب ینمت-

 !برای چی؟....هر کاری هست االن بگید دیگه-

 ....آتنه-

 . ص ی غرید

 .صدای در آمد و بعد صدای دختر که قوی و  ص انی و تهاجمی شد

و قانع باشییییین...هان؟ سییییاده تر و خرتر از  آتنه چی؟.....شییییما مردا کی می خواین یاد بگیرین که به ی.ی وفادار-

 !آتنه هم پیدا نمی کنید نه

 .صدای مرد  عیف و ناباور شد

ن بهتره رو در رو حر  بزنیم...هان؟  صییییییر سیییییییا ت شیییییییش - چی داری میگی؟ منظور  چیه؟.......ب ین اصییییییال

ن   !منتظرتم. سر کوچه می ایستم. فعال

و  امردنم.المه دیگر شییک نداشییت که آتنه او را مانند شییاهد   کف دسییتش را به ل ها و چانه اش کشییید. با این

 .فری .ار می داند. هرچه ف.ر کرد یادش نیامد چرا آتنه باید چنین اف.اری در سر داشته باشد

 .د ا کرد  صر لج ازی ن.ند و سر قرار حا ر شود. محمود بعد از این دوری مامئن بود که آتنه را می خواهد
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* 

* 

و خیره ی گوشییی اش بود. باورش نمی شیید که قرار گذاشییت و قاع کرد. انگار متوجه حرفها و  ناس ناس می زد

 .منظور آتی نشده بود. جرقه ای در ملزش زده شد

لجوجانه چانه اش را جمع کرد و سییییر را باال گرفت و واگویه «.....ن.نه نامزدی رو بهم زده.....یک سییییال گذشییییته»

 .کرد

 «ره...من حوصله ی هیچ مردی رو دیگه ندارمهرچی....نامزد داره یا ندا»

 .در اتاب باز شد و مادرش صدایش زد

  دختر چرا جواب نمی دی؟-

 .گوشی را باال آورد و ت.ان داد

 داشتم حر  می زدم.....کارم داری؟-

 .مادر با دو قدم خود را به تیت رساند و با آخی نشست

  چرا ایناور چشمش روی تو می چرخید؟ .....به نظر چشم داشتم ف.ر می کردم.....اگه این پسره نامزد داشت-

 .چرون نمی اومد.....فقو نگاهش به تو بود

چه می دونم مامان جان  مردا همینن....زن دارن و با صییید نار تیک می زنن.....خدا رو شییی.ر که ما از این مردا -

 ....زیاد دیدیم

  .پوزخندی هم چاشنی حرفش کرد

 .مادر سری ت.ان داد

مادر این چه حرفیه؟ حاال دو نار بد شییدن که ن اید همه رو با یه چوب بزنی.....حر  من اینه که این پسییر از  نه-

اول قصییییدش خیر بود و تو خود  پسییییش زدی و رفتی سییییراغ اون خیرندیده......حاال که قسییییمت شییییده و دوباره 

 ... همدیگه رو دیدین.......منظورم اینه که زیاد سیت نگیری

شییده و اخم غلیظ آتنه  حر  را در دهان مادر خشیی.اند. از روی تیت بلند شیید و به تر  در اتاب  چشییمان تن 

 :رفت. جلوی در م.ثی کرد و آرام گات
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  !بذار اگه قراره بمیرم خیالم از تر  تو راحت باشه-

 .توپش را پر کرد و به تر  مادر نشانه رفت

..من همیناور خیلی راحتم.....ب یشیید که نمی تونم راحتیم حتماً  باید یه مرد باشه تا خیالت راحت بشه؟...-

 .رو فدا کنم

 .آه مادر دلش را لرزاند

 .منم آرزوم راحتی تو و خوش یتیته  مگه من چیزی غیر از این می خوام-

از در خارج شیید و آتنه را با اف.ارش تنها گذاشییت. تا نزدیک سییا ت قرار بین رفتن و نرفتن مردد بود. در آخرین 

 .حظه تصمیم گرفت که برود و هرچه در دل دارد بگوید و خیال خود و محمود را راحت نمایدل

آماده شییید و از اتاقش بیرون آمد. مادر در جایگاه همیشیییگی اش رو به روی تلویزیون نشیییسیییته بود. نگاهش را از 

 .ای به چوب زد صور  آرایش کرده تا مانتو و شال ستش گذراند و دستش را به میز جلویش رساند و  ربه

 !ماشاال....هزار ماشاال  چه بهت میاد و خوشگ  شدی......کجا می خوای بری با این تیپ و قیافه-

 .ل یندی از ر ایت بر ل انش نشست

 بگم ف.ر کنم بیشتر خوشحال میشی ......دارم می رم ب ینم این پسره حر  حسابش چیه؟-

 .چشمان مادر برقی زد

 اشت؟همین رفیعی؟ کی قرار گذ-

ن -  !همون ظهر.....برگشتم بهت میگم  فعال

خوشحالی و ذوقی که مادرش داشت را متوجه نمی شد.....گاهی ف.ر می کرد از بودنش ناراحت است و بعد به 

 ....«من ن اشم که تنهاست و سیت تره می گذره»خود می گات:

 .کرد و به خیابان رسیدسا ت شش بود که از خانه بیرون آمد. با آهسته ترین قدمها کوچه را تی 

ماشین محمود را دید و ت ش قل ش تند شد. چند ناس  میق کشید. ن اید هیجان زده می شد. تصویر دختری 

 .که خود را نامزد مرد معرفی کرده را به زحمت پیش چشمانش مجسم کرد و به تر  ماشین رفت

سییالم »ید و در را باز نمود و آهسییته  ییربه ای به شیییشییه زد و صییور  خندان محمود را دید و دسییتگیره را کشیی

 .کرد«
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 !سالم خانم  خوبی شما؟.....سایه تون سنگین شده.....ما رو قاب  نمی دونین دیگه-

 .هوا را از بینی به داخ  کشید و آرام از بین ل های رژ خورده اش بیرون داد

 !ممنون.....اجازه بده صح ت کنیم  بعد پسر خاله بشیم....خب-

 .را به حرکت درآورد و شروم به صح ت نمودمحمود ماشین 

واقعاً  نمی دونم چرا اینجور گارد داری.....من همون محمود ی.سال پیشم و تلییری ن.ردم. اگه حق انتیاب رو -

به تو دادم  برای این بود که دوسیییت نداشیییتم اج اری باهام بمونی.....نه این که  القه نداشیییتم و یا قصیییدم وقت 

 .گذرونی بود

 .کرد و اجازه داد مرد مت.لم وحده باشد س.و 

از صییی ح که دیدمت دارم ف.ر می کنم چی با ث شیییده ایناور  صییی انی باشیییی.....به جایی نرسییییدم و فقو به -

ذهنم رسید از این که درباره ی رشیدی صح ت کردم بد  اومده......اگه هنوز باهاش مرت ای یا اون....انتیابته 

 .که من حر  دیگه ای ندارم

 .ناراحتی را می توانست ال به الی حرفهای مرد بو ب.شد

 :به جای مستقیم جواب دادن  گات

 .میشه یه جا بشینیم و حر  بزنیم-

 !حتماً -

تا رسیییدن به یک کافی شییاپ و جا گرفتن روی صییندلی و سییاارش دادن  سیی.وتشییان را حاظ کردند. نگاه منتظر 

  .محمود روی صورتش می چرخید و کالفه اش می کرد

خب  میشه االن بگی از چی ایناور  ص انی و ناراحتی؟.....ب ین آتنه  من می دونم که با رشیدی دیگه ارت اع -

 !نداری......از حرفهای اون و برخورد ص ا فهمیدم که راباه تون تموم شده.....اگه اشت اه می کنم بگو

 :چشمانش ناخواسته درشت شد و حیر  زده گات

 ؟ص ا؟ هنوز با شاهده-

محمود چینی به ابرویش افتاد. از این که آتنه از همه ی حرفهایش فقو این ن.ته را گرفته بود   ص ی شد و در 

 .صدایش انع.ا  یافت
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آره....تو مشیییییی.لی داری؟ مگه نمی دونسییییییتی؟ آتنه.... یه سییییییؤال می پرسییییییم این رو جواب بده تا به بقیه اش -

 اع داری؟برسیم......تو هنوز شاهد رو می خوای و ارت 

 .صورتش ناخودآگاه ش.لی از انزجار به خود گرفت

از حرفهای من ایناور برداشییت کردی؟ شییاهد برای من تموم شییده ا .....حتی اگه زن و بچه نداشییت و فقو با -

 .رؤیا بود هم دیگه باهاش ادامه نمی دادم

 .کمی راحت تر نشست و کمرش را به صندلی ت.یه داد

....یارو با زن و بچه دن ال این دختر و اون دختره......چه آدم کثیای  به صییییی ا خب....پس درسیییییت حد  زدم.-

 گاتی که زن داره؟

 .دستانش را با جع ه ی دستمال روی میز مشلول کرد تا لرزشش به چشم مرد نیاید

 ..... .س زن و بچه اش رو براش فرستادم. گاتم اگه وجدان داره دورش رو خو ب.شهر اما-

 !زنش اختال  داره و دوسش نداره و می خوان جدا شنبهش گاته با -

 .کرد« نچی»نگاهش را باال آورد و توری نگاه کرد که انگار متوجه ی حرفش نشده است. محمود 

 .به ص ا این رو گاته.....اصالً  ولش کن  بیا از خودمون حر  بزنیم-

 .پووفی کشید

د؟ مگه هنوز من از شیرکت نرفته نامزد ن.ردی؟ پس چرا خودمونی وجود نداره......شیما مگه راه زندگیت جا نشی-

 یه توری رفتار می کنی که انگار یه سال منتظر نشستی تا ب ینی من کی ت.لیام با شاهد روشن میشه؟

 .تعجب نگاه محمود به نظرش ظاهرسازی نمی آمد ولی باورش هم مش.  بود

 نامزد؟ این رو از کجا آوردی؟-

چپ را مقصد قرار داده و تا انتها می خواست برود.به چشمانش خیره شد و مح.م  انگار این مرد کوچه ی  لی

 :گات

 نامزد  که اومده بود دم شرکت  گات  دختره قد بلند و خوشگله  یاد  اومد؟-

از این که نگاهش را ندزدید و رن  به رن  نشیییید و فقو تا.ر در نگاهش نمایان شییییدر راحتی خیالی حس نمود 

 .داشتکه انتظارش را ن
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 آهان....نلمه.... بهت گات که نامزدمه؟-

 .پوزخندی زد و دستش را ت.یه گاه چانه اش کرد و زل زده به چشمان مرد جواب داد

 ن اید می گات؟-

* 

* 

سییایه ی وجود نلمه انگار به این زودی برداشییته نمی شیید. باید حد  می زد که برخوردهای آتنه ربای به نلمه 

 .داشته باشد

ن و چیدن ساارش ها روی میز  فرصتی داد تا بتواند اف.ارش را منسجم نماید.از پسر جوان تش.ر آمدن گارسو

 .کرد و دور شدنش را به تماشا نشست. دختر با لحنی که تمسیر در آن مستتر بود پرسید

 چی شد؟ تو یحی نداری یا وجودش منافاتی با راباه های دیگه نداره؟-

 .وار نام دختر را بر زبان راندچشم غره اش بی اراده بود. تذکر 

 اجازه می دی حر  بزنم؟-

که دختر گات شییییییرو ی برای حرفهایش بود. از رفت و آمدهای خانوادگی و تقا یییییییای جهانی و « بارمائیدی»

رفتارهای نلمه و قول و قرار با پدرش.....از صیییییییله و اج ار بردن و آوردن دختر و محسیییییین و تهدیدهایش....در 

 .....له و برگشت جهانی و تمام شدن ماجرانهایت پس زدن صی

 :آتنه شگات زده غرب داستان پرسید

واقعاً  فقو به خاتر این که دختره از تو خوشییییییش اومده بود باباش موافقت کرد صیییییییله ا  بشییییییه؟.....تو چرا -

 خوشت نمی اومد؟

 :محمود از این سؤال بدش نیامد. با شیانت گات

خیمه زده بود و جایی برای کسییییی نذاشییییته بود. فقو یه کم بی وفا بود و  چون ق لش یه خانم زی ا وسییییو قل م-

 رفت. در جریانی که؟

 .از شرم چهره ی دختر و ل ی که به دندان گرفته شد به وجد آمد

 !خب خانم قانع شدی که بنده نامزدی ندارم و نداشتم.....فقو کمک به یه دوست بوده-
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 .معذب شدن را در دختر دید

 .....واقعاً  روی این راباه مّصرم  از  می خوام تو هم جدی بهش ف.ر کنیآتنه....من -

 .دخترک دستی به شالش کشید و روی سر جا به جایش نمود

خب.....حرفها  رو باور کردم......فقو....فقو مشیییییی.  منم......یه جورایی ا تماد رو به مردا از دسیییییییت دادم. -

ا  نگاتم که چرا جدا شیییییدم.....اینقدر خاتراتم بد هسیییییت که بازگو منظورم تو نیسیییییتی....کلی میگم  تا حاال بر 

 !کردنش هم برام  ذابه

محمود با مهربانی خواسیییییییت که  لت جدایی را بگوید تا بهتر درکش نماید. آتنه خالصیییییییه وار گات و تأسییییییف 

 .محمود را پذیرا شد

 :نگاهی به سا ت نمود و رو به مرد گات

 !داره میشه بریم؟ مامان تنهاست و درد-

 .سوئیچی را که به ترفش گرفته بود را با کم رویی گرفت

 .برو تو ماشین من حساب کنم و بیام-

 .از در کافی شاپ که بیرون آمد  دختر را در انتظار خود گوشه ای ایستاده دید. به ترفش رفت

 می رفتی تو ماشین....سرد  نشد؟-

نه را در آرامش و سییییی.وتی که موزیک مالیمی می سیییییر دختر به نه گاتن به ترفین رفت و برگشیییییت. مسییییییر خا

 .ش.ستر تی شد. سر کوچه که توقف کرد  چرخید و رو به دختر کرد

 !نظر  چیه مامان زن  بزنه و یه قرار بذاره-

 !چی؟.....نه-

 چرا نه؟-

 .با دقت چهره ی دختر را از نظر گذراند. دست اچگی و ا اراب حس غالب صورتش بود

ه اش.ال داره ارت اتمون رو با آشنایی بیشتر خانواده ها ادامه بدیم؟ ما که تقری ا همدیگه رو آتنه....چرا نه؟ چ-

 می شناسیم....پس مش.  چیه؟

 .دستانش را روی دستان بهم قا  شده و تحت فشار دختر گذاشت و مهربان نامش را صدا زد
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 !آتنه جان-

 .را خواند نگاه دختر فرّار این سو و آن سو می رفت. بار دیگر نامش

 .نگاه پر شده و داغ دخترک با چانه ی لرزانش  دلش را به درد آورد

 آتی جان بهتر نیست نظر  رو بگی؟-

 ..... َم ....من آمادگی ارت اع رو ندارم......می تونم به  نوان دوست ق ولت کنم اما......نه نمی تونم-

 .دقیق نگاهش کرد. حال دگرگون دختر را درک کرد. آهی کشید

باشیییییییه  فعالً  چیزی به خانواده نمیگیم.....اما ارت اع رو قاع نمی کنیم.....به  نوان دوسیییییییت یا هرچی که تو -

اسیییمش را بذاری با هم تما  داریم و بیرون می ریم و.....خالصیییه این که با هم وقت می گذرونیم. حرفی هم از 

 آینده نمی زنیم تا تو آمادگی پیدا کنی......خوبه؟ موافقی؟

 .رش را باال و پایین کرد و جواب مث ت دادس

 ......ب ین....من کارم سنگینه.....تا دیروقت می مونم شرکت-

 .ابروی باال رفته محمود با ث شد سریع تر حرفش را بزند

 .....ف.ر ن.نی می خوام ب یچونم-

 .دستش نوازش وار روی دستان دختر چرخید و ت سمی صورتش را پوشش داد

 نم. هماهن  می کنم و اگه تونستم بعد از تعایلی شرکت میام دن الت...خوبه؟نه ف.ر نمی ک-

 ....ای بابا تو این ترافیک چه کاریه آخه  یه کاریش می کنیم-

دسیییت مرد پیشیییروی کرد و تارمویی را با نوک انگشیییتانش کنار زد. سیییر دختر پایین افتاد و دسیییته ی بیشیییتری از 

دوباره گونه هایش گر گرفت. زمان زیادی از آخرین باری که این چنین  موها در صییییییورتش رییت. بعد از مدتها

 .هیجان زده شده بود می گذشت

بی اراده سرش را  قب کشید و دستش به جستجوی دستگیره  بی قرار شد. به محب پیدا کردن دستگیره  آن 

 .را تند و سریع بیان نمود« خداحافظ»را کشید و خود را بیرون انداخت و 

 .هم خنده اش گرفته بود و هم ترسید که با  جله ای که دارد  بالیی سرش بیایدمحمود 

 مواظب باش .....چرا اینقدر  جله می کنی؟-
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 قب  قب چند گام رفت و دسیییت ت.ان داد و چرخید و به قدمهایش سیییر ت بیشیییید. چشیییمان محمود تا در 

ران نداشییت ولی به دل محمود نشییسییته بود. بی خانه همراهیش کرد.آتنه لوندی و ناز و ادایی مانند نلمه و دیگ

 .هیچ تالشی دل مرد را چنان برده که هنوز جلوی چشمانش بودر دلتنگش شد

* 

* 

مادر منتظر و مشتاب شنیدن حرفهایش بود. حالش با زمان رفتنش خیلی متااو  می نمود. احسا  س . الی 

 .راحت شده و قل ش آرام گرفته بود می کرد. انگار از این که محمود همان مرد گذشته بود خیالش

اکنون بیشتر از هر وقتی دلش می خواست  مش.لش ح  شود و بتواند زندگی  ادی بسازد. چ.یده ی صح ت 

 .هایش را برای مادر گات. مادر با افسو  جواب داد

 !کاش می ذاشتی خانواده اش پا پیش بذارن.....می ترسم یهو پشیمون بشه-

ی کرد و هم نه  خودش هم از دسییت دادن این مرد برایش وحشییتناک بود و می دانسییت تر  مادر را هم درک م

 . ربه ی بدی می خورد

 .ولی نمی توانست برای این تر  بقیه ی ترسهایش را نادیده بگیرد

 .پشیمون شدن هم به درک  من تا خودم آمادگی نداشته باشم اجازه نمی دم-

..هیچی ولش کن  به نظرم بهتره دوباره بری مشییاور.....اگه می دونی آره خب...خود  واجب تری مادر....فقو..-

 !اون ی.ی فایده نداره  و ش کن  برو یه جای دیگه

خودش هم به همین ف.ر کرده بود. شیییاید فرد جدید و مشیییاور بهتر می توانسیییت زودتر کمک نماید تا نتیجه ی 

 .مث ت تری بگیرد

نتظارش را نداشیییت محمود بود. دورتر پارک کرده و منتظرش بود. ته وقتی از شیییرکت بیرون آمد  تنها چیزی که ا

 ....«روز اوله...بذار دو روز بگذره بعد معلوم میشه»دلش ی.ی دو ح ه قند آب شد. خودش هم  د حال زد

کرد. در را که بسییت دسییت محمود را دید که در انتظار دسییتش کشیییده « سییالم»در باز کرد و در حین نشییسییتن 

 .دد نوک انگشتانش را نزدیک کرد و دست داد و سریع  قب کشیدشده است. مر 

 .از این که محمود چیزی نگات و ا ترا ی ن.رد خوشحال شد

ن نیاز ن ود. می بینی که چقدر شلوغه-  !دستت درد ن.نه اومدی ولی واقعا
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حر  می زنم خواهش می کنم  دلم خواست که ب ینمت. کی شلوغ نیست؟ مهم اینه که االن کنارمی و باها  -

 .و صدا  رو می شنوم. حتماً  که ن اید برای دیدن هم جای خاصی بریم

 .....پر از حس خوب شد. حس دوست داشته شدن.....حس محترم بودن.....بده.ار ن ود

 .هر زمان که شاهد به دن الش می آمد حس می کرد بده.ار است و باید به تریقی بدهی اش را پرداخت نماید

 .شت و از انوار تالیی دلش برمی خاست.تش.ر زیر ل ی را ت.رار کردل یندش  مق دا

 .محمود جدی نامش را صدا زد. کمی چرخید و خیره به نیم ر  محمود منتظر ماند

 .خوبی ترافیک این بود که محمود هم می توانست نگاهش را پاسخ دهد

ن رسییمی بشییه و زودتر بریم زیر یه سییقف  چیزی مو دیروز تا حاال خیلی ف.ر کردم. این که دلم می خواد زودتر -

نیسیییت که تو ندونی....اما این که تو آمادگی نداری و اتااقاتی که برا  افتاده هم مسیییئله ایی هسیییت که نیاز به 

توجه داره  خواسییییییتم بدونی که اول مهم تویی و راحتییت  بعد بقیه ی مسیییییییائ .....نظر  چیه که با هم بریم 

 .کنم ایناور بهتر به نتیجه برسیممشاوره بگیریم؟ ف.ر 

 .چشمانش را به دستانش دوخت

 .خودم می رم اما چون احسا  کردم نتیجه نداشته می خوام مشاورم رو  وض کنم-

خیلی هم خوب...پس با هم می ریم. ایناور بیشتر همدیگه رو می شناسیم. آتنه....من دوِست دارم  هر کاری -

 .می کنم تا تو رو داشته باشم

احسا  خوبی  چاور از حرفها و برخوردهای شاهد ناهمیده بود که دن ال چه چیزیست؟ چاور فرب کسی  چه

نزدی.ش شییییده بود را ناهمیده بود. باید از این که به مادرش  قصییییدیکه دوسییییتش داشییییت را با کسییییی که برای 

 .معرفی اش کرد می فهمید که این مرد روراست است و کل.ی در کارش نمی باشد

جه می شد که احساسی که به نام  شق می خواند چگونه حجاب چشمانش شده و از دیدن هر نشانه حال متو

 .ای ناتوان گشته بود

یک سا ت بیشتر در ترافیک ماندند و از مصاح ت هم لذ  بردند. برای آتنه مث  این بود که به خانه رسیده و 

 .کرد و در دست محمود گذاشتاستراحت کرده باشد. وقت خداحافظی با اشتیاب دستش را دراز 

مرد با احتیاع و اشییتیاب دسییتش را فشییرد. نگاهش را در چشییمان دختر میخ کرد و دسییتش را باال آورد و سییجده 

 .گاه ل انش ساخت. از این که آتنه دستش را ن.شید و او هم با فشردن شست مرد پاسخ دادر خوشحال شد
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* 

* 

 .ختر کنارش بیشتر و شدیدتر می گشتهر بار جدا شدن سیت تر می شد و می  بودن د

وقتی به خانه رسید واقعاً  دلش می خواست که آتنه همراهش وارد خانه می شد. با هم شامی آماده می کردند 

 .و می خوردند. ف.ر حضور آتنه در این خانه برایش لذ  بیش بود

چشییمانش گرفت. صییاحه ی  تیت دو ناره اش از همیشییه خالی تر و سییردتر بود.دراز کشییید و گوشییی را جلوی

 .آتنه را باز کرد و نوشت. احساساتش را باید در همین لحظه برای دختر بیان می کرد

وسییو نوشییتنش آتنه جوابش را داد. حال راحت تر می توانسییت گاتگو کند. از احسییا  تنهایی اش و از این که 

 .آرزو داشت اکنون آتنه کنارش می بود گات

تایپ شده راحت تر و بی پرواتر می توانست ابراز احساسا  کند. آتنه هم راحت  از پشت تلان و از پس کلما 

 .تر پاسخ گوی احساسش می شد

از همان شب گشتن به دن ال مشاوری که بتواند به آتنه کمک کند را شروم کرد. از چند دوست که می دانست 

 .کرد تا بهترین را انتیاب نماید می توانند کمک کنندر راهنمایی خواست و چند نام و آدر  را یاد داشت

وقت گرفت و به اتالم آتنه رسیییییییاند. برای هر جلسیییییییه همراهی اش نمود و با دقت راه.ارهای مشیییییییاور را  م  

 .کرد.آتنه هم با این مشاور جدید بهتر ارت اع گرفته و را ی تر بود

ود  ولی نه آتنه را فراموش می با این که در شرکت به مش.  برخورده بود و حساب و کتابش درست در نیامده ب

 ....کرد و نه وقت مشاوره اش را

برنامه ای که پیش قسییاش را گرفته بودر درسییت کار نمی کرد و مشییتری حا ییر به پرداخت مابقی پول ن ود. از 

ترفی برنامه های جدیدی هم بودند که هنوز مشییییتری برایشییییان پیدا نشییییده بود. و ییییعیت بدی ایجاد شییییده و 

ار بود. از این که نتواند حقوب کارکنانش را بدهد خیلی ناراحت بود. یا باید پولی را تهیه می محمود تحت فشییییییی

کرد و به شییییییرکت و برنامه هایش تزریق می نمود یا حقوب کارکنان را نمی داد و صییییییندوب شییییییرکت را پر نگه می 

 .داشت و وام می گرفت

 .مسلماً  دلش می خواست گزینه ی اول را انجام دهد
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را با خانواده اش مارح کرده و مشییور  خواسییته بود. پدر و محمد هر دو پس اندازشییان را در اختیارش مو ییوم 

 .قرار داده بودند و پیشنهاد پدرش کمک خواستن از آقای جهانی بود

 !محمود جان آقای جهانی می تونه کمک کنه  قرض بده و یا سهام بیره و کار تو راه بیاته-

 !د دوباره راه باز بشه و یه ف.رایی پیش خودشون کنن و دخترشون آویزون بشهنه بابا....دلم نمی خوا-

 .مادرش از سمت دیگر تأیید کرد

 !آره بابا اگه لب تر کنید نلمه صد تا رؤیا برای خودش می سازه-

 .چینی که محمد به صورتش دادر همه را به خنده انداخت

 !یرم تا وامت دربیاد ولی تر  اینا نرودختره ی چندش  داداش خودم می گردم برا  قرض می گ-

 !دلم نمیاد ماشین رو باروشم ولی اگه دیدم جور نشد این کار رو می کنم-

بیشتر دلش نمی خواست ماشین را باروشد تا بتواند سا تی را با آتنه در ترافیک بگذراند. شاید ترافیک برای 

سته و در فضای کوچک ماشین  ارش پیچیده بودر بقیه آزار دهنده بود اما برای محمود وقتی آتنه کنارش نش

 .بهترین سا ت روزش می شد و خوراک ف.ری ش هایش تا حرکا  و حرفها و ل یندهایش را مرور نماید

از ص ح درگیر شرکت و در به در دن ال وام از این بانک به بانک دیگر بود. گرهی که در کارش افتاده بود  خسته 

د بنگاه سر زده و ماشین را برای فروش نشان داده بود. با همه ی این مش.ال  آتنه و بی رمقش کرده بود. به چن

 . را فراموش ننمود

کمی دیرتر از همیشه حرکت کردن با ث شد تأخیر زیادی هم داشته باشد. با زن  گوشی و پدیدار شدن اسم 

 .آتنه روی صاحه سریع تما  را وص  کرد

 .م میام.....ب یش دیر شدالو آتنه ....سالم....تو راهم دار -

محمود جان  آخه چرا خود  رو اذیت می کنی؟ اگه جایی هسییییییتی که میشیییییییه برگردی  برگرد من خودم می -

 !رم....اینجا هم خیلی شلوغه

 !اِ ....این چه حرفیه؟ وایسا اومدم.....نزدیک شرکت بمون اومدم-

ه خلو  تری را بیابد. با راهنمایی برنامه توانست از تما  را قاع کرد و برنامه ی نقشه ی گوشی را باز نمود تا را

 .ترافیک شدید خالص شود و خیلی زود به آتنه برسد
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 .....آتنه به محب نشستن  از این که محمود زحمت می کشد و به دن الش می آید هم تش.ر کرد و هم ش.ایت

ختر را بین انگشت شست و لحن مح ت آمیزش خستگی را از تن محمود به در کرد. دست کشید و گونه ی د

 :اشاره گرفت و با خنده گات

به همین زودی - کار رو می کنم. هر چند ف.ر کنم  با می  و رغ ت این  چقدر تو خوبی آخه   زیزم من خودم 

 !دیگه نتونم بیام دن الت

 چرا؟ مگه چی شده که نمی تونی؟-

 .محمود  میق تر کردچشمان درشت شده از تعجب و لحن پر از سؤالش  خنده را روی ل ان 

 !شاید ماشینم رو باروشم....به مش.  برخوردم-

 چه مش.لیه که با فروش ماشینت ح  میشه؟-

 .محمود کم کم از مش.ال  و کارهایی که انجام داده و قصد انجامش را داشت  گات

 :آتنه در س.و  گوش داد و در آخر گات

 برنامه رو کی نوشته که درست کار نمی کنه؟-

 .انه ای باال انداختمحمود ش

نمی دونم  میگن کار گروهیه و ولی نتونسییتن ایرادش رو برتر  کنن اگه اون درسییت بشییه و پولش رو پرداخت -

کنن خیلی خوبه  هر چند که برای چند تای دیگه مشییییتری نداریم و باید یه سییییرمایه به شییییرکت تزریق کنیم که 

دن ال وام هسییییییتم و بابا و محمد هم کمک کردن ولی احتماالً   بتونیم روی برنامه ها زمان بذاریم و پرزنت کنیم.

 .باید ماشین رو هم باروشم

 !برنامه رو برام ایمی  کن یه نگاهی بهش بندازم-

اوکی  نمی خواد خود  رو درگیرش کنی ها  دیروز سر و صدا کردم و ازشون خواستم که درستش کنن اما مث  -

 !ه و دل به کار نمی دهاین که ص ا این روزا حال درستی ندار 

 !باشه...بذار ب ینم اگه دیدم کار زیاد داره بهت میگم-

محمود صیییح ت را از کار و مشییی.ال  به حرفهای صیییمیمانه و مح ت امیز ت دی  کرد و زمزمه های  اشیییقانه به 

 .گوش دختر خواند و از وجود همدیگر غرب لذ  شدند
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* 

محمود گات. چهره ی منتظر مادر مانند هر شییییییب چشییییییم انتظار  شییییییام را کنار مادرش خورد و از مهربانی های

 .کلما  خواستگاری و قول و قرار و رفتن به زیر یک سقف مشترک بود

 .آتنه در آخر حرفهایش ا افه کرد

من که دارم تالش می کنم و مشیییییاورم هم از پیشیییییرفتم را ییییییه  فقو انگار تو کار محمود یه کم مشییییی.  پیش -

 !اومده  گرفتاره

 .احتی را می شد از اجزای چهره ی مادر خواندنار 

 خدا بزرگه  ایشاال که زودتر مش.ال  برتر  بشه .....مش.لش که حاد نیست مادر؟-

 .آتنه خندید

 !نه مامان جان  بهش گاتم یه بیشیش رو بارسته ب ینم می تونم کمک کنم-

 !شهآره مادر جان کمک کن راه دوری نمی ره  هر چی باشه قراره شوهر  ب-

 .چشم درشت کردن و سر ت.ان دادن آتنه فایده نداشت

 مگه دروغ میگم؟-

سیییریع آشییی زخانه را مرتب کرد و به اتاقش رفت و لب تاپش را روشییین نمود. ایمیلش را چک کرد و برنامه ای که 

 .محمود فرستاده و کارهایی که باید انجام می شد را دید. برنامه را باز کرد و مشلول تست شد

تا جایی کار می کرد و بعد از اون مشییییصیییاً  کدها درسیییت نوشیییته نشیییده و با داده ها منا ق ن ود.باید با  برنامه

 .برنامه نویس ها هماهن  می شد و با هم برنامه را چک می کردند

 .گوشی را برداشت و برای محمود نوشت

 بیداری؟-

 .محمود خیلی سریع جواب داد

 !جانم-
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ه نویسیییا باشییین و به من بگو تا منم مرخصیییی بگیرم بیام اونجا این رو درسیییتش فردا هماهن  کن همه ی برنام-

 ....کنیم. ی.ی کدها رو درست ننوشته و بقیه هم پیرو اون اشت اه زدن

 .به جای نوشتار  صاحه روشن شد و اسم و شماره ی محمود پدیدار گشت. آتنه خندان جواب داد

 سالم.....چی شد داشتی می نوشتی؟-

 تونم صدا  رو بشنوم چرا چت؟ آتی چی.ار می خوای کنی؟وقتی می -

آتنه روی تیت دراز کشید و گوشی را کنار گوشش نگه داشت و لب تاپ را روی ش.مش گذاشت و برنامه را باال 

 .و پایین کرد

اگه  ب ین محمود  ی.ی اشییییت اه کرده و یا نمی خواد زیر بار بره و یا این که حوصییییله ی از اول نوشییییتن رو ندارن -

فردا همه باشیین منم مرخصییی سییا تی می گیرم میام کم.شییون....چون باهاشییون کار کردم می دونم چی.ار باید 

 کنم  اما اگه نیستن بذار پس فردا که منم مرخصی کام  بگیرم و وقت هم کم نیاریم  هان...نظر ؟

 تو مامئنی که دلت می خواد بیای شرکت؟-

 .لحن مردد محمود  شک به دلش انداخت

 تو چی؟ را ی هستی من بیام؟-

 :محمود سریع و با مالیمت و مهربانی گات

 ...... شقم من که از خدامه  من برای خود  میگم و دیدن ص ا-

 .آرامشی در رگهایش جاری شد. ل یندش بی اراده ل هایش را ش.وفا نمود و ناسی از روی راحتی خیال کشید

 !ام مهم نیست. مهم اینه که کار  راه بیاتهمن مش.  ندارم. نه ص ا و نه کسی دیگه بر -

 پس به نظرم همون پس فردا از اول وقت بهتره  میام دن الت خوبه؟-

 .آره  زیزم ....میام که تا  صر برنامه رو ردیاش کنیم-

محمود رن  شرم و حیا را به صورتش پاشید. زیر لب و آرام خداحافظی « ای جونم»بی اراده بود و «  زیزمش»

 .به بررسی برنامه ادامه داد. دو سه راه.ار که به نظرش رسید را امتحان نمود و نتیجه را یادداشت کردکرد و 
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بیشیییتر و سیییریع تر از هر روز کار کرد تا بتواند فردا را مرخصیییی بگیرد. سییییت ق ول می کردند اما آتنه هم کوتاه 

ق   از پایان سا ت اداری به محمود زن  زد و با نیامد و امضاء را گرفت. با خیال راحت تری بقیه روز را گذراند. 

 .جدیت خواست که نیاید. به زحمت محمود را قانع نمود و تا دیروقت در شرکت ماند

کمی برای ورود به شیییرکت قدیمی اش دلهره داشیییت. سیییعی کرد از مانتوهای جدیدش ب وشییید و آرایشیییش کمی 

وند. شاید بیشتر منظورش رؤیا بود و نمی خواست متااو  باشد. دلش می خواست با آتنه ای جدید روبرو ش

 .ش.ست خورده به نظر آید

 .تیپ و آرایش جدیدش ابتدا به چشم محمود آمد. با ل یند و چشمانی واله سالمش را پاسخ داد

چقدر خوشییییییگلتر شیییییییدی خانمی  نمی دونم چی.ار کردی اما دسیییییییت و دلم لرزید. امروز باید تو اتاب من کار -

 .بی خیال کار بیا بریم یه ترفی خوش بگذرونیم کنی.....اصالً 

 .ت سمش را با لب گزیدن مهار کرد و معترض اسم مرد را صدا زد

تا دلت بیوای - ناز هم که  جانم  دِ  آخه کار شیییییییاب از آدم می خوای  ف.ر دل بیچاره ی منم که نیسییییییتی.....

 ......داری......صراع مستقیم هم که نداری

 .دندان های مروارید گونه اش نمایان شدل یندش وسعت گرفت و 

 !وای محمود مردم از خجالت  بیوای اینجور کنی برمی گردم خونه ها-

 .دنده را جا انداخت و خندید

  !باشه خانم....بتاز...گردن من از مو باری.تر....فعالً  دور دور شماست. خدای منم کریمه-

تر می رفت. انگار نیاز داشییت بشیینود که چیزی از کسییی هرچه بیشییتر مرد می گاتر ا تماد به ناس دختر باال

 .کم ندارد. که زی است و ارزشمند....که وجود و شیصیتش برای این مرد واالست

 مش.لی که نداری با هم وارد شرکت بشیم؟-

 .نگاهی به صور  آرام ولی جدی مرد کرد

 نه چه مش.لی؟ به  نوان هم.ار د وتم کردی دیگه درسته؟-

 .د و سر ت.ان دادمحمود خندی

 !بله بله خانم  فقو هم.ار.....اصالً  شما  شق دلم نیستی-
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 .آتنه هم خندید و  ربه ای به بازوی مرد زد

 !خب حاال...هنوز هیچی نشده که جار ن اید بزنیم. همه چیز به وقتش-

 :دستگیره ی در را کشید و در حین پیاده شدن گات

 !هر چی شما بارمائید بانو-

 .احسا  مل.ه بودن می کردبا محمود 

از بدو ورود به شرکت هم.اران قدیمی  من این که کنج.اوِ آمدنش با محمود بودند  از دیدنش ابراز خوشحالی 

نمودند. همراه محمود به اتاب برنامه نویس ها رفت. متوجه شد کسی را جایگزینش ن.رده و اتاقش هم وقتی دو 

 .تااده قرار می گرفتنار باید با هم کار می کردندر مورد اس

سییه برنامه نویس   دو خانم و یک آقا تازه مشییلول کار شییده بودند. رؤیا و یک آقای دیگر هنوز نیامده و میزشییان 

 .خالی بود. بعد از سالم و احوال رسی محمود تو یح داد

ده رو درست  خانم مهند  نصیری لاف کردن امروز اومدن تا شاید به کمک هم بتونید برنامه ای که کار نمی-

 .کنید. لاااً  امروز همه در اختیار ایشون باشین

 .آتنه را میاتب قرار داد

 .مهند  من تو اتاقم هستم. امری بود خ رم کنید-

آتنه آرام تش.ر نمود و منتظر تا محمود از اتاب خارج شود. خروج محمود همزمان شد با ورود رؤیا و آقای شهابی 

 ...برنامه نویس دیگر

دای احترام کردند و محمود کنار ایسیییییتاد تا وارد شیییییوند. رؤیا از دیدن آتنه با تیپ جدیدش وسیییییو اتاب  هر دو ا

 .چشمانش از حدقه بیرون آمد. حیر  زده نامش را لب زد

 .محمود ت.رار نمود

 خانم صییی ا  خانم مهند  که یادتونه.....اومدن کمک کنن لاااً  نهایت هم.اری رو کنین  همیناور شیییما آقای-

 ....شهابی

رؤیا آنقدر ما  حضییور آتنه بود که خروج محمود را متوجه نشیید. آتنه در یک ارزیابی کوتاه متوجه الغری و رن  

 :پریدگی ص ا گشت. بی اهمیت به وجود رؤیا گات
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بچه ها....نمی دونم دقیقاً  کیا برنامه رو نوشتن ولی مشیصه که از وساش کدها اشت اه شدن که ارور می ده -

 .اب  اجرا نیست. پس باید هم.اری کنیم و دوباره از اول بنویسیمو ق

 :محدثه برنامه نویسی که از لحاظ سنی بزرگتر از بقیه بود گات

آتنه جون می دونی که کار آسیییونی نیس  ما به آقای رفیعی گاتیم گروهی نوشیییتیم ولی در واقع رؤیا و شیییهابی -

 !نوشتن

 .شهابی سریع دفام کرد

 !ست کد زدم ولی ص ا زیر بار نمی رهمن مامئنم در -

 .رؤیا نالید

 .من حال درستی ندارم نمی تونم تمرکز کنم-

 .آتنه لب تاپش را از کیف درآورد و روی میز گذاشت و به بقیه رو کرد

بیایین میزها رو بهم نزدیک کنیم که بتونیم کنار هم باشیییییییم. لاااً  یه امروز رو تمرکز کنید تا نتیجه بگیریم. -

 !امروز هم به زحمت مرخصی گرفتم من

خودش حرکت کرد و میز را روی زمین کشییییید. بقیه هم کمک کردند و میزها به شیییی.  گرد به هم نزدیک شیییید. 

برنامه را گذاشت و کاربردش را تو یح داد و شروم کرد. حواسش بود که رؤیا بیشتر از حد لزوم بیرون می رود و 

 .رن  پریده تر برمی گردد

ساارش محمود پذیرایی ویهه می کرد. آخرین بار که رؤیا را دید آهسته از اتاب خارج شدر به دن الش  منصوری به

بی جلب توجه رفت. دختر به زحمت خود را به سرویس رساند. صدای  ق زدنش   تن آتنه را لرزاند. رو به روی 

 .سرویس ایستاد تا دخترک با حالی نزار خارج شد

 .از دیدن آتنه جا خورد

.....تو اینجا چی می خوای؟-   ر

 .کمی خیره نگاهش کرد. دستان لرزان و صور  زرد شده اش را از نظر گذراند

 حامله ای؟-
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ل های بی رنگش لرزید. صوتی از بین ل انش بیرون آمد که معنی نداشت. آتنه یک گام جلو رفت و ر  به رخش 

 .ایستاد

باهاش بمونی؟ ارزش داشیییت که ایناور خود  رو بدبیت  ارزش داشیییت که با دونسیییتن این که زن و بچه داره -

 کنی؟ پا  می ایسته با این و عیت؟

کرد و دسیییتش را گرفت و به تر  « نچی»اشیییک های دختر صیییورتش را خیس کرد و هق هقش بلند شییید. آتنه 

 :سرویس برگرداند. جلوی سینک ایستاد و آب را باز کرد و گات

 ....صورتت رو بشور  زشته جلوی هم.ارا-

رؤیا آب را در مشتش جمع کرد و به صورتش پاشید. دو سه بار این کار را ت.رار نمود. آتنه از رول دستمال چند 

 .تی.ه جدا کرد و به دستش داد. هق هق کنان و مقاع شروم به صح ت کرد

ه به آتی...بدبیت شییییدم. آتی کاش بهت گوش می دادم. گات داره از زنش جدا میشییییه.....گات بچه رو می د-

 !زنه بره.....گات که می خوادم

 .کالفه شد. آهی کشید

  !باشه بسه-

نه بس نیسیییییت  گوشییییییش رو خاموش کرده.....نمی تونم پیداش کنم. حا یییییر نیسیییییت بچه رو ب ذیره....انگار -

 .اختالفش با زنش ال.ی بود و واقعیت نداشت

 .پووفی کشید

....به و بچش رو دوست داره  دردش اینه که مریضه..... معلومه که ال.ی بود. من از نزدیک دیدم خیلی هم زن-

یه نار را یییی نیسیییت. من وقتی رفتم دن الش ف.ر کردم با تو دوسیییت شیییده...رفتم و دیدم نه  کار خرابتر از این 

ب ینم  نمی مونم. بهت هشدار دادم. تو چی گاتی رؤیا؟.....نگاتی  نامردیحرفهاست. من از اول گاته بودم اگه 

  !سه تا زن هم داشته باشه مش.  نداری؟ مقصر تویی که وا دادی

 .اشک ها دوباره روان شد. فین فین کردنش ا صاب آتنه را برهم می رییت

 بگو بچه رو می خوای چی.ار کنی؟ نگهش می داری؟-

 چشییییمان وحشییییت زده ی رؤیا  تأسییییاش را برانگییت. بیشییییتر برای این که می دانسییییت اگر مواظب نمی بود و

 .ا تماد می کردر همین بال بر سرش می آمد. دست دور شانه ی دختر نهاد و کم.ش کرد تا قدم بردارد
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 اگه نمی تونی بمونی مرخصی بگیر و برو خونه  استراحت کنی بهتره  خانواده ا  شک ن.ردن؟-

مش.....منم با مادرم زندگی می کنم....فهمیده و یه چشمش اش.ه و یه چشمش خون  ولی را ی نیست بنداز -

 .می ترسم و نمی خوام این کار رو کنم

احسییاسییاتش قاتی شییده بود. غم و تأسییف و ناراحتی و تعجب را میلوع با هم داشییت. دلش برای آن مادر می 

سیوخت. دلش برای جوانی و ا تماد بی جای رؤیا ک اب شید. دلش برای آینده ی این بچه ی هنوز نیامده شیرحه 

 .و شاهدهای فراوان در جامعه کرد شرحه گشت.لعنتی نثار شاهد

کمک کرد و وسییای  رؤیا را به دسییتش داد و راهی اتاب محمود نمود. خودش هم به اتاب برنامه نویسییی برگشییت. 

 .ذهنش درگیر رؤیا و ساده لوحی اش و رذالت شاهد بود. محدثه صدایش کرد

 آتنه جون  اینجا رو چک می کنی؟-

د و تمام توجهش را به برنامه داد. باید امروز برنامه را به اجرا می رسیییییاند. باید اف.ار پراکنده اش را جمع آوری کر 

 .به محمود کمک می نمود تا خیالش راحت می گشت

* 

* 

حس حضیییور آتنه در شیییرکت قل ش را سیییرشیییار از مح ت می کرد. دلش می خواسیییت به جای آن که در اتاقش 

 .ود و چشمانش را از تصویر یار سیر نمایدبنشیند  به انتهای راهرو و اتاب برنامه نویسی بر 

صیییید افسییییو  که هزار کار داشییییت و باید حواسییییش را به صیییید جا می داد. چند برگه را که باید امضییییاء می کرد  

ماالعه نمود و امضیییییاء زد. نگاهی به سیییییا تش نمودر بهتر آن بود که به بانک سیییییری می زد شیییییاید وامی را می 

 .ون آیدتوانست بگیرد و از این فشار بیر 

 .تلان را برداشت و شماره ی داخلی برنامه نویسی را گرفت و به آتنه اتالم داد از شرکت خارج می شود

لحن رسمی آتنه هم برایش شیرین و خوشایند بود. بر خال  میلش کارش چند سا تی به تول انجامید. چیزی 

 .اندبه پایان سا ت کاری نمانده بود و او سعی داشت خود را به شرکت برس

کاری از پیش ن رده و فقو قول و حر  تحوی  گرفته بود. ف.ر می کرد که زود کارش تمام می شییییییود به شییییییرکت 

 .برمی گردد و ناهار را با آتنه می خورد که به در بسته خورد و این فرصت را هم از دست داد

 .حال  جله داشت که ق   از این که شرکت تعای  شود و همه بروندر به آتنه برسد



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

157 

 

ماشییین را پارک کرد و به سییر ت وارد شییرکت شیید. مشیییر بود که اکثراً  رفته اند و شییرکت تقری اً  خالیسییت. 

گوشی را درآورد تا شماره ی آتنه را بگیردر به نظرش صدایی از انتهای راهرو آمد. پا تند کرد به آن تر  و خود را 

 .به اتاب رساند.  ربه ای به در زد و وارد شد

 .ی و محدثه یاری هر سه سرشان در یک لب تاپ بود و با وارد شدنش سرشان را بلند کردندآتنه و شهاب

 !خسته ن اشید  ف.ر کردم همه رفتید-

  .نرفتیم....داشتیم برنامه رو تست می کردیم-

شهابی بود که زودتر پاسیگو شد. چشمان محمود در پی چشمان دختر می گشت. چشمانی که پشت  ینک 

 .ن شده بودت ی مش.ی پنها

 درست شد؟-

 .با ذوب و هیجان پرسید. این ار یاری پاسخ داد

 .بله که درست شد. تازه فهمیدیم آتنه جون چه نعمتی بودن تو شرکت و از دستش دادیم-

تعارفا  زیر لب آتنه را با گوش جان دن ال کرد. دستان ماهر آتنه روی کی ورد لب تاپ چرخید و بعد به صندلی 

 :تت.یه داد و گا

 !اینم از قسمت آخر  درست کار می کنه-

 .در نهایت سرش را باال گرفت و مرد چشم انتظار را به مقصود رسانید

 !خدا رو ش.ر درست شد و شرمنده ی شما نشدم-

 .لب گزیدن محمود و جمع کردن خنده اش را دید و سر به زیر انداخت

برنامه ی از رده خارج یه برنامه ی پولسییییییاز  نارمایید مهند   دشییییییمنتون شییییییرمنده  شییییییما لاف کردین از یه-

درآوردید. تشیی.ر....لاف کردید. من با اجازه تون یه تما  با مشییتری بگیرم و بهش اتالم بدم. شییما هم کارتون 

 !تموم شد لاااً  تشریف بیارید اتاب من

اقش برگشیییت.سیییراسیییر بیشیییتر از این مقاب  چشیییمان این دو کارمند که با کنج.اوی نگاه می کردند نماند. به ات

وجودش از افتیار به آتنه پر شده بود. دلش می خواست می توانست در آغوش بگیرد و باشارد. ص وریش به 

 .نقاه ی پایانش رسیده بود
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قامت دلربای یارش در میان در پدیدار گشییت. از جایش « بارماییدش»در اتاب با  ییربه ی کوتاهی زده شیید و با 

ت. به آتنه که رسییید با یک دسییت در را بسییت و دسییت دیگر را گرد کمر دختر برخاسییت و به اسییتق الش شییتاف

 .انداخت و از جا بلندش نمود و چرخید

را با ناز ادا نمود. « محمود»دختر از تر  و هیجان دسیییتها را قا  شیییانه های مرد کرد و جیغ خاه ای کشیییید و 

 .دختر را روی زمین گذاشت اما دستش را از گرد تنش رها نساخت

 .جان محمود  ......ازم نیواه اون تور که دوست دارم از  تش.ر ن.نم-

بی هوا گونه های دختر را با شیییییی.وفه ی ل هایش گل اران نمود. قرمزی صییییییور  دختر را تمجید کرد و اجازه داد 

 .دل رکش کمی ناس تازه کند. دستش را گرفت و کنارش روی م   نشاند

 از  ممنونم؟ چی بگم که بدونی چقدر دوستت دارم و-

 !هیچی بابا کاری ن.ردم که شلوغش می کنی  تو بگو چی.ار کردی مد  توالنی تو شرکت ن ودی-

 .آهی کشید و سر ت.ان داد

ن یه قوالیی دادن...فقو من مشیی.  زمان دارم باید - کاری ن.ردم...چند جا سییر زدم شییاید بتونم وام بگیرم که فعال

بشییییه  گاتم که بابا و محمد هم گذاشییییتن اما کمه ف.ر کنم دیگه وقتشیییه تو بازه ی زمانی دوسییییه هاته پول جور 

  !ماشین رو بدم بره

 .نگاه پر مهرش رو قالب چشمان دختر کرد

 !فقو حیام میاد که باروشم دیگه نمی تونم بیام دن الت. ف.ر این رو که می کنم دستم به فروشش نمی ره-

می شیییید. چقدر دلش می خواسییییت این ل یند را به روشییییی دیگر ل یند آتنه دنیایی بود که بی پروا در آن غرب 

 .جمع می کرد و برای خود نگه می داشت

دلش می خواست و ر ایت آتنه را می کرد. هر چند  .س العم  آتنه تا بدین جا خیلی خوب بود. انگار خودش 

 :هم متوجه این مو وم ن ود. دست دختر را فشرد و به ل انش نزدیک ساخت و گات

 !ت که نیستی؟ من هیجان زده شدم فراموش کردم مم.نه حالت بد بشه....ب یشید  زیزماذی-

 .ل یند شیرین دختر  مق بیشتری گرفت و با شادی جواب داد

 . وای محمود منم حواسم ن ود. اصالً  حس بدی نداشتم. االن که گاتی یادم اومد به چه حالی می افتادم-
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 .بدجنسانه چشم.ی زد

 شد خدا بیواد.....کی برنامه رو اوکی کنیم؟ پس مش.ال  ح -

 .بلند و راحت خندید

 .....بذار مش.ال  مالی رو ح  کنی بعد-

 .صور  دختر جدی شد. محمود کمی نگران پرسید

 چیزی شد؟ ناراحت شدی؟-

 .من ومن دختر تشویشش را زیاد کرد

 ین که گاتم برنامه رو اوکی کنیم؟ شقم می دونی که می تونی هرچی تو دلته بهم بگی  چی نگرانت کرد؟ ا-

 !نه نه......می خوام یه پیشنهاد بدم ولی اگه رد کنی خیلی بهم بر می خوره-

 .چشمان منتظر و جدی محمود روی دختر چرخید و اتمینان داد که راحت باشد

 !من...یه مقدار پول گذاشته بودم که ماشین بیرم. می خوام اونو بگیری تا کار  راه بیاته-

 .میک صور  محمود که ش.  میالات گرفتر زود ادامه دادمی

 ....اگه نگیری خیلی ناراحت میشم. دلم می خواد کم.ت کنم. دلم می خواد سهیم باشم تو این مسئله-

 .....ب ین من مش.لم رو نگاتم که تو-

ز دیگه  بهتره ا نه توب ین  مگه نمیگی مشیی.لت زمانه  این پول می گیری و وقتی کار  انجام شیید  پس می دی-

 !اینه که ماشینت رو باروشی

 .کالفه دستی به صورتش کشید

نمی تونم.....آتنه به خدا سیییییییته برام  هنوز قدم برنداشییییییتیم بیام از  پول زحمت کشیییییییده تو بگیرم  نمی -

 .تونم....واقعاً  نمی تونم

 .ایستاد و با لحن جدی پرسیدآتنه از روی م   بلند شد و چند قدم رفت و برگشت و درست باالی سر محمود 

  به دوستی ق ولم داری؟-

 .محمود سرش را باال گرفت و معترض نالید
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 آتی  این چه حرفیه؟-

 .دستان آتنه روی سینه گره خورده و تل .ار شد

جواب من رو بده  من باید بدونم چه جایگاهی دارم. دوسییییییتتم یا نامزد یا گزینه ی احتمالی ازدواج.....شیییییییاید -

 اید نشه  کدومش؟بشه  ش

مرد هم بلند شیید سییینه به سییینه ی دختر ایسییتاد. وجودش از  شییق به این زن ل ریز شیید. چقدر جدی و مح.م 

 .بودن برازنده اش بود

شیییما  شیییق منی  باالتر از همه ی اینها که گاتی....از دوسیییت  زیزتر و از نامزد نزدی.تر و اون آخری چی بود؟ -

 !نیا رو بهم می ریزم اگه نشه  حرفم از روی دوست داشتنه نه چیز دیگه  زیزمشاید بشه  شاید نشه.....من د

ل یند به زور می خواسییت جای خودش را باز کند. از چین های کنار چشییم شییروم کرد تا به ل ها برسیید. آتنه اما 

 .اجازه نداد. باید جدیتش را حاظ می نمود

که دیر شد....شب هم شماره حسابت رو با شماره ی  پس روی حر  من حر  نمی زنی ..خب؟ االنم پاشو بریم-

 .ش ا بارست تا ص ح برا  جا به جا کنم

خم شییییید کیاش را از روی م   برداشیییییت و به تر  در حرکت کرد. محمود کیف و سیییییوئیچش را برداشیییییت و به 

  .دن الش رفت

 .همین که در ماشین نشستندر محمود پرسید

 بود ؟راستی فهمیدی که کی درست کار ن.رده -

 .شانه ای باال انداخت و رویش را به سمت پنجره چرخاند تا صورتش را محمود ن یند

 .نه  پی گیر نشدم. مهم اینه که درست شد-

 :محمود که تأیید کرد تازه به ف.ر رؤیا و و عیتش افتاد. یک باره چرخید و کمر به در ماشین چس اند و گات

 جلوی زنش روی آب بیاته  بده؟ به نظر  اگه من کاری کنم که پته ی شاهد-

 .محمود نیم نگاهی کرد و ابروهایش کمی درهم رفت

 چه فایده ای به حال تو داره؟-

 .دست به سینه شد و با حرص جواب داد
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 !هیچی....ولی فایده اش اینه که شاید با ث این بشه سر کسی دیگه رو کاله نذاره-

ن دوست ندارم -  !تو دوباره ف.ر  مشلولش بشهمثالً  چی.ار کنی؟ آتنه من اصال

 .ل یند را در چشمانش اسیر کرد و اجازه ی بروز نداد

 ! من کاری نمی کنم فقو.....آدرسش رو به یه بنده خدای فریب خورده می دم. همین-

 .محمود بی حوا  و بدون پی گیری جواب داد

 .اگه خود  قاتی نشی ف.ر کنم ثواب می کنی-

 .مرد کرد ت سمش را راحت و شیرین نثار

هر دو خسییییته بودند و صییییدای ناس هایشییییان و  ار پیچیده در فضییییای کوچک ماشییییین برای تمدد ا صییییاب و 

استراحت  گزینه خوبی محسوب می شد. صدای زن  موبای  محمود س.و  را ش.ست. جواب داد و روی بلند 

 .گو گذاشت. گوشی را جلوی داش ورد گذاشت تا مزاحم رانندگی اش نشود

 !انسالم مام-

آتنه چرخید و صیییا  نشیییسیییت و نگاهش را از شییییشیییه به بیرون داد تا مرد به راحتی صیییح ت نماید. هرچند که 

 .صدا وا ح در ماشین می پیچید

 سالم پسرم خوبی  کجایی؟-

 تازه از شرکت اومدم بیرون.....کاری دارید؟ چیزی می خواید؟-

 .صدای مادر شاد و هیجان زده بود

 !ی خوام. خواستم بگم بیا اینجا که خ ر برا  دارم باقلوانه مامان جان چیزی نم-

 .محمود خندان شد

 !خیره  چه خ ری؟ نمیشه تیایف بدی و االن بگی ...جون مامان خیلی خسته ام-

مادر شروم به قربان و صدقه رفتن قد و باالی رشید پسرش کرد. آتنه دستش را جلوی دهانش گذاشت تا ل های 

 .دکش آمده اش را ب وشان

 .محمود هم با خنده جمال  مادر را قاع کرد
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 !مرسی مامان....خ ر رو بگو-

 !آهان.....بهت بگم که باور  نمیشه-

 !مامان-

 .اخاار کرد

باشییییییه میگم. امروز با خاله رفتیم خونه ی این دختره که می خوای......آهان آتنه  بی خ ر و همیناوری رفتیم. -

 .بودن.....خوشم اومد ازشون....همچین گرم و خوش برخوردخودش که ن ود اما مادرش و خواهرش 

 :محمود حیر  زده نگاهش را به آتنه داد و مادرش ادامه می داد. ی.هو و با صدای بلند گات

 !چی.ار کردین؟ بی هماهنگی و سر خود پا شدین رفتین چی.ار؟ وای مامان.....وای از دست شما-

بود. ل ش را از درون گاز گرفت و با داد محمود کمی از جا جهید و بی  آتنه در  ین متحیر بودن خنده اش گرفته

  .برنامه دستش را روی دست محمود گذاشت

چشیییم محمود به دسیییت آتنه و حس لمس پوسیییتش حواسیییش را کمی پر  کرد. فرصیییتی شییید تا مادرش توجیه 

 .کند

نهاد داد که دو دیقه بریم هم خونه و گوش کن.....من رفتم به خاله سر بزنم و از احوالت پرسید و بعد هم پیش-

زندگیشییون رو ب ینیم و هم بیشییتر آشیینا بشیییم. خب مادر را  می گات دیگه  تا شییما بیواین تصییمیم بگیرین 

 .که خیلی زمان می بره......ایناوری حداق  من آشنا شدم و خیالم از خونواده اش راحت شد

 .ت م.المه را پایان دادمحمود پشیمان از این که روی بلندگو نهاده به سر 

 !باشه مامان  من میام و صح ت می کنیم. خدافظ-

 .سریع آی.ون قرمز را لمس کرد. ناسش را با پووفی صدا دار بیرون داد

 .آتنه ی. اره با صدای بلند خندید

نت خنده اش کمی تنش را از محمود دور کرد. همه ی نگرانی اش ناراحت شییدن آتنه بود.شییرمزده و هول و با ل.

 .توجیه کرد

مامان اینا خیلی دلشون می خواد سریع تر کارا انجام بشه. شاید می ترسن که نشه.....نه این که هر کیو گاتن -

 !من ق ول ن.ردم.....از اون جهته که  جله می کنن
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 .آتنه خنده اش را جمع کرد و با سرفه ای صدایش را صا  نمود

یجان زده تر و خوشییحال تر از مامان شییما باشییه  فقو بنده ی خدا کار بدی که ن.ردن  قول می دم مامان من ه-

 !می ترسه به من زن  بزنه

دسییتی که آتنه برای آرام کردن مرد روی دسییتش نهاده بود اجازه ی پس رفتن دریافت ن.رد و در اسییار  دسییتان 

 .مرد باقی ماند. با  شق فشرده شد و با مالیمت مورد خااب واقع شد

 ی ان تو چرا ر ایت نمی دی خانوم  قاب  نمی دونی؟خب وقتی همه را -

 :سرش را پایین انداخت و با ادا گات

 !اِ وا خاک بر سرم  این حرفا چیه؟ شوما تاج سرین آقا-

 .محمود به قهقه خندید

 !یه با اجازه ی بزرگترا بله هم بگو و قال قضیه رو ب.ن خانوووم-

 :آتنه ناسی گرفت و با آرامش گات هر دو خندیدند و تنش را از خود دور ساختند.

اگه ف.ر می کنی مش.ال  مالی سد راهت نیستن  منم مش.  ندارم. بهرحال مقدما  و رفت و آمدهای اولیه -

 .زمان می بره

 .محمود با ذوب خواند

 .بدین مهده گر جان فشانم رواست-

 !خدا ن.نه-

* 

* 

و با سیییییؤال در این باره اجازه داد مادر شیییییوب و به محب ورود و دیدن چهره ی درخشیییییان و شیییییاد مادر  خندید 

 .هیجانش را نشان دهد

 .سعی کرد خود را هیجان زده نشان دهد تا خ ر مادر بیا  به نظر نرسد. مادر با آب و تاب تعریف می کرد
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نمی دونی وقتی خانم مرادی رو تو نمایشییگر آیاون دیدم چه حالی شییدم. خدا رو شیی.ر که صیی ح با مهرانه رفته -

ودیم خرید و همه چی تو خونه داشییییتیم. تازه فهمیدم که خانم مرادی خواهر همین مادر رفیعیه  یعنی خاله ی ب

 .رفیعی میشه  چقدر خانوم ....چقدر متین.....آدم از همصح تی باهاشون حظ می کرد

دید دیر اومدی مهرانه که دیگه نگو...اینقدر که خوشیییش اومده بود. هی منتظر شییید بیای که باها  حر  بزنه و 

رفت. حاال خودش زن  می زنه. چند بار تو لاافه پرسیییییدن که چرا تو د  د  می کنی  مهرانه هی پیچوند و با 

تعار  میوه و شیییییییرینی حر  رو  وض کرد. حر  رو  وض نمی کرد  چی.ار می کرد. نمی دونن که خود ما هم 

 می کنی  خب مادر حق دارن   ندارن؟نظرمون اینه که تو زودتر بله بدی. ف.ر می کنن داری ناز 

آتنه در حالی که به پرگویی مادر با روی باز گوش می داد. ل اسییش را  وض کرد و دسییت و رویش را شییسییت و به 

آش زخانه آمد. مادر هر جا آتنه می رفت متناسب با مسافت صدایش را باال و پایین می برد تا حرفهایش کام  

 .به گوش دختر برسد

 :ه لب های خندان آتنه نگاه کرد و با دلیوری گاتکمی مش.وک ب

 آره بیند.....خنده داره که ما این همه ِجز می زنیم تا تو سر و سامون بگیری و خوش یت بشی؟-

 .چشمانش را درشت کرد و ا تراض نمود

ی اِ....مامان  من که چیزی نگاتم. داشییییتی تعریف می کردی منم گوش می دادم. بگم چشییییم هر چی شییییما بگ-

را ی میشی؟ شما که مش.لم رو می دونی.....حاال که بهتر شدم و داره کم کم برتر  میشه  حرفی ندارم که   

 .به خود محمود هم گاتم و دارم به شما هم میگم

 .چشمان مادرش برب زد. هول زده کنارش نشست و دستش را گرفت

 بگو جون مامان شوخی نمی کنی؟-

گه؟ من که از اولم گاتم باشه....محمود هم تالی که حرفی نداشت. شماها یه وا ...مامان قسم خوردن داره م-

 .کم  جولین

 .از کنار دختر بلند شد و خود را به کشیدن غذا مشلول نمود و زیر لب غرولند کرد

یه جوری میگی  جله داشیییتین که انگار شیییرایاش ت یعی بوده......نمیگه هر بار می رفت بیرون ومی اومد دل -

 .ار راه می رفت. هر آن می گاتم پسره از این جنگولک بازیا خسته شد و رفت و دیگه سراغش رو نگرفتمن هز 
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آتنه نمی دانسیت از دسیت مادر بیندد یا بگرید. دسیتش را سیتون گیجگاهش کرد و با کمی دلگیری در لحنش 

 .جواب داد

ره ش.ست می خوردم خوب بود....شما مشاوره گرفتن  جنگولک بازی نیس مادر من  می رفتم تو زندگی و دوبا-

 .را ی می شدی؟ االن که اتااقی نیوفتاده که از وقتی اومدم یه بند داری سرم غر می زنی

 . قب نشستن مادر به و وح انجام شد

غر نزدم که.....از قدیم گاتن دور از جون سییی  باشیییی و مادر ن اشیییی  نگرانم  دسیییت خودم نیسیییت. باز خدا رو -

 !شد و داره تمام میشه.....بیور غذا  سرد نشه ش.ر که میگی ح 

باالخره امشیب به پایان می رسیید و می توانسیت تن خسیته اش را به تیت بسی ارد و در  الم خواب غرب شیود. 

فارب از صح ت های مادر و اتااقا  روز  گوشه ی ذهنش درگیر دختری بود که به مردی شیاد ا تماد کرده و دار 

رش نهاده بود. شییاید رؤیا خود را زرن  می پنداشییت و رفتارش حس خوبی به آتنه نمی دادر و ندارش را در اختیا

 .مردی که از مردانگی بویی ن رده بودر نمایداما حقش ن ود با بچه ای رها شود و  مر و آبرویش را هزینه ی 

 .هد را تایپ نمود و تو یح دادشماره ی رؤیا را در گوشی پیدا کرد و از محدودیت درآورد و آدر  خانه ی شا

این آدر  خونه ی اون نامرده....اگه جا به جا نشییییییده باشییییییه....اگه کمک می کنه حقت رو بگیری  اسییییییتااده »

 «کن.....برای حاظ آبرو  و آینده ی این بچه کوتاه نیا

روی زمین هم  قا  گوشی را زد و دراز کشید. ف.ر زندگی مشترک برایش ترسناک می نمود. محمود بهترین مرد

که بود باید با وکیلی برای گرفتن یک سیییری حق های اولیه مشیییور  می کرد. باید  الج واقعه را ق   از وقوم می 

نمود. سیی.ه و مهریه که هر روز قانونی برایش و ییع می شیید نمی توانسییت پشییتوانه ی خوبی برای زندگی آینده 

 .ش آگاه می شداش باشد. باید با محمود جدی صح ت می کرد و از نظرات

چند روز بعد به شد  گرفتار کار شرکت بود. از این که توانسته بود با پس اندازش مش.  محمود را تا حدودی 

برتر  نماید حس خیلی خوبی داشیییییییت. در رفت و آمدهایش با محمود صییییییح ت کرده و نظر مث تش را برای 

 .حقوب اولیه به جای مهریه و تال گرفته بود

 .«می دونستم نه نمیاره و آقاتر از این حرفهاست» ته و با افتیار گاته بودکسی در وجودش نشس

نزدیک به آخر هاته بود و قراری که با خانواده ی محمود گذاشیییته شیییده بود. هر شیییب که برمی گشیییت  مادرش 

می یک سییمت خانه را بهم رییته و مشییلول تمیز کردن و گاهاً  نوسییازیش بود. ا تراض های آتنه هم به جایی ن

 .رسید
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چهره ی محمود از پشییت سیی د گ  بزر  دلش را از شییوب ماالمال کرد. اولین بار بود که خانواده ی محمود را می 

دید. خواهر و برادر و پدرش را....مهرانه و همسییییییرش و مادر و آتنه جلوی در ایسییییییتاده بودند تا پذیرای مهمانان 

 .گردند

نشییینی می خورد. محمود و پدرش با احمد مشییلول صییح ت جوّ به خواسییتگاری شیی یه ن ود و بیشییتر به شییب 

بودند و دو مادر و مهرانه و مهال هم سمت دیگر گ  می گاتند و گ  می شنیدند. محمد شنونده ی شاکتی بود 

 .که آتنه احسا  می کرد بیشتر از این که حواسش به صح ت ها باشدر او را زیر نظر دارد

ز این کنج.اوی ناراحت نشییییییید. جالب تر این بود که محمد به بقیه جالب بود که آتنه حس بدی نداشیییییییت و ا

 .یادآوری کرد که به چه منظور آمده اند و با ث خنده ی همه شد

صح ت را با صلواتی نثار روح پدر آتنه  آغاز کردند و خیلی زود به نتیجه رسیدند. قرار  قد گذاشتند و فرصتی 

ه پیشنهاد  قد محضری و بدون جشن را داد. دلش نمی خواست کوتاه تا مش.ال  مالی محمود ح  گردد. آتن

فشییاری از لحاظ اقتصییادی به مرد وارد شییود.  ییمن این که می دانسییت خانواده اش هم پس اندازشییان را صییر  

 .محمود و مش.لش کرده اند

  .چشمان محمود و آتنه هر دو از شوب می درخشید و ستاره باران بود

 .ن  همسر مهرانه نظرش را بیان کردآخر شب بعد از رفتن مهمانا

آتنه جان م ارکت باشییه  مرد معقول و سییالمی رو انتیاب کردی. خدا رو شیی.ر بعد از اون مردک  یاش و صیی ر -

 .وگذشت این چند ساله آدم خوبی نصی ت شد

تشی.ر کرد و وجودش مملو افتیار به محمود گشیت. هر چه بیشیتر به محمود نزدیک می شید  بیشیتر درک می 

 .کرد که اگر با شاهد ادامه می داد چه اشت اهی را مرت.ب می گردید

  !مقدما   قد را انجام دادند و نوبت محضر هم گرفته شد. تنها خریدش حلقه بود و بس

 .وقتی محمود شرمنده دستش را گرفته بود و سر به زیر انداخته و ابراز شرمندگی می کردر جواب داد

ین زرب و برقها  قرار نیسیییییت که همیشیییییه همینجور بمونه که  می گذره و اونوقت  زیزم وجود خود  مهمه نه ا-

 .فرصت برای خرید هست

 .نمی دونم چاور این لاف و بزرگواریت رو ج ران کنم-

 .خیره در چشمان مرد و صدایی که کمی می لرزید  خواسته اش را بیان کرد
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 !چیزی مهم تره دوسم داشته باش و بهم وفادار باش  این برای من از هر-

 .مهر مح ت محمود دستانش را پوشش داد و قولش را ممهور به مهر  شق نمود

* 

پیامی از شییماره ای ناشیینا  داشییت. نزدیک خانه بودند و پیام را باز ن.رد. فقو دو روز مانده بود که  قد کنند و 

 .هر دو سا ت شماری می کردند

 !ریم؟ اگه سریع از محضر بزنیم بیرون ف.ر کنم بتونیممیگم آتی میشه بعد از  قد یه سار یه روزه ب-

 .آتنه خندان  نگاهی پر از مهر نثارش کرد

 .نه نمیشه  مامان بعدش تدارک دیده که دور هم جمع بشیم. چه کاریه سر فرصت سار هم می ریم-

 .قیافه ی کش آمده و لب برچیده ی محمود  خنده اش را بلند و با صدا کرد

 گم؟ب ین یه چیزی ب-

 !بگو  شقم-

 ..... شاید درست ن اشه من این رو بگم اما-

 !اما چی ؟ بهتره هر چی هست راحت بگی  من ایناور را ی ترم-

 راستش من دلم جشن و مهمونی و این برنامه ها رو نمی خواد. تو چی؟ حتماً  باید جشن بگیری؟-

 .محمود متا.ر نیم نگاهی کرد و حواسش را به رانندگیش داد

 !خره که فامی  نزدیک باید باهمن یا نه؟ جشن برای همینه دیگهباال-

 .هیجان زده در صندلی ماشین کمی جا به جا شد و جلوتر آمد

میشییه همین تدارکی که مامان داره می بینه رو یه کم ماصیی  تر کرد و چهار تا فامی  نزدیک رو هم د و  کرد -

 !و تمومش کنیم بره

 .محمود شیانتی به لحنش داد

 اونوقت دیگه میشه با هم زندگیمون رو شروم کنیم و ش ش بریم خونه ی خودمون؟-

 .ل ش را داخ  دهان کشید و کمی شرم را چاشنی حرفش نمود
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 میشه چرا نمیشه؟-

 .محمود از جلد شیانت به در آمد

 .دلم می خواد وسای  خونه رو تلییر بدم-

 .آتنه با درک موقعیت جواب داد

 و یه سؤال؟ جهیزیه زنت که نیستن؟لزومی نداره.....فق-

 .محمود آهش را قور  داد

نه  خانواده اش بعد از چهلم جهیزیه اش رو جمع کردن و بردن....هر چی هسیییت خودم خریدم. ف.ر کنم کم و -

 .کسری هم داشته باشه

 .راحتی خیال آتنه محسو  بود

ریده و ان ار کرده  اونا رو هم میاریم و خیلی هم خوب....مامان این چند سییییییال یه چیزایی به اسییییییم جهیزیه خ-

 .کم ودها رو هم به مرور ت.می  می کنیم

 .هر دو برای زیر یک سقف رفتن و در کنار هم بودن  جله داشتند

 .به محب ورود با شوب و هیجان از برنامه اش با مادر گات. قیافه ی آویزان مادر ناقش را کور کرد

 چیه مامان شما را ی نیستی؟-

 .پشت چشمی نازک کرد و با اخم رویش را چرخاند مادرش

 دو روز مونده به  قد از کجا تاالر می خوای بگیری؟-

 .دست روی بازوی مادر گذاشت و با مالیمت جواب داد

ن تو مگه رسیییتوران نگرفتی؟ چند نار رزرو - تاالر نمی خوایم قربونت برم. یه رسیییتوران و سیییاارش غذا همین  اصیییال

 کردی؟

 .ر دلش حساب و کتاب کرد انگار و شروم به شمردن کردمادر کمی د

 ...اونا رو با خانواده ی خانم مرادی حساب کردم و خودمون هم با  مو  اینا و خانواده ی احمد اینا-
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خوبییه دیگییه االن بییه محمود میگم آمییار بییده دقیق چنیید نارن  خود  هم ب ین دیگییه کیو دوسیییییییت داری بگی -

 !هم بشه رستوران ق ول می کنهسرجمع هاتاد   هشتاد نار 

به نظر بد نمی آمد. سریع با مهرانه تما  گرفت و نظر آتنه را به او گات و تأیید او را هم گرفت. خودش به مادر 

 .محمود زن  زد و برنامه را بی آن که قسمت وسای  و سر زندگی رفتنشان را بگویدر انتقال داد و د و  کرد

 .که انگار آتنه اولین بار است که  رو  می شود مادرش توری شوب و هیجان داشت

تا پاسییی از شییب  کنار مادر نشییسییت و به دغدغه ها و برنامه هایش گوش داد. در آن بین هم از رفتن به خانه ی 

 .محمود گات. بلب کردن مادرش  یان بود ولی ل هایش خندید و خوشحالی اش را ابراز کرد

هم می افتاد  مادر اجازه داد به اتاقش برود. ل ا  هایش را آماده کرد و  وقتی که دیگر پلک هایش بی اراده روی

گوشی اش را نگاه نمود که اگر نیاز است به شارژ زند. تازه متوجه پیام ناشنا  و نیوانده شد. روی تیتی اش را 

 .کنار زد و نشست و پیام را باز کرد

 «نتظر باش خانم زرنگهف.ر کردی زندگی من رو بهم بریزی  بی جواب می مونه  م»

 رب سردی از تیره ی پشتش به پایین غلتید. ناس هایش تند شد. دستانش را جلوی دهانش گرفت و گوشی 

 .را رها ساخت

از پشییت کلما  تایپ شییده می توانسییت لحن تهدیدآمیز و تند شییاهد را احسییا  کند. هیچ شیی.ی نداشییت که 

رده است . دست اچه شده و نمی دانست چه کند. بی اراده شماره ی شاهد است و مامئن بود که رؤیا حرکتی ک

دستش به گوشی رفت تا با محمود تما  بگیرد. نگاهش به سا ت روی صاحه که افتاد پشیمان شد. دیروقت 

 .تر از آن بود که بیواهد با حرفهایش محمود را نیز اذیت کند

سعی « ..همین االن که بلند نمیشه بیاد سراغم حاال اون ناراحت بوده یه چیزی نوشته....»به خود دلداری داد.

کرد ف.رش را متمرکز برنامه هایشان نماید و بیوابد. تا ص ح کابو  شاهد رهایش نساخت و هر دفعه با هول و 

 .وال از خواب پرید. ناس ناس می زد و خیس  رب می شد

از دیشییب روی تنش نشییسییته بود  نمی زودتر از هر روز از تیت بیرون آمد. باید دوش می گرفت. با  رقهایی که 

 .توانست از خانه بیرون رود. سعی کرد با خواندن آیت ال.رسی و فرستادن صلوا  خود را آرام نماید

ترجیح داد با آژانس به شرکت برود. با اپلی.یشن گوشی ماشین گرفت و وقتی رسیدنش را دریافت کرد  از خانه 

 .کم کم تهدید شاهد را به پس ذهنش راندبیرون رفت. روزش را با کار آغاز کرد و 



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

170 

 

ت ق معمول محمود سییر سییا ت مقاب  شییرکت منتظرش بود. از دیدن ماشییین و سییایه ای از مرد درون ماشییین  

قل ش سییییرشییییار از  شییییق می شیییید و قدم هایش بی اراده سییییر ت بیشییییتری می گرفت. شییییوقی که از دیدن مرد 

 . زیز بود وجودش را پر می نمود برایش خیلی دوست داشتنی و

که می داد و دست گرمش که دست سرد او را گرما می داد و انگار « سالمی»ل یند مرد و جواب پر مح تش به 

 .با دستانش امید تزریق می نمود را  اشق بود. شق با شناخت و تأیید  ق  بسی زی ا و دلنشین می نمود

ین مرد با تمام دوری ها و نامالیما   او را رییتن دل و پر شیییدن حجم سیییینه از شیییوقی وافر و دانسیییتن این که ا

خواسییته و دوسییتش دارد  برایش از احسییاسییی که ف.ر می کرد  شییق اسییت و نسیی ت به شییاهد داشییتر باالتر و 

 .واالتر و زی اتر بود

 .ماشین که حرکت کرد  محمود شروم به صح ت نمود

 .امروز شرکت نرفتم-

 .هایش را بشنودآتنه کمی چرخید تا مستقیم مرد را ب یند حرف

 چرا؟ مش.لی بود؟ بانک باید می رفتی؟-

ل یند مرد ل انش را باز کرد و سییییییرش را کوتاه چرخاند و دسیییییییت دختر را گرفت و روی دنده نهاد و با دسییییییتش 

 .پوشاند

نه  شییییییقم  خونه بودم. با مامان و مهال و یه کارگر خونه ت.ونی اسییییییاسییییییی کردیم. نه این که  رو  می خوایم -

 .بیاریم

 .هر دو ل ش را از درون به زیر دندان کشید و ل انش غنچه شد

 .جونم  خانوم این کارا  واقب داره ها  گاته باشم-

 .سریع خندید و غنچه ی ل ها را باز نمود

 !جوون ایناور که زی اتر شدی  شقم-

 .آتنه خجالت زده با دست آزادش روی دست محمود کوبید

 !اِ ...اذیت ن.ن دیگه-



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

171 

 

ند مرد را دوست داشت. به نظرشان می رسید سا ت کشدار و کند می گذرد. دلشان ی.ی شدن و خنده ی بل

 .کنار هم بودن را شدیداً  احسا  می نمود

 .گوشی اش را از کیف بیرون کشید تا پاسیگو باشد

 !جونم مامان-

 .قاع نمودگات و تما  را « چشمی»مادرش بود که ساارش خرید چند مورد از سوپرمارکت را می داد. 

 !محمود جان بی زحمت جلوی یه سوپر نگه دار من ساارشای مامان رو بگیرم. احتماالً  امروز بیرون نرفته-

نم نم باران و هوای سیییییرد با ث شیییییده بود شییییییشیییییه ی ماشیییییین بیار بگیرد و دیدن اترا  زیاد مم.ن ن اشییییید. 

ود. برای ایسییتادن باید بلوار را دور می زد که نزدی.ترین سییوپر بعد از خارج شییدن از اتوبان نزدیک خانه ی آتنه ب

 .آتنه اجازه نداد

 .همین جا بایست من می رم می گیرم میام. بیوای دور بزنی دیر میشه-

 .ص ر کن جا پارک پیدا کنم خودم برم-

 .در را باز کرد و جواب داد

 .نمی خواد دو دیقه ا  االن میام-

راه رفته  بود تا دل رکش خریدش را کرده و برگردد. دقایقی بعد پیاده شیید و به آن سییمت رفت. چشییم محمود به 

قامت دختر را دید که کیسه ی پالستی.ی به دست از  رض خیابان می گذرد. چشمانش از میان شیشه ی تا 

 .نیمه پایین کشیده گام های دختر را دن ال کرد

کردن ما  ایستاد و به ماشینی که با صدای اگزوز ماشینی به گوشش رسید. ندانست چرا آتنه به جای پا تند 

سییر ت نزدیک می شیید  خیره شییده بود. در   ور ثانیه ها که قدر  حرکت سییلب شییده بود  دل رش را دید که با 

 . ربه ی ماشین به سمتی افتاد و کیسه ی خریدش در هوا چر  خورد و به سویی دیگر افتاد

و صدای بوب ماشین ها در هم آمییت. « آتنه»ی بلند صدای فریادش واز ماشین بیرون پریدن همزمان شد. آوا

به زحمت از بین ماشیییییین هایی که   ور می کردند به آن سیییییوی خیابان رفت. دو سیییییه نار دور دختر افتاده روی 

خدایا »زمین جمع شیییده بودند. از  یییارب خ ری ن ود. ناس ناس زنان خودش را رسیییاند ودر دل ت.رار می کرد.

 «سالم باشه
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ه و می خواست کمک کند. زودتر از او روی زمین کنار دختر زانو زد و آرام ولی پر استر  دستش مردی خم شد

 .را گرفت و صدایش زد

 آتنه....آتی جان....صدام رو می شنوی؟-

 :سرش را باال کرد و بلند تر و با لحن مضارب گات

 !میشه ی.ی زن  بزنه اورژانس-

ه به تر  خود چرخاند و از دیدن زخم کنار ابروی دختر و باری.ه ی دختر ناله ای کرد. محمود چانه اش را آهسییت

 .خون روان بیشتر هول کرد و دست اچه شد

 !یا خدا  آتی جان  منو ب ین....کجا  درد می کنه؟ گردنت ....کمر ...می خوام بلند  کنم-

 .مردی که خم شده بود دست روی سا دش نهاد

 .انس بیادنه آقا این چه کاریه؟ اجازه بده اورژ -

کسییییییی دیگر از زن  زدن به اورژانس خ ر داد. دلش می خواسییییییت سییییییر دختر را از زمین بلند کند و روی پایش 

 .بگذارد. کتش را از تنش درآورد و روی تن دختر انداخت و بدنش را حائ  صورتش کرد تا باران اذیتش ننماید

ه بود پاک کرد. مردان باالی سییییرش از دسییییتمالی از جی ش بیرون کشییییید و خونی که به نزدی.ی گوشییییش رسییییید

 .نامردی  ارب می گاتند

 .یهو سر ت گرفت و زد و در رفت-

 .انگار از قصد زد-

 .کسی سرش را به محمود نزدیک کرد

 داداش این ماشین سایده اون ور خیابون درش بازه برای شما ؟-

 .دبی آن که چشم از صور  دختر که انگار بیهوش شده بود برداردر جواب دا

 .آره.....چرا این آم والنس نمیاد. کاش خودم برده بودم-

 .صدای آژیری از دور شنیده شد و همهمه ی اترافیان بلند شد

 «.ف.ر کنم آم والنس اومد»
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 «دیر اومد...قراره مثالً  هات دقیقه ای برسن»

 .به ترفش گرفته بوددستی را بر شانه اش احسا  نمود. کمی سرش را چرخاند و مردی را دید که سوئیچش را 

 !بگیر داداش  شیشه ها رو دادم باال و درش رو قا  کردم. تو این حین و بین کسی ن رتش-

تش.رش  عیف از میان ل انش خارج شد.آم والنس رسید و آتنه را با بستن گردن بند ت ی و احتیاع به درون 

را تحوی  گرفت و کنار آتنه درون  آم والنس منتق  کردند. قارا  آب بین موهای محمود می درخشییییییید. کتش

 .آم والنس نشست

را ت.رار کرد. مردی که کنارش بود و به بیمار می رسید « حالش چاوره؟ مش.لش حاد نیس؟ چرا بهوش نمیاد؟»

 .با حوصله جواب می داد. ال ته جوابی که خیال محمود را راحت نماید ن ود

س و اقداما  اولیه را محمود در سیی.و  نظاره گر بود و هر رسیییدن به بیمارسییتان و تحوی  دختر به بیش اورژان

 .جا که باید کاری می کرد و یا چیزی تهیه می نمود  با نهایت سر تی که می توانست انجام می داد

صییییدای زن  موبایلی از اترافش می شیییینید اما نمی توانسییییت تمرکز کند که از کجاسییییت. خانمی که کنار تیت 

 .ن گیجی محمود اشاره ای کردبللی ایستاده بود با دید

 صدا از این کیف میاد. کیف خانمتونه؟-

تازه متوجه شیید که کیف آتنه را در دسییتانش دارد. کیف را باز کرد و با دسییت اچگی درونش را گشییت. جیب ها و 

روی صییییاحه ی « مامان»زیپ های کیف را که انگار زیاد بودندر گشییییت تا توانسییییت گوشییییی را پیدا نماید. اسییییم 

 .ی بزر  خودنمایی می کردگوش

ن جواب داد  .اج ارا

 الو....آتی؟ کجایی تو مادر؟ خب می خوای دیر بیای یه ندا به من بده که دلم صد جا نگرده....الو....صدام میاد؟-

 .گلویش را صا  کرد و سعی کرد با لحن مح.م و  اری از نگرانی صح ت نماید

درد می کرد آوردمش بیمارسییییییتان...چیزی نیس ....نگران سییییییالم مادر.....محمود هسییییییتم. آتی یه کم سییییییرش -

 .ن اشید

وای خدا مرگم بده  کدوم بیمارسییییتان؟ آدر  بدین تا بیام....تو رو خدا آقا محمود  بچم چش شییییده؟ تصییییاد  -

 کرده؟ زنده ا ؟

 .محمود کالفه چشمانش را مح.م بهم فشرد
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 !.س بگیره....آها اومد ...من باید برم خداحافظنه نه  چیزی نیست. من هستم خیالتون راحت باشه  بردن  -

فرصیییییت نداد که حرفی زده شیییییود. هنوز دکترها خیالش را از و یییییعیت دختر راحت ن.رده بودند. هنوز دل رکش 

رن  پریده و خاموش روی تیت افتاده بود. هنوز دسییتگاه ها  الئم حیاتیش را روی نمایشییگر باالی سییرش رصیید 

 .می کردند

 .ال آورد و به ل انش نزدیک و زمزمه نموددست دختر را با

آتی جان....چشییییییما  رو باز کن  ما خیلی کار داریم. چشییییییما  رو باز کن و ل یند بزن تا این قلب من آروم -

 !بگیره....هنوز رفاقتی ن.ردی که می خوای نیمه ی راه جا بزنی

. محمود سییعی داشییت از بین حرفها و دکتر و دو سییه نار دیگر با  .س ها و اسیی.ن آمدند و تیت را دوره کردند

اصییاالحا  پزشیی.ی متوجه وخامت حال دختر شییود. هر چه بیشییتر گوش داد  کمتر فهمید. انگار کال  در  

بود و اسییتاد و شییاگرد فارغ از التهاب همراه مریب  در  می پرسییید و پاسییخ می شیینید. وقتی  زم رفتن کردند  

 .برآشاته پرسید

 .ردنش اینجا ی.ی درست جواب نمی دهحالش چاوره؟ از وقتی آو-

 .دکتری که انگار ِسمَت استادی داشت  سعی کرد ل یندی بزند و آرامش خاتری القا نماید

آروم باش جوون  توری نشییده.....اسیی.ن و  .سییاش سییالمه و چیزی نشییون نمی ده. محب احتیاع امشییب رو -

 !مهمون ماست تا ص ح اگه مش.  نداشت  مرخر بشه

 .از سوی محمود نشد و گامی برای دور شدن برداشتمنتظر حرفی 

 خب چرا بیهوشه؟ چرا چشماش رو باز نمی کنه؟-

بهر حال  ییییییربه خورده به سییییییرش ....نگران ن اش االن خوابه احتمال این که زود بیدار بشییییییه هم هسییییییت. ما -

 .حواسمون هست

رفته بودند. روی صییییندلی کنار تیت  هنوز قانع نشییییده بود ولی دکتر و ا وان و انصییییارش بر بالین مریب دیگری

نشست و خیره ی صور  دختر گشت. صدای زن  موبای  خیرگی نگاهش را برید. گوشی دختر بود که باز زن  

 .از کالفگی پراند« نچی»می خورد و نگرانی خانواده اش را فریاد می زد. این ار اسم مهرانه روی صاحه آمده بود. 

 !سالم مهرانه خانم-

 !...آتنه چی شده؟ بگین کجا هستین ما بیاییم. مامان خیلی نگران و بی تاقتهآقا محمود-
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نمی توانسیت بیشیتر از این تعل  کند. سیا ت از ده گذشیته بود و مسیلماً  آتنه اگر سیالم بود یا زن  می زد و یا 

 .خود را به خانه می رساند. من و منی کرد

داشییییت و االن ما بیمارسییییتانیم. دکتر تازه ویزیت کرد و راسییییتش....نگران نشییییین ها  آتنه یه تصییییاد  کوچیک -

 !محب احتیاع گات امشب رو بمونه  من هستم کنارش....مادر اذیت میشن بیواد بیان اینجا

دست اچه شدن و التما  های مهرانه برای مامئن شدن از حال خواهرش  بر نگرانی خودش ا افه شد. مج ور 

ی خیالشان راحت شود. می دانست دیدن آتنه ی چشم بسته و افتاده شد آدر  بیمارستان را بدهد تا حضور 

 .روی تیت بر نگرانیشان می افزایدر اما چاره ای ن ود

خودش هم تلانی جریان را به محمد گات و خواسیییییت که به بیمارسیییییتان بیاید و سیییییوئیچ را بگیرد و ماشیییییین را 

 .برایش بیاورد

انواده اش زودتر رسییییییدند. ق   از آنها محمود به سیییییؤاال  مأمور بیمارسیییییتان به خانه ی دختر نزدی.تر بود و خ

انتظامی پاسخ داده بود.  ارب را ندیده و حتی مدل ماشینش را نمی دانست. هرچه بود از زبان شاهدان  ینی 

 .و در زمان انتظار برای آم والنس شنیده بود را در اختیار مأمور نهاد

بیش شدند و سرگردان ی.ی ی.ی تیت ها را برای دیدن دخترشان چک می  مادر و مهرانه را از دور دید که وارد

 .کردند. چند گامی که به استق ال رفت با صدای آهسته ای توجهشان را جلب نمود

 !مادرجان ......مهرانه خانم-

 .بودهر دو با گام های بلند خود را رساندند. مادر ناس ناس می زد. استر  و سریع راه رفتن ناسش را بریده 

 چی شده؟ آتنه کجاست؟-

 .را زمزمه کرد و پرسشگرانه منتظر پاسخ محمود شد« سالمی»مهرانه 

بارمائید از این سییییمت.....اینجاسییییت. تازه دکتر ویزیت کرد و گات جای نگرانی نیسییییت. ایشییییاال فردا مرخر -

 !میشه. االنم خوابه

رسیییییییدند. مادر و خواهرش در دو سییییییوی تیت تو یییییییح داد و با چند گام به تیتی که دختر در آن آرمیده بود 

ایسییتادند. رن  پریده و چشییمان بسییته و زخمی که حاال پانسییمان شییده بود و گوشییه ی ابرویش خودنمایی می 

 .کردر بر نگرانی اشان افزود

 .محمود را زیر بارانی از سؤاال  گوناگون  از نحوه ی تصاد  و  ارب تا اقداما  انجام شده و ....گرفتند
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د با حوصییله و روی خوش سییعی کرد  ییمن درسییت جواب دادن  نگرانی را از این مادر و خواهر دور نماید. محمو

 ...ورود پدر و مادرش به همراه محمد  شروم تازه ای بود برای از سر گیری تو یحا 

سیییرش درد می کرد و دهانش از حر  زدن زیاد خشیییک شیییده بود. سیییوئیچ را از جی ش بیرون کشیییید و به تر  

 .حمد گرفتم

 .برو ماشین را بردار بیار اینجا. دوب  پارک کرده بودم-

 . آدر  را دقیق داد و محمد را راهی نمود. به تر  خانواده ی خود و دختر برگشت

 .بهتره شما هم برید خونه استراحت کنید. من می مونم تا ص ح مرخصش کنند-

 .مادر آتنه چشم به خترش دوخته جواب داد

 .. می مونم همین جا  نمیشه که بچم رو ول کنم برممن که نمی رم-

مهرانه سییییعی کرد با مالیمت مادرش را قانع و تشییییویق به رفتن نماید. خودش قصیییید ماندن داشییییت و در جواب 

 .اصرار محمود تو یح داد

 د ص حشما لاف دارین  اما باید یه خانم کنارش باشه که من هستم شما هم با خانواده بارمایید. اگه الزم بو-

 !تشریف بیارید. االن که دیگه خیلی دیروقته

بعد از ت ادل تعارفا  معمول و تذکر گرفتن از پرستار  فقو پدر و مادر محمود بیمارستان را ترک کردند و مادر و 

 .مهرانه باالی سر دختر باقی ماندند. محمود هم برای این که پرستاران ایراد نگیرند  در رفت و آمد بود

شیت که آتنه با جمع کردن صیورتش از درد ناله ای سیر داد. مادر و مهرانه آهسیته ولی مداوم نامش سیا تی نگذ

 .را صدا می زدند. چشمان دختر که باز شد  ل یندی از شادی بر ل ان مادر و خواهرش نشست

د. را زمزمه نمود. گیجی آتنه از چشمان متعج ش مشیر بو« خدایا ش.ر »مادر سرش را رو به سقف کرد و

 .مهرانه سریع شماره ی محمود را گرفت و از بیدار شدن دختر با خ رش نمود

 :دست روی دست خواهر نهاد و خم شد و صورتش را نزدیک نمود و آرام گات

 !نگران ن اش  یه تصاد  جزئی داشتی و ص ح میریم خونه-

 .از درد چشمانش را به هم فشرد و به زحمت ل ان خش.یده اش را باز کرد

 ود؟محم-
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 .مهرانه ل یندش  میق تر شد و دست خواهر را نوازش کرد

 !همین جاست. اصرار داشت ما نمونیم و خودش تنها مواظ ت باشه-

 .چشم.ی هم به انتهای حرفش چس اند

پرده ی دور تیت ت.انی خورد و با دسییییییت محمود به کناری رفت تا قامت مرد در حیاه ی دید دختر قرار گیرد. 

ه جا شیییید تا مرد به تیت و دختر نزدی.تر شییییود. مرد با نگرانی که چهره اش را پوشییییانده بود به مهرانه کمی جا ب

 .دختر نگاه کرد

 خوبی شما؟-

حضییور مادر و خواهر آتنه  دسییت و بالش را برای ابراز  القه و نگرانی درسییت و حسییابی و دلیواهش می بسییت. 

 . انش را از هم باز کرد و کشش دادآتنه سعی کرد جواب دلواپسی مرد را با ل یندی بدهد. ل

 !خوبم...یه کم سرم درد می کنه-

 .دستان محمود کناره ی تیت را فشرد تا پیشروی ن.نند و نوازش وار بر سر و صور  دختر ننشینند

 چیزی نیست. چون بیهوش شدی مس.ن نزدن  بگم پرستار بیاد؟-

 .ی رفت و خدا رو ش.ر می کردمادر دست آتنه را گرفته بود و می فشرد و زیر لب تصدب م

 !آره مادر بگو بیان  ب ینن شاید کاری کنن...بچم کمتر درد ب.شه-

 .مهرانه کنار مادر ایستاده بود و اجازه داد تا محمود از کنارش رد شود و به تر  ایستگاه پرستاری رود

 آتی چی شد ؟ یاد  میاد چاور تصاد  کردی؟-

 .باال داد که موجب درد بیشتر گشت جواب مهرانه را با حرکت سر به سمت

محمود با پرستار برگشت. هر سه کنار ایستادند تا پرستار سؤال هایش را از آتنه ب رسد و  الئمش را چک کند. 

 .به ایستگاه پرستاری بازگشت« بذارید استراحت کنه»به نظر می آمد همه چیز مرتب باشد. پرستار با گاتن

دند که پرستار با آم ولی بازگشت و راهش را به تر  ِسررمی که به دست آتنه هنوز دور تیت جای گیر نشده بو

 .وص  بودر باز کرد و آم ول را در سرم تزریق کرد

 .االن دیگه می خوابه و شما هم می تونین برید و ص ح بیایید-

 .مهرانه سریع به دن الش قدمی برداشت
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 میشه که یه نار پیشش بمونه؟-

 .ن جواب مث ت دادپرستار بدون نگاه کرد

 .گام های رفته را برگشت و به مادرش رو کرد

مامان شیییما با آقا محمود برید خونه   من می مونم. صییی ح زود بیا که من بتونم ق   از رفتن احمد برم خونه که -

 !مهتا تنها نمونه

 .ق   از ا تراض مادر محمود دن اله ی حر  مهرانه را گرفت

تره برید خونه ....االن دیگه محمد پیداش میشیییییییه و ماشییییییین رو میاره و می مهرانه خانم درسیییییییت میگن  به-

 .رسونمتون

مهرانه هم تأیید کرد و مادر هم را ییی شیید. چشییمان آتنه خمار شییده و مد  بیشییتری بسییته می ماند. دقایقی 

ستان برگشت. بعد ت ق پیش بینی  محمد رسید و محمود مادر آتنه و محمد را به خانه رساند و دوباره به بیمار 

 .نمی توانست به خانه برود وقتی دل رکش روی تیت بیمارستان بود

* 

* 

آتنه در جواب مأمور نیروی انتظامی خیلی صییییییریح پالک و مدل و رن  ماشییییییین شییییییاهد را داد و پیامک تهدید 

 .شاهد را نیز  میمه نمود

د. مراح  ترخیر را محمود انجام چهره ی شاکی محمود را نادیده گرفت و از شاهد به  نوان  ارب ش.ایت کر 

 .داد و آتنه را با مادرش به خانه رساند

 .کمتر از یک سا ت دلش تاقت نیاورد و شماره ی آتنه را گرفت

 سالم  زیزم.....خوبی؟ مش.لی نداری؟-

 .آتنه خندان جوابش را داد

 چرا می خندی؟-

 !ف.ر کنم یه سا ت هم نشده از هم جدا شدیم.خب معلومه که خوبم-

 !خنده ی محمود با این که بلند ن ود اما پر از حس خوب بود و انرژی مث ت
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 .....باشه....بیند-

 .لحنش جدی شد و ادامه داد

 می خوام زن  بزنم وقت فردا رو  وض کنم. به نظر  هاته ی آینده خوبه؟-

 !نه-

  .سریع و بی ف.ر گات

 چی نه؟ هاته ی آینده خوب نیس؟-

 .داد حرفش را بی رودربایستی بزندمن و من کرد ولی ترجیح 

 .محمود.....نمی خوام وقت محضر رو تلییر بدی-

 آخه...با این حال و زخم روی صورتت؟-

 .آهی که کشید وا ح بود

مهم نیسیییییت. مهم اینه زودتر به هم ربو پیدا کنیم. اگه قراره با شیییییاهد رو به رو بشیییییم  دلم می خواد تو کنارم -

 .باشی

 وام  زیز من  من نگران خود  هستم. حالت مناسب این کارا هست یا نه؟من که از خدا می خ-

 .آره خوبم  امروز استراحت می کنم تا فردا  صر بهتر میشم-

 .مادرش در اتاب را باز کرد و وارد شد. ساکت ایستاد و تا آتنه صح تش تمام شود

 .آتنه تماسش را که قاع کردر ل یندی به روی مادرش زد

 اری داشتین؟جانم مامان ک-

 .مادر نزدی.تر شد و کنارش روی تیت نشست

 .مادر اومدم ب ینم نظر  چیه برم برنامه ی رستوران رو برای فردا کنس  کنم. نگن دیر اومدید گاتید-

 .کمی در تیت جا به جا شد و سرش را به تاج تیت ت.یه داد
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اد کنسییییییی  کنه. دوسیییییییت دارم وقتی دن ال نه مامان ....االن محمود هم همین رو گات. به اونم گاتم نمی خو-

شی.ایت و اینا می رم محمود باهام باشیه. نگن بهش تو چی.اره ای؟ میصیوصیاً  دلم می خواد شاهد من رو تنها 

 !ن ینه

 .مادر اخمی کرد و نارینی حواله ی شاهد نمود

می کردی چی؟ دیوونه غلو کرده مرتی.ه ی روانی  اگه سر  به جایی می خورد و دور از جونت خونریزی ملزی -

 به اینا ف.ر کرد اصالً ؟

 .دستی به پیشانی و پانسمانش کشید

ف.ر کنم خیلی سیییوخت که آدرسیییش رو به رؤیا دادم. فقو نمی دونم چرا رؤیا سیییادگی کرد و شیییماره م رو بهش -

 .داد. ال ته ایناور که پیدا  کشی.م رو می کشیده نامرد

 :شد و به تر  در اتاب می رفت  گاتمادر در حالی که از روی تیت بلند می 

پس من با مادر محمود هماهن  کنم که مهمونی سییر جاشییه  تو هم اسییتراحت کن. سییوپ که آماده شیید میارم -

 !برا 

ر داد و دراز کشید و چشمانش را بست« باشه ای»  .گات و خودش را سر

کرده بودند. با احتیاع دوش  قرار محضییییر را برای سییییا ت شییییش گذاشییییته و رسییییتوران را از هات و نیم هماهن 

 ....گرفت. خوب بود که زخمش بییه نیورده و بیشتر خراش  میق بود تا زخم  مق دار

ل ا  پوشییییییید. بدنش درد می کرد و نمی توانسییییییت سییییییریع حرکت نماید. باید با دقت بدنش را ت.ان می داد. 

متی که کنار ابرویش زخم شده بود  زیر مهرانه از ص ح با مهتا آمده و در پوشیدن و آماده شدن کم.ش نمود. س

 .موها هم ورم داشت و درد می کرد

 .مهرانه پیشنهاد داد

بیا بریم همین آرایشییگاه سییر کوچه و بگیم دسییتی به سییر و صییورتت ب.شییه. باالخره مواد گریم دارن و بهتر می -

 .تونن درست کنن که چیزی پیدا ن اشه

خودش هم بدش نمی آمد که برای شییییییروم زندگی جدیدش  سییییییر و  مادر هم تأیید کنان  تشییییییویق کرد که برود.

 .ش.لش زی ا و دلنشین باشد

 .مهتا را به مادر س ردند و با مهرانه راهی شدند
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نتیجه ی کار خیلی بهتر از چیزی بود که انتظار داشیت. ک ودی و زخم یک تر  صیورتش را با کرم گریم تا جایی 

 .رست کرد که تره ای بر روی زخم بیاتد و پنهانش نمایدکه می شد پوشانده و موهایش را توری د

هر چند با دسیییت زدن به موها و صیییورتش  از درد  یییعف می کرد ولی تحم  کرد. انگار می خواسیییت به شیییاهد 

 .ثابت نماید که نمی تواند زندگی اش را برهم ریزد و آسی ی به او وارد نماید

ید و مانتویی کار شیییده با چاک های بلند بود را پوشیییید. با کمک مهرانه ل اسیییش که شیییام  یک دامن حریر سیییا

 .مادر و مهرانه اشک به چشمانشان آمد و مادر به سر ت بساع اس ند دود کردن را به پا کرد

 .س العم  محمود از دیدنش  برایش لذ  بیش بود.خواسیییتن و بی تاقتی را در چشیییمانش می دید و دلش 

  .انواده ی محمود  حسی بهش می داد که برایش غریب بودگرم این مح ت می شد. احترام و مهر خ

هم محمود پاره ی تنش شییده بود. نگرانی « بله» بله اش از دل و جان بود و با تمام وجودش  انگار که ق   از این

اما از توجه مرد « خوبم  نگران ن اش»محمود را برای هر ت.انی که می خورد  دوست داشت. مرتب ت.رار می کرد

 .ذ  می گشتغرب ل

 :بی تابی مرد وقتی  یان شد که در راه رفتن به رستوران ملتمسانه گات

 !می خوای بریم خونه رو ب ینیم بعد بیاییم رستوران-

 .آتنه شیرین و با ناز خندید و صدایش را کمی بچگونه کرد

  مو خونه تون توتی هم دارین؟-

 .قهقه ی مرد بلند و توالنی  در فضای ماشین پیچید

 !سلیم  .....می ریم رستورانت-

 .آتنه خندان دستش را گرفت

 .بعد از رستوران اگه د وتت پابرجا بود  میام خونه رو ب ینم-

 .ناباورانه و با چشمانی گشاد شده نگاهی به دختر کرد

 راست میگی؟ بی شوخی میای؟-

 دیگه  امشب خسته ای؟ بذاریم فردا؟ آره ....چرا نیام؟ باید بیام ب ینم چی کم داریم و چیا رو از ان ار بیارم-

 .محمود فهمید که دل رش سربه سرش می گذارد. موذیانه خندید
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 .شما بیا....مم.نه موندگار شدی و تا فردا موندنت تول کشید-

 !ای خ یث-

 شییوخی و خنده و دل دادن و قلوه گرفتن را تا رسیییدن به رسییتوران ادامه دادند و وقتی پیاده شییدند  هر دو ت دی 

 !شدند به  رو  و دامادی محجوب و سر به زیر

شیییادی در چهره ی تک تک افراد دو خانواده موج می زد. خانواده ی نلمه د و  شیییده بودند و از شیییانس خوب 

 .محمود  نلمه نیامده و خیال مرد از این بابت راحت شد

 .بگوید و آماده اش سازددر فرصت مناسب به مهرانه اتالم داد که با محمود می رود و خواست به مادرش 

 .ق   از خداحافظی این مادر محمود بود که به ناع پسرش حر  زد

 .خانم نصیری ....اگه اجازه بدید آتنه جون رو قرض بگیریم. ما درست و حسابی باهاش آشنا نشدیم-

 .مادر بلضش را فرو داد و ل یند کم رنگی زد

 .تور خودشون صالح بدونن  من مش.لی ندارم آتنه اختیارش دست خودشه و بعد هم شوهرش.....هر-

  .تعارفا  تش.ر دو تر  از اوقا  خوشی که س ری کرده بودندر زمانی را به خود اختصاص داد

* 

* 

 .آتنه جان از آگاهی زن  زدن که شاهد رو بازداشت کردند. باید بریم.....آماده باش بیام دن الت-

اسییییتراحت می کرد. شیییی ی که  قد کردند تا دیروقت نزد محمود ماند  آتنه دوران نقاهت را می گذراند و در خانه

اما چون ل ا  و وسییایلش را نیاورده بودر محمود به خانه رسییاند و قول گرفت که در اسییرم وقت دوری را به پایان 

 .رساند

 .چند روزی بود که زندگی مشترک را شروم کرده و از کنار هم بودن لذ  می بردند

د نشسته و دلهره امانش را بریده بود. دیدن شاهد بعد از این همه وقت ترسناک بود. کاش آماده منتظر محمو

 .توری می شد که الزم ن ود رو در رو شوند

که کرد  محمود نگاهش « سییالم»با تک زن  محمود  کیاش را برداشییت و در را قا  کرد و از پله ها پایین رفت. 

 .بروهایش افتادرا خیره در صورتش چرخاند و گره ای بین ا
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 .دستش را زیر چانه اش انداخت و سرش را به سمت خود چرخاند

 !ب ینمت-

 .ل یند لرزانی زد

 جان...چیه؟ راه نمی افتی؟-

 !نه  ....نه تا وقتی قیافه ا  این ش.لیه-

 .ق   از این که آتنه حرفی بزند  ادامه داد

 ون از  مد به تو زده.....تو چرا این رن  و روته...هان؟آتی....تو شاکی هستی  اون مجرمه  اون باید بترسه.....ا-

 .آرام چانه اش را از کمند دست مرد رها کرد و رویش را به سمت پنجره چرخاند و آهسته و زمزمه وار لب زد

 .می ترسم  .....می ترسم نتونیم ثابت کنیم از قصد زده-

  !جرمهنتر   حتی اگه ثابت هم ن.نیم همین که زده و فرار کرده م-

 .لحنش مهربان و پر  شق شد

 من کنارتم  از هیچی نتر   خب؟-

 .برگشت و چشمانش را از چشمه ی مح تش پر کرد و نثار مرد نمود و تش.ر کرد

 .ان.ار اولیه ی شاهد و بعد فورانش با ث تأسف آتنه بود

 اهاش برخورد داشیته باشیم.زندگیم رو نابود کرد.  صی انی بودم و ف.ر کردم فقو بترسیونمش....نمی خواسیتم ب-

 .بارون بی موقع اومد و نتونستم ترمز کنم و بهش خوردم

 .توجیه نامناسب و غیر مناقی فقو شیصیتش را خرابتر کرد

 .در راه برگشت  محمود وقتی دید آتنه خیلی ساکت است  پرسید

 چیه؟ از چی ناراحتی؟-

 .آهی کشید

اگه اونو نمی خواد چرا مناقی جدا نمیشیییییییه و بعد ف.ر کس دیگه چرا یه مرد نمی تونه به زنش وفادار بمونه  -

  !باشه



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

184 

 

 .دستش را فشرد

من روانشنا  نیستم. نمی دونمم تو ف.ر ایناور مردها چی می گذره  بهتره تو هم ف.ر  رو درگیر این مسائ  -

 .ن.نی

 .آرزو کرد تا آخر  مرش دیگر شاهد را ن یند و خ ری ازش نشنود

 .نگذشته بود که تلانش زن  خورد. شماره همان بود که شاهد پیام داده و تهدید کرده بودزیاد از این آرزو 

 .با تر  نگاهی به محمود کرد

 شماره ی شاهده....یعنی آزاد شد؟-

 .محمود با آرامش سری به منای ت.ان داد

 !سر بلندگو نه  زیز من آزاد نشده. شاید شماره دست زنشه و می خواد ر ایت بگیره  جواب بده بذار-

 .ت ق حر  محمود  م  کرد

 ...بله-

 !آتی....منم رؤیا ....آتی تو چی.ار کردی؟ آتی تو روخدا-

 .دست اچه نگاهش را از محمود به گوشی داد

 ....رؤیا ...چی شده؟ مش.لی داری؟ ....بچه-

 .گریه ی رؤیا در محیو ماشین تنین انداخت

تا فهمید حامله ام  بچه اش رو گذاشییییت و رفت. شییییاهد داد و بی رفتم به همون آدر .....خونه اش بود. زنش -

داد راه انیییداخیییت....ولی منم مح.م ایسیییییییتیییادم. زنش درخواسیییییییییت تالب داد. مثییی  این کیییه حق تالب 

داشیییییت......آتی.....االن من موندم و بچه ی بد قلق شیییییاهد....قول داده وقتی تالب زنه تموم شییییید و منم زایمان 

ونم راسیییت بگه یانه  ولی.....آتی توروخدا برو ر یییایت بده  من تنهایی از پس این بچه بر کردم  قدم کنه  نمی د

 ....نمیام. به خاتر من....به خاتر این دو تا بچه ی بی گناه ر ایت بده

 ندانم کاری....تنوم تل ی یا بی مسیییئولیتی....کدام درد شیییاهد بود که دو زن وهق هقش دل آتنه را به درد آورد. 

 .دو بچه را آواره و بیچاره کرده بود

 با نگاه از محمود کمک خواست. راه چاره.....راه ح  برای چه کنم هایش  ر ایت بدهد یا نه؟



                 
 

 

 الف.صاد|  ابر بی بارانرمان 

 

 

   

 

 

 

 www.1roman.ir            برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

185 

 

 .مرد حر  نگاهش را خواند

می تونی ر ییایت بدی و تعهد بگیرن که دیگه دور و بر تو پیداش نشییه. احتمالش هم کمه که بیواد این کار رو -

قتی فهمید ازدواج کردیم  پشیییییییمون شییییییید. انگار تو مرامش گرد زن متأه  چرخیدن نیسیییییییت  کنه  دیدی که و

 !خداروش.ر

اش آرام و زیر لب بود. باید ر ییایت می داد و امیدوار می شیید که دیگر روزگار شییاهد را سییر راهش قرار « باشییه»

 .ندهد. دلش آرامش می خواست

 ......دای آسمان هایک زندگی آرام و بی دغدغه در کنار محمود به بلن

 پایان

 فروشگاه یک رمان

 

 

 

 

 یک رمان مرجع رمان

درصییورتی که مای  به هم.اری با ما هسییتید و یا نویسیینده هسییتید و می خواهید که رمان ها و شییعر هایتان در 

 ما  بگیرید.قالب نرم افزار موبای  ساخته و منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما ت

 پیشنهاد می شود
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