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 «ینام خالق هست  به» 

 

 یگرد یرمان: سرپناه  نام

 ی: غزل محمدنویسنده

 عاشقانه ی،اجتماع  ی،تراژد یی،: معماژانر 

 

 

 : یسندهنو سخن

ندارند   یموجود در رمان وجود خارج   یها، نام ها و مکان ها  یتشخص  تمامی
شود. از  یتقاضا م یگرام  یهستند. از شما خواننده  یسندهذهن نو یو زاده 

 .یزیدو از رد کردن صفحات بپره یدبرو یشابتدا هم قدم با رمان پ

 

 

 :خالصه

غرور و   ی؛سنت   یدعقا  ی  یهر پاگذشته ب  یآدم ها  یزندگ   یتگر روا  یگر د سرپناهی
سال از حرف ها، کارها و اشتباهات گذشته  یستاست. ب یجاب یتعصب ها

آنها  یایداند در آن حادثه چه شد. پنج سنگ قبر از بقا ینم یچکساست. ه
. به دنبال ردب یاتفاقات م ینبه ا یپ یکس  یانم ینمانده است؛ اما در ا یباق 
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 یم  یزانسالها داشته است. گر   ینرود؛ اما از هرچه که در ا  یم  یقتحق  یافشا 
شود که  یروبه رو م یجواب تا با کس یب  یسواالت  یانشود. او تنها است. م
 خواهد... . یعاجرانه از او کمک م

 

 

 :مقدمه

 به اسم " توقف مطلقا ممنوع" یمرس یم ینقطه از زندگ  یکبه  گاهی

 !یشنه راه پ یراه پس دار نه

 یمان  می

 یوسِط وسِط برزخ زندگ  یمان  می

 یکن  یچه کار یدان  نمی

 چه! یعنیچه! بد  یعنیخوب  یدان  نمی

 راست؟ یچه کس ید؟گو  یدروغ م یکس  چه

 نه... ؟ یا باورکنم

 یدان  ینم یچکه ه  یرس یم ییجا به

 و چه خواهد شد! ییکجا  یندان  یعنیمطلق  توقف

 کلمه!  یواقع یدانم چه خواهد شد" به معنا ی" نم یک یعنی
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 نقطه قرار دارم. ینمن در هم االن 

 چال   یاهس ینو از ا یرددستم را بگ یکه منتظرم کس  ینقطه ا همان

 بکشد...! یروندانم ها مرا ب نمی

*** 

 

 یرفت و صفحه را عوض کرد. صدا یمیو آرام به سمت گرامافون قد خسته
نشست و به  شیز . پشت میچیدن اتاق پدرو یانگوش نواز استاد شجر 

 یینکرکره را پا  اییهشد؛ اما بعد از مکث چند ثان  یرهخ  یشروبرو  یبرف   یمنظره
آن   از   یو ماندگار بدهد تا مقدار  یسنت   یقیکرد حواسش را به موس  یداد. سع

که   یآرامش  خواست،یآرامش صدا را، به خودش منتقل کند. دلش آرامش م
هم که شده از  یالحظه یکه برا  یاناستاد شجر یماندگار باشد؛ مانند صدا

. چشمانش را فرو بست. یایدب یرونکه ذهنش را مشغول کرده بود، ب  یافکار
شد  عثبااز پشت سرش آمد و  یفرد ینگذشته بود که صدا اییقهچند دق

 سال! یک بعد از  آید،یم یدنشزود به د یا یر د دانستی. میایدبه خودش ب

 !یانتو کار شجر  یزد یشد یرمردباز پ بینمیم-

 در حالتش گفت: ییر تغ یجادا بدون

 کشونده؟  ینجاشده که تو رو به ا یچ -

 کار نشست و گفت:  یزِ م یو بر رو یدخند پسر 
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 کردم.  یداتو آخر پ یتم در رفت سال از دس یک افتاده،  یاداتفاق که ز- 

 دلیلیآزاد ب   دانستی. مبردیبه سر م یدر سردرگم  یشروزها  ینبود، ا  کالفه
هست.  یادفعه یکآمدن  ینپشت ا یزیو حتما چ آیدیبه محل کارش نم

 گفت:  حوصلگییرا چرخاند و رو به آزاد با ب  یصندل

 برو بذار به کارهام برسم. یندار یکردن ندارم، اگه کار واجب  یوقت شوخ -

 انداخت. یشپسرعمو یکالفه  یبه چهره نگاهی

 نکردم! یبه خدا شوخ -

 ی؟خان اومد یوناز طرف هما-

 برخاست و گفت: یز م یاز رو آزاد

 داره؟ یپسرعموم، اشکال یدند یاون اومدم هم برا یهم برا-

 کرد و گفت:  اخمی

 .یستن طمعیسالِم گرگ ب آزاد خان! -

 را باال انداخت. ابرویش

 یدمهمه از تهران کوب  ینبابا! ا  یا  ی؟دست شما درد نکنه ما رو گرگ هم کرد  -
هم سگ دو زدم تا آدرس دفترت رو  یتا مشهد اومدم تا حالت رو بپرسم کل

 گرگ؟  گییکردم بعد االن م  یداپ

 تاسف تکان داد. یسرش را به معنا ونداد
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راست هم  یکبعدازظهر پروازش بوده؟ و  یک بود که ساعت  یاون موقع ک - 
 !یومده؟به هتل رفته؟ و از اونجا هم تا االن درن

 اییمهنگاه کرد، لبخند نصف و ن یشپسرعمو اییو عصب یجد یچهره به
 نشست و گفت: یزشم یجلو یمبل چرم یبهش زد و رو

تهران، به زورهم که شده  یایب یداومده با یشپ یزیچ یک ! یمخب من تسل-
هم  یاومدم با خودم ببرمت. هم خانم جون دلتنگته هم زن عمو و کار مهم

 عمو و آقابزرگ باهات دارن که به من نگفتن.

آزاد  یهاموکلش کرد. نسبت به حرف یهااز پرونده یکیرا گرم  سرش
 افون رو خاموش کرد.مبل بلند شد و گرام یبود. با اخم از رو توجهیب 

شصت   یرمردپ  مونه؛یاعصاب واسش نم  یسنت   یهاآهنگ   ینعه، عه آدم با ا-
 از تو اهل حاله! یشتر ساله! به خدا آقابزرگ ب

 یادشرفت را هنوز  یرونکه از خانه ب  ینشان نداد. روز آخر  یواکنش بازهم
 یهاحرف  دادن؛یبود هنوزم درون ذهنش جوالن م  یدهکه شن  ییهابود، حرف

 . آزاد به سمتش آمد و گفت:کردیکه تنها او را سردرگم م  ربطییب 

 زنی؟یچرا حرف نم یه؟چ-

 بهش انداخت و گفت: ینک ع یاز باال ینگاه  نیم

و برگرد چون  یر برگشت بگ یطبل یک، شما هم لطف کن ندارم که بزنم یحرف -
 یامنم  رو کشف نکنم  یقحقا  یسر   یک که    یتا موقع  یفتهمن کالهم اون طرف ب

 بردارم.
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 یقی؟چه حقا- 

فقط از آن خانه و  دانستینم یزیهم سکوت کرد، خودش هم چ باز 
دوباره برگردد.  خواستیدور شده بود تا فکر کند و دلش نم یشهاآدم

 پدرش زد و گفت: یادبا  یپوزخند

 هام رو زدم.حرف یشسال پ یک که من   یشگیهاگه بحث سر همون هم-

 دانستیاش را حفظ بود؛ کلمه به کلمه و مو به مو! مپدربزرگ هایحرف
را نداشت. آزاد از  یجرعت زدن حرف  یول کندیاش مدر حق نوه انصافییب 

 مبل برخاست. یرو

 !یارهم ن یالک  یو بهونه یاپس لطفا ب یننتبب خوانیهرجور شده؛ م-

 اش یچرم یفزد. پوشه را بست. بلند شد و درون ک یدنرا به نشن خودش
اش را از چشمانش برداشت. درون کشو گذاشت و رو مطالعه  ینکگذاشت. ع

 به آزاد گفت:

هر کار داره خودش   ینه من اون رو! هر ک   ینه،من رو بب  خوادیخان م  یونهما-
 رسان بفرسته. یامنه پ یادب

 را به تن کرد و به سمت در رفت. پالتویش

. فقط به اون شهیحل نم یر نخ شه؟یحل م یزیبا فرار کردن چ یفکر کرد-
 .شهیثابت م ین! همیفیضع کنییخانواده ثابت م

 و با اخم گفت: ایستاد
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 یاون خانواده و فکرهاشون هم برا یهابه من بگو؛ حرف خواییم یهر چ - 
. به جناب سروش بزرگ هم بگو بهتون قول داد داره جور یستمن مهم ن

 .کنهیم

نشد. از دفتِر کارش خارج شد و به سمت   یشاز جانب پسرعمو  یجواب   منتظر 
بود هم رستوران و هم   یختهبه هم ر  یبیبه طور عج  یشرفت. کارها  ینگ پارک

 ینگبلند آزاد داخل پارک یآمده بود. صدا یشموضوع هم که پ یندفترش. ا
 .چیدیپ

 سالهیک برگرد!  یکه نشونش کرد  یمرد باش بخاطر اون دختر  ینقدر الاقل ا-
 نرفته. یینخوش از گلوش پا یلقمه یک 

 یذات   تفاوتییعقب قرار داد و بعد از بستن در، با ب   هاییصندل  یرا رو  کیفش
 گفت:

نبوده که بخواد   یزیمن نشونش نکردم که بخوام به خاطرش برگردم، اصال چ-
هم که زن  ینره. به زود یینخوش از گلوش پا یلقمه یک ر من خاطبه

 .شهیم اشیگهد یپسرعمو

 ینگبود، از پارک  یدهشد و بدون توجه به آزاد که به حد انفجار رس  ینماش  سوار 
 خارج شد.

*** 

که نداشت. شب تا   یگر ها بود. کار دمشغول عوض کردن کانال یشههم مانند
 یزیونحواسش را به تلو کردیم یبود. سع ینهم اشیصبح تنها سرگرم
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 یبود. صدا یشسال پپنج یر دو سوم ذهنش درگ شد؟یبدهد؛ اما مگر م 
 به هال، گفت: یماو قبل از وارد شدن ن یدکش  اییازهآمد. خم یدکل  یدنچرخ

 !یر سالم ظهرت بخ-

 مبل انداخت. یپالتواش را درآورد و رو یبا خستگ  نیما

 خانم؟! گذرهیخوش م ی! تنبلیر سالم نهالم! ظهرتو هم بخ-

 و گفت: یدخند یدلخوش محض

 داره. یفیچه ک دونییجورم! نمآره. چه-

مبل نشست   ینه! رو  یا  یدبه نهال انداخت. دودل بود که موضوع را بگو  نگاهی
 و گفت:

 ه بده!فرمون ادام ینخوبه پس، به هم-

گونه   ینخودش را ا  کردیم  ی. سعکندیم  یدننهال تظاهر به خند  دانستمی
او شد.  ییرهناراحت نشوند. نهال متوجه نگاه خ یاوشنشان دهد تا او و ن

بگذارد   یاندارد که در م  یدترد  یول  یدرا بگو  یزیچ  خواهدیم  گفتیحسش م
 نه، ابروانش را باال انداخت و گفت: یا

 ی؟بگ  خواییم یزیجان؟ چ-

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 .یانب خوانیامشب چندتا از همکارام م-

 مبل بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. یشد. از رو تر یقنهال عم لبخند
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 .مونیمیم یرونقبل چندساعت ب یهاداره؟ مثل دفعه یاالن کالفگ  ینا- 

گذاشته   یاوشنهال و ن  یرا پا  اشیتمام جوان   یمان  یاورد؟نه ب  توانستیم  مگر 
نبود.   یشگیالبته هم  شود،ینم  یزیماندن که چ  یرونبود. حاال با چندساعت ب

سهامداران صحبت   یهاآمدند و در مورد سهام  یم  بار یک هر چند وقت    یدشا
و  آمدیم یراییکه از پذ یمان یگاز را خاموش کرد. صدا یر . زکردندیم

 آمد. کرد،یرا باز م اشینآست یهادکمه

 کجاست؟  یاوشن-

 سمتش برگشت. به

 رفته کتابخونه!-

 و گفت: یدرا درهم کش یشهاحرف از زبان نهال اخم ینا یدنشن با

 بره کتابخونه. مخصوصا با اون دوستش! آدیخوشم نم وقتیوقت و ب -

 .گردهیبرم خونهیدرس م رهیم ی؟دار یکار به دوستش چ-

او مشکوک  یبه دوست دوران سرباز یمان دانستیداشت. م یدهم ترد نهال
زد کرده بود و منتظر گوش یاوشبه ن بار یک گفت؟  یشده است؛ اما چه م

رنگ، ظرف را درآورد و  یدسف یگلسها ینتبود. از داخل کاب اشیجهنت
 داد و گفت: یهبه اپن تک یما. نیختقابلمه را داخلش ر یاتمحتو

پسره منه. دلم  ینهال درک کن! اون جا دارم!  یحس بد آدیازش خوشم نم-
بره، من در  ینکه با چنگ و دندون سرپا نگه داشتم از ب  اییزندگ  خوادینم

 دوباره تکرار بشه. خوادیدلم نم یظلم کردم ول یشنهادحق تو با اون پ
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

مقصر نبود. به  یماشد. خودش خواسته بود، ن یانلبش نما یرو یتلخ  لبخند 
 سمتش برگشت و گفت:

بسته شد. خودت رو هم ناراحت نکن!   یشسال پپنج  یاناون جر   یست،هم نم-
 !یابرو دست و صورتت رو بشور و ب

 یماانداخت و به سمت راهرو رفت. نگاهش را از ن  یینسرش را پا  یشرمندگ   با
. بعد از گذاشتن قاشق یختر یسبرنج را برداشت و داخل د یگرفت. قابلمه
 .یایدب یماشد تا ننشست و منتظر  یز و چنگال، سرم

برود، چون دخترش از راه دور آمده  توانستیمهنازخانم نم یرا خانه امشب
مادرشوهرش دعوت بود و اگر هم با او تماس  یبود. سحر هم که خانه 

ساعت هشت از کتابخانه  یاوش. نشدیچشم در چشم برادرش م گرفت،یم
 به. بازهم فکرش یایدن ینجاتا ا گذاشتیجا باهاش قرار م یک  ید. باآمدیم

 یدستانش گرفت که صدا ینرفت. کالفه سرش را ب یشسمت پنج سال پ
آمد و سکوت آشپزخانه را شکست.  ینبه زم یصندل هاییهشدن پا یدهکش

 نشست و گفت: یصندل یرو یس،با سر و صورت خ یمان

 کنی؟یشده نهال؟ چرا شروع نم یچ -

و خودش   یدرا باال آورد و نگاهش کرد و بعد از برداشتن بشقاب غذا کش  سرش
پز نهال یاوش،به قول ن یاز آن قرمه سبز  چیز یچه یهم مشغول شد؛ ول

 یهابود. سوال  یختهروح و روانش را بهم ر  یبه طرز بد  یر . اتفاقات اخیدنفهم
عمل . از عکس الدانستیجوابش را نم کسیچدر ذهنش بود که ه یادیز
 سکوت کرده بود. ینبنابر ا ترسیدیم یمان



  

 
13 
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 رمان  کی

 *** 

 از پشت سرش آمد. یمان صدای

 .یسحر برس یتا به خونه خورییو بذار سرت سرما م یننهال ا -

 گفتیمجبور بود. اگر نم یدروغش عذاب وجدان گرفته بود؛ ول بخاطر 
. که نگاه یستادو صاف ا  یدرا باال کش  یشهاچکمه  یپشرکت. ز  فرستادشیم

به  یبود افتاد. لبخند یماکه در دست ن یاسورمه یاش به کاله بافتن
 سرش گذاشت. یکاله را رو  یمازد که ن اشیمهربان 

 !یمرس -

داد و  یهبود زد و به چهارچوب تک اشیزندگ  یکه همه یبه نهال چشمکی
 گفت:

 .دادمیو بهت م ینوگرنه ماش یستخوب ن یترانندگ یفح -

 با خنده گفت: کردیسرش مرتب م یه کاله و را روطور ک همین

تو نزنم  ینموقع ماش یککه افتضاحه!   یدون  یدست فرمونم و م یخیال،ب -
 شرمنده بشم. یشتناکار کنم بعد پ

را بازکرد و محکم او را در آغوش  یشو از چارچوب گرفت. دست ها اشتکیه
 گرفت.

 هله!که س  ینماش یاوشه،تو و ن یدارم برا یمن هرچ  -
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

. هم مادر بود و یدپرست یمرد را م ین! او ایمان یبود. دردونه ینارنج  نازک 
 حلقه کرد. یماهم پدر و هم برادر بزرگتر! نهال دستان اش را دور کمر ن

 توئه یبرا یمدار یماهم هرچ  -

 بعد با خنده ادامه داد: و

 از توئه. یمدار یالبته ما هرچ  -

نباشند بدون آنها چه کند؟!  یاوشروز نهال و ن یک آن به فکر آمد که اگر  یک 
 نهال را از آغوش اش جدا کرد. با دستانش صورتش را قاب گرفت و گفت:

 به من زنگ بزن. یدینشه، رس یک برو نهالم! هوا تار -

اونجا باهم  یادب کنمیهماهنگ م یاوشرم. فقط با ن یچشم قربان! االن م -
 .یمبرگرد

 زد و گفت: لبخندی

 راحت تره! یالمخ جوریینباشه ا -

را دست   یشزد و به سمت آسانسور رفت. دستکش ها  یشبرا  یچشمک   نهال
شده بود به قامت   یرهکه خ  یمااش کرد و سوار شد که با بسته شدن در قامت ن

صورت اش  یمحو شد. نهال شالگردنش را جلو یشنهال از جلو ی یزهم یزهر
اش فرو کرد.  نگاهش به خودش افتاد و  یبش را در جبست و دستان ا

خورد  یگرفت. مثل دانش آموزها شده بود و اصال به چهره اش نم  اشهخند
 یب  یب  یاوشو به قول ن یزهم یز ر یلیو چهار سال اش باشد، خ یستکه ب

 ی،کودکانه( مخصوصا با آن شال و کاله! پوست گندم یافهبود. )ق یسف
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

و لب  یقهوه ا یو چشم ها یککوچ  ینیبرجسته، ب یابور، گونه ه یابروها 
زد؛  یرا داد م یغم بزرگ  یشنسبت صورت خوب. ته چشمان قهوه ا هب یها

بود. با  یرفتهکه افتاد سرنوشت اش را پذ ینداشت. هر اتفاق  یاما چاره ا
پر برف  ینشد. به زم یاطآسانسور نگاه از خودش گرفت و وارد ح یستادنا

صورت اش نقش بست. دل اش کوهسر را  یرو یشد. لبخند یرهخ
 یا! شانهیروز سرد زمستان  یندر ا یرو یادهگرفته و پ  برف. شهر خواستیم

را  یشرا بست. تلفن همراهش زنگ خورد. محکم پا یاطباال انداخت و در ح
باهم  یسه نفر  آمدیم یماهم. کاش نیفتدموقع ن یک گذاشت تا   ینزم یرو
 یوار د یطور که از گوشه ینا حرص دستکش اش را درآورد و هم. برفتندیم
افتاد.   یاوشش به اسم نآورد. نگاه  یرونرا ب  یاش، گوش. از داخل کولهرفتیم

 آمد. یاوشآرام ن یاتصال را زد. صدا یدکمه

 نهالم؟ ی! خوب یزمعز  یسالم آبج -

 شد. یانلبانش نما یرو لبخندی

 دنبالت، کارت تموم شد؟ یامخوبم دارم مخودم! من    ییکهسالم داداش کوچ-

 گفت:  یآرام یصدا با

 باهات هست؟ یماهمن یرون،بله، بله! تموم شده. االن از کتابخونه اومدم ب-

برود. بادقت   یرونب ییتنها  دادندیاز آن اتفاق اجازه نم  یماو هم ن یاوشن  هم
 قدم برداشت و گفت:

 من تنهام!  یست،نه ن-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 کرد.  یمکث کوتاه  نیاوش 

 یایم یام دارکجاست؟ تنها فرستادت؟ نهال مگه من بچه یمان یی؟تنها-
 حالت بد شه؟ یخوا یدنبالم؟ م

 فرو برد. یبشچپش را مشت کرد و داخل ج دست

و به درخواست  یشهاومدن خونه و منم مثل هم یمان یچندتا از همکارها-
 .یروناومدم ب یمان

 با حرص گفت: نیاوش

 سحر؟ یخونه رییم یرمگه دا-

 گفت:  یبا شرمندگ  شدیرد م یابانطور که از خ. همانیدرس یابانسر خ به

 مادر شوهرش دعوته. ینه! امشب سحر خونه-

 ی؟دروغ گفت -

 گفت:  یو کالفگ  یتعصبان با

 بلندشم برم شرکتش؟ ینه؟ نکنه دوست دار یا کنییبس م یاوشن-

 سکوت کتابخانه را شکست. یاوش،ن یعصب صدای

 یینپا یغروب سرت و بنداز یدم دما یحق ندار یول ری،یاگه الزم باشه م-
نکرده  ییسره! اگه خدا هاینکه زم  یبرف  ی. مخصوصا هوایایو دنبال من ب

 ی؟چ  یفتیب
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

کنترل شده باشد   کردیم یکه سع  ییرا محکم تر کرد و با صدا شالگردنش 
 گفت:

 خورییم  یز ل  یفتینذار م  یرونشب پات رو ب  گینیم  اشهمه  یستمبچه که ن-
 و چهارسالمه. یست! بشهیحالت بد م

 داد لحنش را آرامتر کرد و گفت: یکیکه   یاخطار با

 یی؟خودته، االن کجا یبرا گیمیم یهرچ  یما! من و نیزمعز  یآبج -

اتوبوس که چند قدم فاصله داشت افتاد. اخم کرد. دلخور   یستگاهبه ا  نگاهش
 د.بو

 .شمیدارم سوار اتوبوس م-

توجه به  ی. ب زدندیم یشآمد که داشتند صدا یچندنفر از پشت گوش صدای
 گفت:  یها با لحن آرامآن

 بزرگه! یهم منتظرتم آبج نهال از دست من دلخور نشو! درکمون کن. االن-

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 فعال! یام،باشه دارم م-

سرد و خشک مشهد   یبه هوا  ییناسزا  یرلباز سرما قرمز شده بود. ز  دستش
بودند نشد و  یدهکه دوستانش او را د  یاوشاز طرف ن یگفت و منتظر جواب 

کاپشن،  اسکی،یقهگذاشت. با وجود  یبشرا قطع کرد و داخل ج یگوش
 گردن و کاله و دستکش هنوز هم سردش بود. با خودش گفت:شال
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 رمان  کی

بهشون  یکم یول شمیم یر گدل یتهمه حساس ینن با اهنوزهم از دستشو- 
 .یدمحق م

را گرفته بود را  یاتوبوس نشست و دستش را که گوش یستگاها یصندل روی
 ها کرد تا گرم شود.

شد.  یدهکه با فاصله نشسته بودند. کش  یبه سمت مادر و دخترجوان  نگاهش
 به مادرش کرد و گفت: ینگاه  یتدختر با عصبان

خودمه، خودم براش   ی! زندگ یستو حرف شما هم مهم ن  دونمیمامان من نم-
 رو به باباهم بگو. ین. اگیرمیم یمتصم

شده   یرهخ  یشروبه دخترش که با اخم به روبه  ینگاه   یاشک   ِی هابا چشم  زن
 بود، انداخت و گفت:

 یادما بدمون م کنییخودته. فکر م یبرا گیمیم ی! هرچ یزمدختر عز -
که، فقط هفده   یندار یبه موقعش! تو سن یزیدخترمون عروس شه؟ هرچ

را از  یبیشکه پول تو ج یسقف با مرد یک  یر ز یبر  خواییسالته، چرا م
 .یفتسنت باال بره، بعد به فکر ب یکمبذار  گیرهیباباش م

 ی بلند  یاش را به سمت مادرش گرفت و با صدابلند شد و انگشت اشاره  دختر 
 و گفت: یدوسط حرفش پر 

 !کسیچه یااون،  یابسه مامان!  -

 یشرم یماند. نهال از ب  یرهزن خ یو رهگذرها رو ینچندنفر از عابر نگاه
 یمادر را جلو یک انداخت تا شکستن  یین. سرش را پایددخترک لبش را گز 
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 رمان  کی

عطر  یک. حسرت خوردندیحسرت م یشههم یاوش. نهال و نندیچندنفر نب 
 یهتک  نندپدر که بتوا  یک   یهاآن، شانه  یحد و اندازه    یب   هاییمادرانه و نگران 

 یناگر انقدر آن پسر را دوست داشت. چن  ی. حت یماکنند! تا بود آنها بودند و ن
 یستود. برا بلند کند. دوباره به گذشته رفته ب یشنداشت که صدا یااجازه

چهار  یافتاد؟! وقت  یرا داشت. چه اتفاق  یشگیهم یهاسال قبل! همان سوال
باز شدن در اتوبوس  دایشد؟ با ص ینسالش بود چه شد که سرگذشتشان ا

بلند شد و به سمت اتوبوس رفت.   یاز فکر در آمد و به خط نگاه کرد. از صندل
که   اییخال یجا یناتوبوس، سوار شد و اول ییلهبدون تماس دستانش به م

نبود   یادداد. راه ز  یهتک  یکیپالست  یصندل  یکرد نشست. سرش را به پشت   یداپ
اتوبوس حس رخوت   ینگرم و دلنش  ی. هوارفتیم  یقیوگرنه او به خواب عم

از کنارش آمد.   یزن   یکرده بود. صدا  یجادبود ا  هیدنخواب  یشبکه د  یرا در نهال
 ییندهنش پا یرنگش را از جلو یاچشمانش را باز کرد.شال گردن سورمه 

 داد و گفت:

 یید؟بفرما-

ماند!  یرهخ یبا سرو وضع عال یزن چادر ینغمگ یچهره ینهال رو نگاه
 هیر و انگشتر ست آن خ یانبرل یمتمتعجب کرد. نگاهش به دستبند گران ق

ماند. معلوم بود که پولدار است؛ با خودش گفت پس چرا با اتوبوس رفت و 
از  ننثار خودش کرد. ز یو در دل فوضول یداز فکرش لبش را گز  کند؟یآمد م
 زد و گفت: یکنجکاو نهال، سوالش را خواند. لبخند  یهاچشم
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 رمان  کی

استفاده   یمن از حمل و نقل عموم  ین؟من کارت بزن  یشما برا  شهیم  یدببخش- 
 کارت ندارم.  ینهم یبرا کنمینم

 یهتلخ من از گر   ی:»خندهگفتیجمله افتاد که م  یک   یادزن    یصدا  یدنشن  با
ناراحت و   یلیاش خکه بر لب داشت چهره  یتر است.« خالف لبخند  یز غم انگ

 یبیپارادوکس عج  ینشخندان و چشمان غمگ  یها. لبرسیدیگرفته به نظر م
و نگاهش  فتگ  یسرش را تکان داد. باشه آرام یجنهال گ کرده بود.  یجادرا ا

داشتند. اگر  یسوق داد. همان طور هم خودشان گرفتار یرونرا به سمت ب
 ی. به قولکردیهم غصه بخورد که سنگکوب م یبهمردم غر  یبرا خواستیم
 بشود و غم امت بخورد؟! ینبز

. نهال صورتش انداخت یکنار نهال نشست و چادرش را رو یصندل زن
از کنار زن بلند شد که  یستگاه،اتوبوس سرا یستادنزمزمه کرد و با ا یخیالیب

گرفت و دوتا کارت زد. زن در   یلهاو خودش را جمع و جور کرد.دستش را به م
تشکر   وصورتش برداشت    یرا از رو  یمتشگران ق  یجواب کار نهال، چادر مشک 

سال بود که پنج یالکر و خشد. ف یادهپ حالیکرد. نهال پس از جواب دادن ب 
 یک  آمدنینم  یماهم بگذارد. اگر همکاران ن  یپلک رو  یقهدق  یک  گذاشتینم

. سرگردان نگاهش را خوابیدیو م خوردیم یاوشو ن یماقرص دور از چشم ن
دوستانش  ینب خمرا که با ا یاوشجوان چرخاند تا ن یدختر پسرها ینب
کند. چشمش   یدایشکرد را پ  یدوستش فکر م یبود و به حرف ها یستادها

و شلوار   یارا که کاپشن سورمه  یاوشهشت نفره ثابت ماند. ن  یپاک  یک  یرو
پسر و  یکشده بود و  یرهخ ین. با اخم به زمیدتنش بود را د یکتان مشک 
سرش را هم  یحت  او یدرهمش را باز کنند؛ ول یهاداشتند اخم یدختر سع
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 رمان  کی

اخطار داده بود و االن   یاوشحق داد. به ن  یشبابت نگران  یما. به نآوردینمباال   
. خندیدیاو حلقه کرده بود و م یکه دستش را دور بازو یدختر  یدنبا د
محکم به  یهانثارش کرد و با قدم حیاییینهال درهم جمع شد. ب  یهااخم

 یلحس بود؛ و یبود و ب  شدهاز سرما سرخ  ینیشسمتشان رفت. نوک ب
که   یبودند، پسر   یامروز  یهاآنها از جوون  یپخونش به جوش آمده بود. اک

به  یاوشبود. ن یشبود را شناخت. دوست دوران سرباز یستادها یاوشکنار ن
 یبلند  یو با صدا  یدرا به هم کوب  یشهازد که دختر دست  یدختر لبخند کمرنگ 

 گفت:

 !یدآخر عشقم خند یوا-

اش مشت شد. هنوز متوجه او نشده بودند. چند قدم زده  یخ  یهادست  نهال
اش توانست از چهره  ینگاهش به او افتاد. م  یاوشفاصله نداشت. که ن  یشتر ب

که افتاده بود. بازواش را از دست   یرا بخواند مخصوصا با آن اتفاق  یتعصبان
ان به سمت او یپشتوجه به اک یبه خنده باز شد. ب  یشهادختر درآورد. لب

 ت و گفت:رف

 !یسالم آبج  -

 یهاالعمل اش باشد. عکسها نبود که عقلش به چشماز آن دسته آدم نهال
 یدنشبا د گرفت،یسرچشمه م یمان یتاو در برابر اتفاقات از ترب یعاقالنه
 نداشت. یاوشبه ن یشده بود ربط  یزانشاش فروکش کرد. دختره آوخشم

 .یدر آغوش کشرا د یاوشرا پشتش مرتب کرد و ن اشکوله
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 رمان  کی

 شدم. یکم داشتم نگرانت م! کمیکرد  یر چه قدر د - 

 به او زد و گفت: لبخندی

 ی؟زنگ بزن  یمابه ن خواستیینگو که م -

 گفت:  یادستانش گرفت و با لحن بامزه یننهال را ب  یزده  یخصورت    نیاوش

 آره، اتفاقا تو فکرش بودم. -

به برادرش کرد.  ینثارش کرد. نگاه  یزد و آدم فروش یشبه بازو یمشت  نهال
تا  ینزم یخودش بود. در ورژن پسرانه؛ اما از لحاظ رفتار یهاو شب یچهره 

 با خنده بازواش را جلو آورد و گفت: یاوشآسمان تفاوت داشتند. ن

 نهالم؟ یمبر  -

 .یداش را باال کشزده یخ ینیاز او گرفت و ب نگاه

 یست؟ن یادر راه زفقط، تا کوهس یمبر  -

 یم،بعد بر  یزیمخندق بال بر  ینتو ا یزیچ یکفقط گشنمه! اول  یست،نه ن -
 یه؟نظرت چ

بلند شروع  یهاو با قدم یدصحبت به من نهال نداد، دستش را کش یاجازه
برادرش تکان داد و  یشکم پرست  یبرا یو سر  یدکرد به قدم زدن. نهال خند

 گفت:

 یدی؟به من م یاگه بگم واست نهار آوردم چ  -

 و متعجب گفت: یستادا یشسرجا نیاوش
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 رمان  کی

هم سرد هست، با شکم گشنه االن فشارم   یشجور  یننکن! هم  ینهال شوخ   - 
 .یفتهم

اش را از پشتش درآورد. به سمت و کوله یدکش  یاوشرا از دست ن دستش
که وسط  یاوشن یناباورانه یبود رفت. به چهره یابانکه کنار خ یمکتین

را  یو ظرف قورمه سبز  یدکوله اش را کش  یپو ز یدبود خند یستادها یابانخ
 درآورد.

 تو شکمو نگه ندارم؟ یدرست کنم و واسه یمن قورمه سبز  شهیمگه م -

که با  ییو به سمتش رفت. بخاطر دعوا یدنهال خند یبه مهربان  نیاوش
 یلتحل اشیزده شده بود انرژ ینشانکه ب  ییبود و حرف هادوستش کرده 

 رفته بود.

 .یستین  یما! تو مثل نیتو مهربون   دونستمینهال خودم! م  یدمت گرم آبج   یآ   -

 شد و گفت: یاوشکرد. که متوجه قصد ن  یاخم تصنع نهال

 !یننش -

نداشت دست  یآنچنان  یتاش اهم یشدن کاپشن مشک  یفکه کث نیاوش
 نشست. یمکتن یفرو کرد و رو یبشجرا در  یشها

 باحرص گفت: نهال

 .یخودت و جمع کن یدخودت با یبش یضمر  -

 و گفت: یدخند نیاوش
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 رمان  کی

 هستم که، حد نداره. یجون سگ  یک! خواهرم، من شمیغصه نخور نم - 

 از چشمش فاصله داد و ظرف را از نهال گرفت. یبخار گرفته اش را کم عینک 

 داغه؟ -

 کنارش نشست و گفت:  نهال

 تو ظرف کنم گرمش کردم. ینکهدونم! قبل از ا ینم -

را باز کرد و قاشق چنگال را درآورد. با ولع شروع کرد به خوردن. نهال   پالستیک 
 یگذاشت. شال گردن را جلو یشپا یاش را روبه سمتش برگشت و کوله

 با دهان پر گفت: یاوشانش محکم کرد. نده

دستت طال!  ریزی،یتو شکممون م کنییخاک بهت بدن طال درست م -
 اومدمیم یم! اگه خواهر برادر نبودیهکرده ات هم عال یخ یسبز قورمه

 .یتخواستگار

کرد. هنوز هم   یم یاوشکه ن  ییها یفتوجه بود نسبت به حرفا و تعر  بی
بابا گفت.   یمازبان باز کرد، به ن  یبود که وقت   یاوشین  کوچولو بود.  یاوشهمان ن

 ی،صورتش را از نظر گذراند. پوست گندم یتک اجزاکرد و تک   یتلخ  یخنده
 ینامرتب رو  وهایشتکه از م  یک که داده بود باال و    یرهت  یالخت قهوه  یموها

نسبتا به  ینیو ب یشو ته ر یرهت یقهوه ا یهابود، چشم یختهر یشانیشپ
خواهرش شده بود. با دهن پر او را از فکر  ینیکه متوجه سنگ  یاوشازه! ناند

 در آورد.

 یدی؟خوشگل ند-
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 رمان  کی

 زدندیسرد قدم م یکه در آن هوا  یرا باال انداخت و به مردم یشابرو نهال 
 شد و گفت: یرهخ

 .یدمکه االن د  یدمند یفتهخودش-

ظرف آخر برنج را از ته  یها. دانهیدرا باال کش  ینیشبه خواهرش زد. ب  چشمکی
 جمع کرد.

 !یام آبج دست پرورده -

داد و با  یهتک یچوب  یمکتن یبه پشت  یاوشبه او گفت. ن یرلبیکوفت ز  نهال
 گفت:  یدیناام

 هم بود. یگهد یز چ یک کاش -

خودشان احساس  یشده بود. نگاه متعجب مردم را رو یسجانش خ تمام
 یسخ یمکتن یعاقل رو یکدام آدم ها ی،سرد برف  ی. در هواکردیم
اش را زده یخباشند؟! نهال دستان  یشکه آن خواهر و برادر دوم  نشستندیم

 .یدبه هم کش

 ی؟چ  -

مختلف چهره بود. چشمانش را  یهانقش یفایدر ا یماهر  یگر که باز  نیاوش
 با درد بست.

 کنم.  یز لقمه نون! تا ته ظرف و تم یک  -

 تاسف تکان داد و با خنده گفت: یبه معنا یاو زد. سر  یبه بازو یآرام نهال
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 رمان  کی

 کردم.  یخبلندشو! نون رو برو خونه ته ظرف بکش!  - 

بلند شد. قاشق، چنگال و ظرف را داخل  یمکتن یاز رو یزانبا لبان آو نیاوش
 گذاشت. بلند شد.  یک پالست

 بود! ینون خال یکهت یک ینا یجاکاش به  یاِ  -

 را داخلش انداخت. یلاش را باز کرد و ظرف استکوله  یپزو  خندید

 و تمام! گیرمیم یمااز ن یچمساندو یک ! شکمم پر شد. البته تا نصفه! یمبر  -

خواهر حلقه  یهادستانش را دور شانه یاوشهوا ن ینثارش کرد که ب  پرویی
 زد و گفت: یکرد. چشمک 

 بهتره! ینجوریا -

کرد. او  یهاش تکزد و به شانه یرتیغ وشیاشال گردن به ن یر از ز لبخندی
داشت! دختر   اشیبود. با وجود دو نفر که در زندگ   یادختر دن  ینخوشبخت تر 

. کردیدو نفر شکر م ینخدا را بابت داشتن ا یبود؛ ول اییدهکش یسخت 
مهم  او یکه هم برا  اشیمهربون و دوست داشتن یمای! نیمایشمخصوصًا ن

 یمرد بود. مرد  یککامل    ی. نمونهزدیکه کنارش قدم م  یپسر  یبود و هم برا
 یکم  یبرود! اما نرفت! با سن اشیزندگ  یآنها را رها کند و پ توانستیکه م

شده بودن و نفسش به  اشیکه کل زندگ   یکه داشت ماند و از دختر پسر 
برادر تنها حکم  آن خواهر و یبرا یمانفس آن دو وصل بود محافظت کرد. ن

 افسانه را داشت... .!

*** 
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 رمان  کی

. نهال همان طور که یدندبه محل موردنظرشان رس یقهاز چهل و پنج دق پس 
 گذراند با غرولند گفت:  یاطراف را از نظر م

 یخاز سرما  شد؟یم یچ  اومدیمیم یاالن با تاکس کنمیفکر م یندارم به ا -
 کردم!

 کرد.  کاپشنش فرو  یبدستانش را در ج نیاوش

 .دادیمیپول اضافه م -

که داشت نهال سرش را باال   یلذت بخش یو گرما شاپیوارد شدن به کاف  با
کرد نشست.   یداکه پ  اییخال  یز م  ینزد و دوم  یانمهر به افکار ک  یخیالیآورد و ب

داد  یشاپ نظر م یکاف   یدجد یزاینرفت و درمورد د یکه جلو م  یاوشبه ن
 یو غرولند  دسرخش نگاه کر   یها. به کف دستشد و دستکش را درآورد  یرهخ

بود.  یختهبدجور در کاله کاپشنش برف ر یاوشکرد. هنوزم سردش بود. ن
متوجه نبود خواهرش شد که برگشت و تا نگاهش به او که مثل  یاوشن

داشت. افتاد  یسرخ  یکرد و چهره  یدختربچه ها به کف دستش نگاه م
 و لب زد: یدخند

 کرد.  یشه! چه میگهد یماییتنبل ن -

 یاوشخواست زودتر گرم شود. ن  یرا نداشت. فقط م  یاوشکلکل با ن  ی  حوصله
بخار گرفته  ینک . عیدمل قرمز داشت را کشرا که روکش مخ یقهوه ا یصندل

 گذاشت و گفت:  یز م یاش را رو

 ی؟نهال کوچولو خسته شد -
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 رمان  کی

 و گفت: یدکش  یا خمیازه 

 !یادز یلیآره خ -

 داد. یهتک یصندل یبه پشت  ینهنشست. دست به س یصندل روی

 طور! ینمنم هم -

شمانش هم چ ینبود؛ ول حوصلهیانقدر ب  آمدندیم یگر د یمثل دفعه ها اگه
خماره خواب بود و هم سرش درحال انفجار بود. اطراف را از نظر گذراند. 

تر شده بود. چندتا از پرسنلشم   یککرده بود و به نسبت تار  ییر تغ  یشنورپرداز
! ینیمبش  یرونب  یمبر  یاکرده بودند. با خودش گفت خوب بود بهم نگفت ب  ییر تغ

حواسش را به اطراف   یصد درصد بود! با آمدن پسر جوان   یمزدگ  یخوگرنه که  
سرش را  یاوشازش کرد که ن یجمع کرد. منو را از پسر گرفت و تشکر کوتاه 

 گذاشت و گفت:  یز م یرو

اتاق فرار؟!  یمبر  یه. نظرت چگیرهیگرمه! ناخودآگاه خوابت م  یلیخ یگمم -
 یزرتک؟ل یا

که چهره اش را   یدرهم یحرف حرصش گرفته بود با اخم ها ینکه از ا  نهال
 کرد. گفت:  یبامزه م

 یزرتکل خواییبعد م یمباش یمابه فکر ن یکم یگیم یتاکس ییهکرا  یتو برا -
 !ی؟و اتاق فرار بر 

انداخت و  ینگاه  یحوصلگ  ینگفت. منو را باز کرد. با ب  یز و چ یدخند نیاوش
 گفت:  ینسبتا بلند یابعد از چندلحظه محکم بست. با صد
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 !چسبهیم یچا - 

برداشت. نگاه   یز سرش را از رو م  یاوشبلند نهال و بسته شدن منو، ن  یصدا  با
 یاوشمردم، از ن یرهخ یهابه نگاه تفاوتیتوجه و ب  یاو آمد. ب  یچند نفر رو

 :یدپرس

 خوای؟یم یتوهم چا -

 و گفت: یدکش  ی. پوف شدیخوردن او کالفه م یاز چا یشهکه هم  نیاوش

 ها هست.خونه یتو همه ی! چاخوامیم اییوهم یمن کافه گالسه یر نخ -

در  یدانست. لبخند حرص درار یخواب م یدنپر  یرا دارو یکه چا نهال
 زد. یاوشجواب ن

رو  یمچا یوانام و امروزم پنج لتشنه یکه حساب   یارهو ب یشپس بگو قور -
 نخوردم!

 یز م  یگفت و پسر را صدا زد. بعد از گفتن سفارش دوباره سرش را رو  چشمی
شد. با  یم یدهجوان بودند. کمتر خانواده د یدختر پسرها یشتر گذاشت. ب

 ی که کنار پنجره   یز م ینبهتر  یکه نگاهش رو  کاویدیاطراف را م یکنجکاو
در  ایهبرگه یمرد جوان که سخت مشغول مطالعه یک بود افتاد.  یسرتاسر 

 ینیکرد و با دقت به او نگاه کرد. مرد متوجه سنگ  یز دستش بود. چشمانش را ر
از او نگاه گرفت.   یع کرد. دست پاچه سر  یرشنگاهش شد که برگشت و غافل گ

 ینداده بود آفر  یصاو را تشخ یز آن همه م یندر دلش به دقت مرد که ب
 گفت.
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 نهال؟ - 

 دستانش گرفت و گفت: ینگذاشت. سرش را ب  یز م یرا رو هایشآرنج

 هوم؟ -

 گفت:  ینیغمگ یبا صدا نیاوش

 ینه؟ما ا یچرا؟ چرا زندگ  -

 به اطراف نگاه کند ادامه داد. ینکهبدون ا یاوشمتعجب نگاهش کرد. ن نهال

پدر  یکچرا  یم؟مادر نداشت یکامون مارو نخواستن؟ چرا چرا خانواده -
 یم؟نداشت

 بود را گرفت. یز م یش را باال آورد و دستانش را که روزد. سر  یتلخ  لبخند

 رو داد. یمان ی! خدا به ما پدر و مادر نداد ولیاوشنکن ن یناشکر  -

آن مرد، داغ دلش تازه شده بود دست نهال  یحرف ها یدنکه باشن  نیاوش
 را محکم فشار داد و گفت:

اون بال   یشل پپنج سا  یمپدر و مادر داشت  یک اگه    یول  کنمینم  یمن ناشکر   -
 .اومدیسرت نم

که   یزینکن! چ یانقدر تداع  یخیال،بود داداش! ب یماز زندگ یبخش یک اونم  -
 .گردهیگذشته. برنم

که کارش   یشهکرد مثل هم  یداد. خودخور یحنگفت و سکوت را ترج چیزی
 نهال به او زد. یابود. لبخند دلگرم کننده ینا
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 حرف رو بزنه؟ ینباعث شد داداش مهربونم ا یچ  - 

 زد و گفت: یارا به در دلش

 شد! یداامروز واست خواستگار پ -

حرف از زبان برادرش مشت شد و  ینا یدنبود با شن یز م ینهال که رو دست
 گفت:  یجگ

 ی؟هان؟ خواستگار چ  -

دستان نسبتا گرم نهال برداشت. بدون نگاه کردن به نهال  یر را از ز دستش
 متعجب گفت:

امروز  یومد،به کتابخونه م یگدارکه گه  ییاز استادها یکی! یگهخواستگار د -
 مزاحم بشن. یر امر خ یو داد تا با خانواده برا یشنهادو پ یدمن و د

 زد. یششش سال پ یادبا  یتلخ  لبخند

 ی؟داد یخب بعد شما چه جواب  -

 کالفه نگاهش کرد.  نیاوش

 !یلیاسرائ یبن یهابهانه یشهبگم؟ طبق معمول هم خواستییم یچ  -

 !یشهنم یدهسوراخ دوبار گز  یک. آدم از یکار رو کرد  ینبهتر  -

را وسط  کردیبود به آن فکر م یشپ یرا که مدت  یمقدمه بحث  یب  نیاوش
 .یدکش
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و  یستنگاه به خودت بنداز ب یک ی؟از آدما فرار کن خواییم ینهال تا ک  - 
 چهارسالته!

 جا خورده دستانش را درهم قالب کرد و گفت: نهال

 !یتوکه مخالف صد درصد ازدواج من بود یه؟حرفا چ ینا یه؟چ یانجر -

بود که داشت درمورد ازدواج با او صحبت  یبار یناول یر چندسال اخ ینا در 
زد و  یبود. لبخند نهال خر کن یدهخود باال پر خود به  یش. ابروهاکردیم

 شد. یرهگذاشت. در چشمان سردرگم خواهرش خ  یز م یآرنجش را رو

 افتاد پ... . یاتفاق  یک گم!   یدارم م یبرقه! جد یز که تو پر   یانجر -

حال  شدیو ازدواج مجدد که م ینداد تا ادامه دهد. بحث خواستگار اجازه
کنترلش   کردیم یکه سع  ییکرد. با صدا  . حرفش را قطع شدیاو دگرگون م

 کند گفت:

و  بافییبه هم م  یدار  یهچ  یاتچرند ینتو به سرت ضربه خورده؟ ا  یاوشن  -
هنوزم حرف از   یدیو د  یشسال پخوبه خودت اتفاق پنج  دی؟یمن م  یلتحو

 !یکه سرم اومد بود  ییشاهد بال زنی؟یماجرا م ینا

 به اطراف انداخت و ادامه داد: ی. نگاه یدتلخ خند نهال

 خ... یکه م  یدیناز من د یزی! نکنه چیبهواقعا عج-

حرفش را  یتکه متوجه برداشت اشتباه خواهرش شده بود. با عصبان  نیاوش
 قطع کرد.
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 رمان  کی

از من و تو  تونهیم یتا ک  یمان کنیی! فکر مگمیخودت م یمن دارم برا - 
 ذارهیبه نظرت زنش م  ی؟چ   یرهگ! اگه زن بیگهسال د  یک  یتکنه؟ نها  یتحما

به چه عنوان قبول کنه؟  کنه؟یما دوتا باشه؟ مارو قبول م یششوهرش پ
 ی! دختر یاوشن  ینمنهال و ا  ینا  یگهم  یلدا  یبه طرف مثل اون دفعه  یادحتما م

 یکه جا  یهاون حرف و بهش زد! بق یشکه انقدر دوسش داشت چندسال پ
 یسالشه! همه چ  یکد بمونه؟ چهل و مجر  خوادیم یتا ک  یماخود دارن. ن

 یمانره ن یادتو  ینمن و تو بسوزه ؟ ا یپا یدو... . چرا با ینداره خونه، ماش
دلش به حالمون سوخت. دستش   یدما دوتا رو د  یکه وقت   اسیبهآدم غر   یک 

 ی؟ جواب من و بده تا ک  ی! هم من هم تو ولیمدوسش دار یلیدرد نکنه خ
از  ییها. دلش بچهخوادیاش مچراغ روشن تو خونه یکاونم آدمه دلش 
 .خوادیوجود خودش م

که ته   ییبالخره حرف ها  یاوشن  یددرون وجودش لرز  یزیچ  یکشد.    خشک
 یاوشاو و ن  یپا  خواستیم یمان  یدلش مانده بود را به زبان آورده بود. تا ک 

 یر خودشان حس کرد. سرش ت یرو ینگاه مردم را به خوب  ینی! سنگیند؟بنش
 یدنشن  بابرگشته بودم و االن    یشقبل  ی. هنوز چند وقت بود که به زندگ یدکش

که متوجه شد  یاوششده بودم. ن یجور یک  یاوشحرف ها از زبان ن ینا
آرام و  ینثار خودش کرد و با صدا ییناسزا یرلبتند رفته است ز یلیخ

 گفت:  یاشرمنده

 نهال من متاسفم!-
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 رمان  کی

 یپچ مردم مانند سوهان روپچ یشاپ حاکم بود. صدا یدر کاف  یبد جو 
شد ، کوله اش را برداشت و بدون نگاه کردن به  یم یدهاعصاب نهال کش

 اش گفت:چهره

رو تحمل کنم. حرفات هم،   ینجا! حوصله ندارم ایم! بهتره بر یاوشن  یالخ  یب   -
 و تکرار کنم! یشقت شش سال پاز من نخواه حما یهمه اش درست! ول

ناخنش را کنده بود نداد. با  یکه گوشه   یعصب یاوشصحبت به ن یاجازه
به صورتش  یتند از آنجا خارج شد که به محض خروج باد سرد یهاقدم

فکر  یماوقت به نبودن ن یچها بود. هحرف ینتر از ا یر خورد؛ اما فکرش درگ
اما اشتباه بود! او  ماند؛یم یشههست! هم یشههم کردینکرده بود. فکر م

هنوز آن  یرند؟حق را هم ازش بگ ینآن دو گذاشت. ا یاش را پا یجوان 
 یاوشهست! بخاطر نهال و ن یادشکرده بود   یلداکه بخاطر آنها با   ییدعوا
اش انداخت و پشت پا زد. دستکش و کالهش را در کوله اشیندهبه آ 

توجه به شدت برف راه آمده  یب کاپشنش فرو کرد.   یبدستانش را داخل ج
آنقدر  یول ید؛را شن آمدینفر که با سرعت م یک  یهاقدم یرا برگشت. صدا

 یکه چه کس کردمیفکر نم ینبود که به ا یاوشن یهاحرف یر فکرش درگ
 برسد. یتا به در خروج  رفتیهست. فقط م

 ری؟ینهال؟! چه قدر... .تند م -

 یظاهر   یالیخ  یرا کم کرد و با ب   یشبرادرش، سرعت قدم ها  یصدا  یدنشن  با
 گفت:

 !ینههم یایب خوادیدلت نم یوقت  -
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 رمان  کی

 انداخت و گفت: یینسرش را پا یبا شرمندگ  نیاوش 

 اون ... . یدنبا خوامیمن معذرت م -

 حرفش و قطع کرد. نهال

احتماال  یمکه برگرد ی! تا موقعیمبر  یا. بیستن یالزم به معذرت خواه  -
 همکاراش رفتن.

 یکهم  یماخواستم بگم ن یاز حرفام نداشتم فقط م ینهال من قصد بد -
 حق مسلمش هست. یعنی! یرهم یروز

هم اضافه شده   ینداشت که ا یالبود. کم خودش فکر و خ یختهبهم ر  فکرش
زدن خون در بدنش  یخهم برود باعث  یمان یروز یک  ینکهفکر ا یبود. حت 

شده بود  یرهکه به او خ یاوشیتوجه به ن یکرد فکر نکند. ب  ی. سعشدیم
کنارش   یاوشآمد. ن یرونب یرا تندتر کرد و از در خروج  یشسرعت قدم ها

 و گفت: یستادا

 نه؟  یگهد  یگفته بود  یچا  یانگفتم! ب  یزیاصال فکر کن چ  یم؟بهش فکر نکن  یاب-

! لبخند در بسته افتاد یکاغذ یوانسمتش برگشت. نگاهش به ل متعجب
 زد و گفت: یکمرنگ 

 ی؟و گرفت  ینا یچجور یآره! ول -

 اش فرو برد. یمشک  یچپش را در موها دست

 باشه! یکه عاشق چا  یمندار یشتر خواهر بزرگتر ب یک که   یمچه کن یگهد -
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 رمان  کی

به او منتقل شد. به  یدستان سردش گرفت که حس خوب  ینداغ را ب لیوان 
اش باعث شد کل  یا خورد. داغ تلخ ر  یجرعه از چا یک کرد و   یک لبش نزد

و چندسال است که ندارد.  ینکه چند یوجودش پرشود از آرامش! آرامش
نداشت و  یاش ببرد. خاطرات خوب   یدوست نداشت فکرش را به سمت بچگ 

چشم اش بود.  یگنگ فقط جلو یر هم نداشت. تصاو داعیشت یحوصله 
 سرخ نهال زد و گفت: ینیب یرو یکی یاوشلبش که ن ینشست رو یلبخند

 یست؟جامون بد ن یکم یگمبخند! فقط م یشهقربونت بشم من! هم -

 یزدن کرد. سرش را به معن یکه واسشان بوق م  ییها یبه تاکس یا اشاره
 یوانل  ی،. بعد از تمام شدن چایستادندا  یادهچرا تکون داد و سمت چپ عابر پ

تا   20:50ش نگاه کرد.  ا  یرا داخل سطل آشغال انداخت و به ساعت نگاه مچ 
 یسرباز  رانکه در حال حرف زدن با همان دوست دو  یاوشزمان بود. ن  یده کل

 شد. یرهدرآورد و به نهال خ یاش بود سرش را از گوش

 !یمبر  یینکم کم تا پا  یا! بیادیهزمان ز -

شود  ینفرت دارد. نفرت که نم یابانخ ینکه از ا یاوردبه زبان ب نتوانست
سرپا  ینکهبخاطر ا یشداشت! پاها یبیترس عج ی؛ ولاسمش را گذاشت

دهانش مرتب   یحس شده بود! شال گردنش را جلو  یبود از سرما ب   یستادها
 کرد. تظاهر به خوب بودن کرد و گفت:

 .یمبر  یه،فکر خوب-
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 رمان  کی

از  یمانپش یاوشکاپشنش فرو کرد و کنار ن یبرا داخل ج دستانش 
دانست که از ترس آن مرد  یخدا م یشروع کرد به قدم زدن؛ ول یشهاحرف

 یاوشتوجه به ن یانداخته بود و ب  یینخشک شده بود. سرش را پا یشگلو
 ینسرش را برگرداند ب یاوشتمام شود ن یعتر داشت تا سر  یتند تند قدم بر م

 یکس  یمغازه ها رفت؛ ول یترینخواهرش را گم کرد. به سمت و معیتآن ج
. شماره اش را گرفت بعد از خوردن چند بوق قطع یدمشخصات نهال ندرا با 

 یدنوروز ع یدشلوغ بود. انگار مردم مشغول خر  یبشد. آن روز از سال عج
 یافتاد که کاپشن قهوه ا ینثار خودش کرد. نگاهش به دختر  یبودند. لعنت 

جمعت را پس   داشتیجلوتر داشت تندتند قدم بر م  یلیتنش بود و خ  وشنر 
 یشانه یرو یتو با دو خودش را به دختر رساند و دستش را با عصبان زد

 نهال گذاشت و برگرداندش.

 !ینو بب ینا یساوا یری؟نهال؟ چرا انقدر تند م -

را  یابانخ ینکر شده بود. فقط دلش فاصله گرفتن از ا یشها گوش
بودن خودش را رد  یستادهمغازه ها ا یکه جلو  یتجمع ین. از بخواستیم
پشت سرش رفت.   یزیکه متوجه حال بد نهال شد بدون گفتن چ  یاوشرد. نک

چشمش  یبه شمارش افتاده بود. تک تک آن لحظه ها از جلو یشنفس ها
موفق شد. با  یمان یاش را نابود کرد؛ ول یندهکه کرده بود! آ   تیرد شد. حماق

که  یا یهاش برسد و سرماتوانست به خواسته یشکمک آن مرد روانپر 
آمد و  یاپسربچه یبود را از دست ندهد! صدا یدهزحمت کش یبخاطرش کل

 را کم کند. یشو سرعت قدم ها یاوردباعث شد. سرش را باال ب
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 رمان  کی

 ید؟دونه جوراب بخر  یک  یشهخانم م - 

گ که رن یآب  یبه پسربچه انداخت. شلوار ورزش یو نگاه  یستادا یابانخ کنار 
. یدسف ییو دمپا یو کاله مشک  یکنارش داشت و کاپشن طوس  یددو خط سف

 آب دهنش را محکم قورت داد. با خودش گفت:

 یرونبفرستن ب  ییدلشون اومده که بچه اشون رو با دمپا  یکدوم پدر و مادر  -
 تا جوراب بفروشد؟

 زد: یبدرونش نه صدای

رها  یرا در چند ماهگ  یاوشو ن یکه تو را در چهارسالگ   یهمان پدر و مادر -
 رفتند! شانیخوش گذران  یکردن و پ

گرفته   یماکه از ن  یتومن یستبچه گفت. ب ینبه والد ییزد و ناسزا پوزخندی
 پسر زد و گفت: یبه چهره یبود را درآورد. لبخند

 شهیجفت چکمه نم یک ی! درسته اندازه یرپول و بگ ینخاله جون! ا یاب-
 ... .یول

سردش را که از فرط سرما قرمز شده بود را در  یدست ها یدکه رس  ینجاا به
 دستانش گرفت.

 !یدستکش واسه خودت بخر  تونییم یول-

 قدرشناسانه به دختر جوان نگاه کرد. پسربچه

 !ینواکس بخر  یاجفت جوراب  یک ! الاقل یادهپول ز ینخاله ا -
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 رمان  کی

 و گفت: یداش کش یکاله مشک   یرو دستی 

 برو مرد جون! اتفاقا کم هم هست! -

 یاوشن  یعصب  یشونه اش قرار گرفت از پسر نگاه گرفت. صدا  یکه رو  یدست   با
 گرفته بود. آمد.  یدهرا که علنا وجودش را ناد

نگراانت   یگ   ی! نمییجا  یتو مغازه ا  یفکر کردم رفت   یری؟معلوم هست کجا م  -
 انگار که من هم هستم. انگار نه یول یدم؛بهت رس یشپ یقهشم؟ چند دق یم

ترسش را  ید؟داشت که بگو یاش نگاه کرد. چ  یصورت گلگون برادر عصب به
 یاورد؟بر زبان ب

 !یم؟برگرد خوایینبودم! سرعت تو کم بود! م ییجا -

 یکرد و دستمال  یاخم  یاوشرفت. ن  یازش کرد و با خوشحال  یتشکر   پسربچه
 کرد گفت:  یم یکنزد ینیشدرآورد. همان طور که به ب یبشاز ج

! آرزو به دلم یدیاصال جواب نم  یدیکه خر   یمنگرانت شدم! ماشاهلل اون گوش  -
 .یستالزم ن یگه! نه دیبردار یدهبار به بوق دوم نرس یک مونده 

خودش را عبور  یتجمع ینچرخاند و از ب یاصل یابانرا به سمت خ سرش
 داد.

 نشدم!متوجه تماست  -

 خونه! یمبر  یرمبگ یتاکس یک  یستاوا -
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به آن  ی. حس بدیستادا یابانباشه تکون داد و کنار خ یبه معن یسر  نهال 
فکر در  یو کل اومدیو خاطرات دردآورش داشت! خوابش م ییکذا  یابانخ

هم  یمان یدانست! حت  یجوابش را نم یچکسسوال که ه یسرش بود و کل
 یماشانزده سالش بود از ن  یشد! فقط وقت   وریینجکه چه شد که ا  دانستینم

تمام گفت   یو با آشفتگ   یختبهم ر  یماشان آمده که نچه بر سر خانواده  پرسید
مورد نپرس! تا دو روز در  یندرا ی. سوالدانمیشما نم یاز گذشته یچیمن ه

شرکت   یو سرش را گرم کارها  رسیدیآشفته به نظر م  یلیخودش رفته بود. خ
 یسالم  یاوشاز فکر درآمد. ن  یشانپا  یجلو  یسمند زرد رنگ   یستادن. با اکردیم

 به نهال کرد و گفت: یابه راننده کرد و در عقب را باز کرد. اشاره

 نهالم سوار شو! -

*** 

که روپوش قرمز تنش   یرا بست پسر جوان  و پرونده یدنوش یاز چا ایجرعه
 تش رفت.بود به سم

 کنم؟تون رو عوض یچا یلیدقربان ما -

 گفت:  اشیشگیهم یجد یگذاشت. با صدا  یز م یبدون فرمش را رو عینک 

 !یرم! دارم میستالزم ن -

تکان داد و به سمت آشپزخانه  یحرف از زبان ونداد سر  ینا یدنبا شن پسر 
فکر  که فردا داشت  ییدستانش گرفت و به کارها ینرفت. ونداد سرش را ب

کرد. ساعت نه صبح وقت دادگاه خردمند بود. چند قرار هم در دفترش داشت. 
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داشت.  یدیاتمام ز یمهن ی. کارهازدیبه رستوران سر م یداز آن طرف هم با 
به مخاطب   ینگاه   یم. نیداش دست از فکر کردن کش  یگوش  ی  یبرهو  یبا صدا

 انداخت. »آزاد«

 یی؟ام کجاخونه یک عمو جان من نزدپسر -

فکر دوباره برگشتن به آن خانه هم روح و روانش را بهم  یبود. حت  کالفه
دورا دور  یشپدر و مادرش که چندماه پ یبرا یش! خالف دل تنگریختیم
شهر پر راز را  ینکرد ماندن در ا یبه پدربزرگش فکر م یبودشان وقت  یدهد

 یا  هوهچرم ق  یدست   یفاش را داخل کمطالعه  ینکو عداد. پرونده    یم  یحترج
 کرد...  یپآزاد تا یرنگش گذاشت و برا

 !یامدارم م -

تاشو اش را در داخل  یمتنسبتا گران ق یاز سمت او نشد گوش یجواب  منتظر 
شاپ خارج  یبلندش گذاشت. بعد از حساب کردن، از کاف  یپالتو مشک  یبج

وجود نداشت. از آن  ینزم یکره   یوشد. در نظر او سردرگم تر از خودش ر 
آمده. به  یشپ یو از آن طرف هم ماجراها یحقوق  یموسسه یدطرف خر 

عقب گذاشت.   یصندل  یاش را رو  یدست   یفرفت و سوار شد. ک  ینماش  تسم
گرم   ینسرد موتور ماش یاستارت زد و چند لحظه منتظر شد تا در آن هوا

«  یانمهر اسم » ک  یدرش آورد. نگاهش رو یحوصلگ   یبا ب  یدلرز  یبششود. ج
سال   یناش که بعد از چند  یمیدوست قد  یادبا    یضیعر   یثابت ماند. پوزخند

داشبرد انداخت.   یرا رو  یجلوه دهد زد و گوش  یرا عاد  یز کند همه چ  یم  یسع
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بار سوم  یبه سمت خانه اش که در بلوار فرهنگ قرار داشت راه افتاد برا 
 داد. یاش گرفت و حواسش را به رانندگ  یدهنادتماس گرفت.  یانمهر ک

*** 

 یها ییُاپن انداخت و دمپا یرا رو یدونداد. کل یوارد شدنشان به خانه  با
از پشت سرش   یشو متعجب پسرعمو  یرانح  ی. صدایددر را پوش  یجلو  یابر 

 آمد.

 یلیسال خ یک  ینتو ا کردمیمن فکر م یگمکجاست! م  یگهد ینجااهوع ا -
 یدمپات د  یر که ز  ینیو ماش  یکه داشت   ی!؟ راستش با اون دفتر   یدار شد  یهما

 خونه رو نداشتم. ینگمان ا

 گفت:  رفتیم ییرا درآورد و همان طور که به سمت دستشو پالتوش

راه رفتنش و قضاوت نکن آزاد  یراه نرفت  یکس  یکه با کفش ها  یتا موقع -
 خان!

مبل کرم رنگ  یاش را تا زد که آزاد با اخم رو یمشک  یرهنپ یها آستین
 نشست و خطاب به ونداد گفت: یمخمل

 کنی؟یم یزندگ  یدخمه ا ینباور کنم تو همچ یعنی -

. آزاد سرش را چرخاند یختصورتش ر  یمشت آب رو  یک آب را باز کرد و    شیر 
 او را از نظر گذراند و ادامه داد. ینسبتا خال یو خانه 
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و از حقت   موندییفرار کردن م  ینه حقته! اگه پارسال به جاخو  ینحقته ! ا  - 
اشتباه که خودت هم قبول  یک نبود! سر  یتوضع زندگ ینا کردییدفاع م

 !یشد ینجوریا ینکرد

 یسرنگ را بست و با صورت خ  ییطال  یر لبانش نقش بست. ش  یرو  پوزخندی
تکرار  یشهم پسرعمو یروز که د  یآمد و در جواب سوال یرونب ییاز دستشو

 کرده بود گفت:

 بهم تهمت بزنن؟ یشتر بشه؟ که ب یکه چ   موندمیم -

 شد و ادامه داد. یرهاو خ یو به چهره  یستادا ینهبه س دست

اونا رو  یتو فقط حرفا ی؟گ   یم یمن چ  یبرا یدون  ینم یچیهان؟ تو که ه -
پسرش و قبول نکرد!  یمامانم حرفا ی! حت یدینهمه اتون شن یعنی یدیشن

موندم تا  یبمونم؟ م ین! توقع که نداشتینشد یطرفه قاض یک همه اتون 
 اوضاع بدتر بشه؟

و از  یمثل موش فرار کن ینکه! نه اگفتییرو م یتو واقع موندییم یر نخ -
 !یکن  یسکونت و زندگ  یبرا یهمه شهر، مشهد رو انتخاب کن ینا ینب

بود که  یدهحرف ها را قبل رفتنش شن یسر  یک آزاد مهم نبود.  یها حرف
آن مرد  یکه درست بود؛ اما علت پنهان کار  ییبود. حرف ها یبواقعا عج

 یمبل تک نفره نشست و سرش را که درد م یدانست. رو یرا نم یکتاتور د
 دستانش گرفت و گفت: ینکرد. ب
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من باهات  خواییم یه! االن دردت چیگ   یباشه حق با توئه! تو راست م - 
 یام؟ب

 شد به ونداد و گفت: خیره

 تهران؟ یایب خواییم -

 سوال و با سوال جواب نده -

 ینرا همان طور که زن عمو و آوا گفته اند جلوه دهد. بنابرا  یز کرد همه چ  سعی
 مبل گذاشت و گفت: یدسته  یتفاوت دستش را رو یب 

 یشمدم تا ببرمت پمن او  ی! ولیننتبب  خواستنیدونم چرا آقا بزرگ م  ینم  -
دلتنگته ! خانم   یلیناراحته بخاطر نبودت! آوا هم خ  یلیخ  ی،دون   یزن عمو نم

 یجور  یزنهم یهو کنا یشبه آقا بزرگ ن  یرهراست م  یرهجونم همه اش چپ م
 اونا آوردن جرم شده. یاسم تو رو هم تو خونه  یداکه جد

. به آزاد که هنوز زد و سرش را باال آورد یحرف، لبخند مرموذ ینا یدنشن با
 برد گفت: یونداد بود. در سر م یهم در شوک خانه 

 بوده از همون اول اسم من و غدقن نکرده! یلی! خیبهعج -

و دستانش را باال   یدکش  یا  یازهگرفت و بلند شد و خم  یدهلبخند او را ناد  آزاد
 برد و گفت:

 یک لند شو نشو! االنم ب یلطفا قاض یخبردار نشد یزیکه از چ  یتا موقع -
وسط پهن کنم بخوابم که از  ینتشک هم بهم بده هم یک بخورم  یار ب یزیچ

 تهران! یمبر  گیرمیم یطفردا هم دوتا بل یروبه موتم! برا یخستگ 
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 بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت. یدتسمخر خند با 

 بود؟ یچه کار گرفتییم یطامشب بل ینهم یبرا -

 حرکت از تنش درآورد. یک هفتش را با  یقهژاکت  آزاد

 یالتمبهتره و خ  یزودتر بر   ی! هر چ یبر   ینکن ! آخر که مجبور  یونداد لجباز  -
 !یشهراحت م

باال برداشت   یها  ینتقهوه را از داخل کاب  یچوب   یآشپزخانه شد و جعبه    وارد
 گفت:  ریختیقاشق م یک و همان طور که داخل قهوه ساز 

! به حسام هم بگو دور دوره اونه یامهر موقع به قولم عمل کردم اون موقع م  -
 !یشهبه در م یدوناز م یگهتا چند روز د یول

 یسادگ   یناو به ا  دانستیجا خورد. م  یشپسرعمو  یاز لحن محکم و جد  آزاد
 یکتاتورشد یپدربزرگ و عمو یدنشود با او همراه شود و به د ینم یراض

به  ییداد و به سمت آشپزخانه رفت . نگاه گذرا یرونکالفه ببرود. نفسش را  
 یشها مکه داخل بود اخ  یکم  یلوسا یدنسرتاسر آشپزخانه انداخت و با د

سال   یک  یدعوا  یکه مسبب اصل  یگرشد  یبه پسرعمو  ییرا درهم کرد. ناسزا
 یکماجرا    ینا  یتکردند؛ اما واقع  یفکر را م  ینبود گفت. البته همه هم  یشپ

داد  یهکرد سکوت حکم فرما در خانه را بشکند به ٌاپن تک  یبود. سع یگر د یز چ
 و با خنده گفت:

 وضع خونه ات؟ ینبا ا یرو دعوت کن یکس  کشییتو خجالت نم یگمم -
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 یاو از فکر درآمد و لبخند محو  یصدا  یدنکه در فکر فرو رفته بود با شن  ونداد 
 زد.

 !ینفر  ینرو خونه دعوت نکردم ! تو اول یمن کس -

 .یدخند یطانش آزاد

 یپاگشا خونه یجور یک الاقل کادو بهت بدم  یومدیما ن یبابا، خونه  یا -
 باشه! یدتجد

رنگ، قهوه ساز را خاموش کرد و آنها را  یاهس یسفال یوانپر شدن دول با
که به سر اپن وصل بود رفت و   یکوچک   یصبحانه  یز برداشت. به سمت م

 .یدرا کش یصندل

 کادوئه و وقت!  یادهکه ز  یزی! چیخریم یگهد یدفعه  -

نافرجامشان  یخواهرش و نامزد یاد. یدرا کش یشجلو یو صندل یدخند آزاد
 افتاد.

 خانمم هست! یناز آ  یگهاونجا د -

 نشست. یشابروها ینب یظغل یونداد محو شد و اخم یلبها یاز رو لبخند
 یقاشق از جا قاشق   یک .  یختداخل قهوه اش ر  یشکرپاش را برداشت و مقدار

 داخلش را هم زد. آزاد ادامه داد. یاتبرداشت و محتو یز م یرو

 گم؟یمگه بد م ی؟ابوالهول کرد یمجسمه  یهات رو شب یافه؟ چرا ق یهچ -
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پروا  یکه داشت ب   یشتفاوت بود. فقط با اخم به صورت پسرعمو یهم ب  باز  
 یدخر   یبود! جا  یگرید  یحواسش جا  یول  کردینگاه م  گفتیسخن م  یناز آ   از 

 ییاش گذشت تا آن را به جا یموسسه اس که هشت سال از تمام زندگ 
 یشداد. پ یبود که درون مغزش جوالن م یسواالت  یشرساند. حواسش پ

که آن دختر را به حال و روز بد انداخت و خودش   یانمهریپروا ک بیرفتار 
که در حقش   یکار  یادکه هروقت    یترک کرد. دختر   یکارا به مقصد آمر   یرانا

 ییکه بخاطرش مجبور شد بخاطر رها  یرسد. دختر   یافتد به جنون م  یکرد م
 میونداد شد. درمورد خواهرش    یاز فکرش قبول کند. آزاد متوجه حواس پرت 

 یناز آگاه بود که آ  یدانست آزاد به خوب  یدروغ! هرکس نم گفت؛ آن هم به
را قبول کرده  یرا دوست دارد و آن هنگام به اجبار نامزد یشهر دو پسرعمو

 یبود که به ناحق محکوم شد. فکر م یاز همه نگران ونداد یشتر ب یبود؛ ول
او تواند به  یم بودکه االن محرم حسام   ینازیکرد با قبول کردن ازدواج با آ 

شد،  یم یبود که اگر ونداد هم راض ینا یتکمک کند آن هم به دروغ! واقع
 یرا محکم رو یوانجرعه از قهوه اش را خورد و ل یکوجود نداشت.  ینازیآ 
و  یآمد و حواسش جمع اطراف شد. با لحن عصب. ونداد از فکر در یدکوب  یز م

 گفت:  ینسبت بلند یصدا

چهار  –و سه  یستکه ب  یتا وقت  دونمیخورده ؟! من نم ییتو سرت به جا -
! چه مرگت شده؟ اصال خودت یبود یناز آ  یسالت بود که عاشق و دلخسته 

از  یشه؟تو خانواده به پا م یچه طوفان  یریو نگ یناز اگه آ  دونییبه درک !م
 واسشهمه    ینکه ا  ی! اون موسسه ایشیمحروم م  یو همه چ   یراثارث و م

نه چک  یشه! میفتهدست اون حسام از فرنگ برگشته م یخون دل خورد
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 یلج و لجباز یکونداد! احمق! سر  ینه چونه سند اومد به خونه! احمق  یمزد 
 !یدیو از دست م یهمه چ  یساده دار

درد او موسسه   یش،خانوادگ  یمهم بود و نه آبرو یراثونداد نه ارث و م  برای
به  ینجکاو شده بود تا بداند چ بود که به قول او خون دل خورده بود. ک یا

 لحن ممکن گفت: ینتفاوت تر  یرا تکان داد و با ب  یوانشرسد. ل یآزاد م

زن من بشه؟  یناز آ  یکه انقدر دوست دار  یرسهبه تو م یکنجکاوم بدونم چ   -
 یک  ی! نکنه پاکنهیدرصدم به نام تو م یک اگه زن حسام بشه که آقابزرگ 

 وسطه؟ یگهد یز چ

من دوست دارم خواهرم ، زنت بشه؟ دارم بخاطر   کنیی! فکر میگهد  یبدبخت   -
ونداد؟ من و تو مثل برادر  یه! سهم کشک چیگم! بخاطر تو میگمموسسه م

! یستادیواسم! پشتم وا یبود یتو مثل برادر بزرگ  یسالگ  یشاز ش مونیمیم
ه ! وگرن  ردیتو آدمم ک  یستادیکه زدم تو پشتم وا  یکه کردم! هر گند  یهرکار

 .اومدیسرم م ییمعلوم نبود چه بال یشهفت سال پ

 انداخت و ادامه داد. یینسرش را پا یدکه رس  ینجاا به

 یبعد االن که بحث سر توئه من تو رو ول کنم برم پشت خواهرم و پسرعمو  -
 یستم؟از فرنگ برگشته ام وا

 ی و با لحن برادرانه یداز قهوه اش را نوش یدر حالتش جرعه ا ییریتغ بدون
 گذشته اش گفت:
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 یبگ  ی! هرچ یو هست  یمن ندون! تو واسم مثل برادر بود یونخودت و مد - 
که پول و   یتا موقع تونمیکنم! نمقبول تونمیمورد و نم یک  ینا یقبوله ول

 !یامجور نکردم تا موسسه رو بخرم ب

 که در ذهنش بود را به زبان آورد.  یمتعجب به ونداد نگاه کرد و سوال آزاد

بهت داد  یشکه عمو چندسال پ  یمگه اون کارت  فهممیو نم یزیچ یکن م -
 یست؟پونصد هکتاره به نام تو ن یک شمال که نزد یها ینو سند اون زم

 داد و روبه آزاد گفت: یهتک یصندل یپشت  به

 خب؟ -

 یک دفترکارت هم  یدماونا رو بفروش به دردات بزن! من استعالم گرفتم د -
 ینپاته تازه قسط هاش تموم شده ا  یر که ز  ینیماش  ینقرار داد دو ساله اس! ا

که داره   یهرچ   یدهمه ملک و امالک داره با  ینکه ا  ی! کسیهخونه هم اجاره ا
 باشه؟ یو قسط  یاجاره ا

برخاست و  یز از پشت م یشپسرعمو یال هاتوجه به سو یو ب  یتفاوت  یب  با
 گفت:  رفتیم ینک طور که به سمت س ینهم

 ! یومدهها به تو ن یفوضول ینا -

 کرد.  یاخم آزاد

از اون   یکیبا فروش    تونییکه م  ییدرجا  ینهتو وضعت ا  یومده؟ن  یچ   یعنی  -
 !یموسسه رو بخر یشتر ها نصف ب ینزم
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 رمان  کی

صحنه را ترک کرد. دلش  یگذاشت و بدون گفتن حرف   ینک را داخل س لیوان 
 یک خبردار شود. مخصوصا  یچیدهپ یاز ماجراها یزیاو چ خواستینم

 ... .یتواقع

*** 

معصوم غرق در خوابش  یبه چهره یمرتب کرد و لبخند یاوشن یرا رو پتو
 مملو از خواب گفت: یچشمانش را باز کرد و با صدا یاوشزد که ن

 یدی؟خوابنهالم هنوز ن -

 سمت تخت خودش که سمت راست قرار داشت رفت و پتو را کنار زد. به

 پتو از روت کنار رفته! یدمبخوابم! د یرمدارم م -

 یآرام و قدردان   یو با صدا  یدچپ، چرخ  یو به شانه    یدکش  اییازهخم  نیاوش
 گفت:

 کرد!  یشهچه م یگهد یمادر خودم -

خواب بابانوئل قرمز را نورش را  . چراغیدتخت دراز کش یو رو یدخند نهال
 با خنده ادامه داد. یاوشاش را زدو نمطالعه ینک کم کرد و ع

 ی؟واسم داستان بخون  خواییم -

 کرد و گفت:  یاخم تصنع نهال

 !یقصه بخونم بخواب  خوامیآره دو سالته م -

 .یدسرش کش یرا باز نگه دارد پتو را رو یشتوانست پلک ها یکه نم  نیاوش
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 رمان  کی

 نشه! تر یفنهالم! زود بخواب چشمات ضع یر خشبت ب - 

را باز   یه   ییز اثر لو یزندگ   یبه برادرش گفت و کتاب شفا  یریو شب بخ باشه
خوابش  یکه کاغذ گذاشته بود. شروع کرد به خواندن. به سادگ   ییکرد. از جا

سراغش آمده بود.  یابانکه در خ  یا  یو خواب آلودگ   ی. خالف خستگ بردینم
که در   یماانگار با پا گذاشتن به خانه، خواب از چشمانش پر زده بود. بخاطر ن

بود نتوانست قرص بخورد و  یشهال مشغول سر و سامان دادن به کارها
 یلیخ یرشروح ناآرام و فکر درگ یکه برا  یداده بود کتاب خواند. کتاب  یحترج

کرده بود. دو سال   یشمعرف یمان یاز همکارا یکی یشخوب بود. دو سال پ
سالش حال  یک  کهییها ل. ساترسیدیهم م یاوشو ن یمااز ن یکه حت   یقبل

 یآن روزها حواسش را پرت کتاب کرد. ول یادروبه وخامت بود! با  یشروح
فکر نکند؟ به اتفاقات گذشته فکر نکند؟!  یاوشن یتوانست به حرفا یمگر م

 ... با خودش گفت:یمابه رفتن ن

 از قرصا رو خورد! یکی شدیاش مک-

گذاشت.  یز م یجمع کتاب کند. کتاب را بست و رو توانستیرا نم فکرش
و چشمانش را بست تا بلکه  یدچپ چرخ یچراغ را خاموش کرد. به شانه 

 خوابش ببرد.

*** 

 یبه خوب   توانستینگاه کرد. نم  یشمرد روبه رو  یخون نشسته  یچشم ها  به
 به جانش افتاده بود! با تته پته گفت: یکلمات را ادا کند. ترس بد
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 رمان  کی

 به... به... خدا... من... قص... د... - 

 .یچیدپ یبه آن بزرگ  یدر خانه  یشبلند و عصب صدای

 یپات و بذار ی! مگه من بهت نگفتم حق نداریداشت  یقصد یتو غلط کرد -
 نه؟ یاتو شرکت؟ گفتم 

 نگاه کردو پوست ناخنش را کند. اش یترس به چشمان مشک  با

 گف...  -

 یمانتو طوس  ییقهتمام شدن حرف را به او نداد. حمله کرد سمتش و    ی  اجازه
 :یداش غرشده یدکل  یدندان ها یناش را در مشتش گرفت. ب

 ی؟بهزاد که چ  یشپ یهــــان؟ اومد ی؟اونجا اومد یپس چرا بلند شد -
 سر؟ یرهخ یدختره یمن و ببر  یکه آبرو  ی؟و ثابت کن یچ  یاومد

 یغهرو ت  یبه رو نداشت. هنوزهم بعد چند ماه عادت نکرده بود عرق سرد  رنگ 
 کمرش نشست.  ی

 نه... من... فق... -

اش فرود آمد. گونه یمانتواش را رها کرد. دستش را باال آورد و رو ییقه
رنگ برخورد کرد و  یدسف یتگران  یک تعادلش را از دست داد سرش به سرام

اش بغضش   یچارگیو ب  عرضگیی. بغض داشت. از ب یچیددر سرش پ  یدرد بد
 گرفته بود.

 ازم خانم کوچولو؟ ترسییجواب بده! م ی؟تو فقط چ  -
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 رمان  کی

بود نگاه کرد. مچ دستش را گرفت و به   یدهند  یریکه ازش خ  یتنفر به مرد  با 
 :یدبلندش کرد و در صورتش غر  ینزم یزور از رو

 یما؟نهاله ن یا خفه شدچر  -

داشت. فقط توانست پوزخند   یجهبود. سرگ  یادبه مچ دست الغرش ز  فشارش
 یدبهش بزن و بگو اییمهنصف و ن

 متاسفم واست! -

 یت. صورتش سرخ شده بود و چشماش از عصبانزدیم یشانیشکنار پ  نبض
او مثل اما    یاید؛بار به نهال گفته بود به شرکت ن ینخون بود. چند  یدو کاسه

 ی حرفش طره هم خرد نکرده بود. مچ دستش را رها کرد که برا  یبرا  یشههم
 .یچیدخورد! از درد به خودش پ  ینبار دوم تعادلش را از دست داد و با کمر زم

 ... .ید! بایرهبم یدبا یدهکه به حرف شوهرش گوش نم  یتو سزات مردنه! زن  -

*** 

اش شده  یسبب بدبخت آن مرد که م ی. چهرهسوختیبه شدت م گلویش
به جانش افتاده بود.  یرفت و لرز بد یچشمانش کنار نم یبود از جلو

 .یدشن یمارا خطاب به ن یاوشنگران ن یرا با ترس باز کرد. صدا یشهاچشم

 درمونگاه . یمشببر  یاب سوزه،ی! داره تو تب میستحالش خوب ن یمان -

 ینرفت یشب! دیمشبر  یم یومدن ییناگه تبش پا یمکن  یساعت صبر م یمن -
مراقبش  ییه،! سرمایفهکه سرماخورد؟ چندبار بهت گفتم نهال ضع  یبرف باز
 !یرهات نمحرف تو کله یباش! ول
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 رمان  کی

 یشانیکه دستش را به پ  یاوشبه ن یباز کرد. نگاه  یرا به سخت  هایشچشم 
. انداخت و با یمودپ یکه طول و عرض اتاق را م  یماییو ن یدکش  یاش م

 بود دو رگه شده بود گفت: یدهکه د  یکه از ترس کابوس  ییصدا

 من خوبم! -

نشست. فقط چراغ خواب ها  یشکرد و سرجا  یاخشک بود. سرفه گلویش
نور به داخل   یدنتاب  یبود و اجازه    یدههم کش  یرهت  یآب   یروشن بود. پرده ها

با  یمانهال هر دو به سمتش رفتند. ن یداد. انگار ظلمات بود. با صدا یرا نم
 یشبدن نهال باال بود اخم ها  یگذاشت. دما  یشانیشپ  یدستش را رو  ینگران 

 در هم شد.

 دکتر! یمبلند شو بر  ی؟خوب  یگیم سوزییتو تب م یدار -

نگاه کرد. تا آمد بلند شور  یمان  یها. با ترس در چشملرزیدیم  یشو پا  دست
 :یدمچ دستش را گرفت و با عجز نال

 ی؟بمون  یشهم یما؟ن یشه نر  یم -

بوده. اخم کرد  یشدر خواب هم خواهرش به فکر حرف ها یدکه فهم  نیاوش
متعجب به سمتش برگشت. لبخند دلگرم  یمابه خودش گفت. ن ییو ناسزا

 زد و گفت: یاکننده

 ییدکتر، جا یمحاضر شم بر  یرم! دارم مستینهال قشنگم حالت خوب ن -
 .یرمنم



  

 
55 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

از  تونهیم یتا ک  یمان کنییدر گوش اش اکو شد: » فکر م یاوشن هایحرف 
به نظرت  ی؟چ  یره! اگه زن بگیگهسال د یک  یتکنه؟ نها  یتمن و تو حما

اشک در  «کنه؟یما دوتا باشه؟ مارو قبول م یششوهرش پ ذارهیزنش م
 ر نف یک سرپناه محکم را با  ینبخواهد ا ینکهفکر ا یچشمانش حلقه زد. حت 

کنارش نشست و دستش را که  یما. ندادیکند هم عذابش م یمتقس یگر د
کرده بود را باال اورد و دست داغ نهال را گرفت. با   یخبخاطر حال بد نهال 

 گفت:  یلحن آروم

 بغض کرده؟ ینجوریا یزمشده که نهال عز  یچ  -

تخت نشست. شرمنده بود که چرا ان حرف ها را شب قبل به  یرو نیاوش
 خواهرش زده است.

 شده؟ یچ  یبگ  خواییخواهر قشنگم نم -

و  یاورد. نهال طاقت نیددستانش را باز کرد و هردوشان را در آغوش کش نیما
 یاوشو ن یمابه جز ن یادن ینکردن. او در ا  یهشروع کرد به گر  یمانند ابر بهار

 یدر قلبش فرو م یر ت یکاز آنها هم  یکیفکر نبودن  یت. حت را نداش یکس
. دستش یختر  یبودن نهال اعصابش بهم م  یاز احساس  یشهکه هم  یماکرد. ن

 و گفت: یدکش  یشانشپر  یاقهوه یموها ینرا ب

 شده که دلت گرفته؟ یچ  یبگ  خواییقربونت برم نم -

 ی. نگاه کرد و با صدایدکش  یسر هردوشان م  یدست رو  یکه با مهربون   یمان  به
 گفت:  یلرزان 



  

 
56 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یشهم یم،و ندار یبه جز تو کس یاوشتنهامون نذار! من و ن یمالطفا نرو! ن - 
 ی؟نر 

 یروانه  یشرود. طاقت نهال تمام شد و اشک ها ینم یدآمد که بگو نیما
 یم یدست خودش نبود. دلش گواه بد یشروزها ینصورتش شد. حال ا

 اره همان حال گذشته سراغش آمده بود.داد. دوب

 خوام برم؟ یگفته من م  یک   یزمدختر و پسر عز  -

 گفت:  یآرام یکه تا االن سکوت کرده بود با صدا  نیاوش

ما  یبرا ییپس جا ی،خانواده بد یلو تشک یریزن بگ یدآخرش که با -
 کنه.  یزنت مارو قبول نم مونه،ینم

رفت؛  یم یدزود با یا یر داشت. د اوشیرا از زبان ن یحرف  ینگمان همچ  نیما
و  یدرا بوس یاوشلخت ن یرا بست و رو موها یشاما نه انقدر زود! چشم ها

 گفت:

 ین،از شروطم شما هست  یکیگرفتم    یروز  یکدوما اگه    یرمگ  یاوال من زن نم  -
 تونم شمارو رها کنم؟ یمگه م

بود. پدر، مادر، برادر  یز آن خواهر و برادرهمه چ یبرا یمادلش گرم شد. ن ته
 !یبزرگتر و حام

 و گفت: یدسرشان کش یرو یدست  نیما
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 رمان  کی

 یماز اونجام بر  سوزهیدکتر که دخترم داره تو تب م یمبر  یناالن هم بلند ش - 
و   ینتون رو وگرنه زم  یناراحت  ینمهم نب  یگهد  یام،و بدم و ب  یزیچ  یکتا من  

 . یزمر یزمان و به هم م

را  یشباز کرد و با پشت دست اشک ها یمارا از دور کمر ن یشدست ها نهال
 پاک کرد.

 !یشهحالم خوب م خورمیقرص م یک  یستدکتر الزم ن -

شد  یخارج م یماتخت بلند شد و همان طور که همراه با ن یاز رو نیاوش
 گفت:

 !یبلند شو الزم نکرده دکتر بش -

 سرکار؟ یرفت  یم یدمگه امروز نبا یراست  -

راحت شده بود و موضوع آن   ییجورا  یک  یالشدکتر را نداشت. خ  ی  حوصله
 ینقصد نهال را از زدن ا یما. نیدکش  یا یازهمرد را هم فراموش کرده بود. خم

 بود. یدهحرف فهم

 منتظرتم. یرونب ی،کن بحث و عوض کن  یرونهم ب ینگرفتم، فکر ا  یمرخص -

را پاک  ینیش. با پشت دستش بیدکش  یبود. پوف  یکار سخت   یمابا ن مقابله
. هم گرمش یدرفت تا دست و صورتش را بشو ییکرد و به سمت دستشو

 اشیافهبود. ق یسانداخت. خ هاییبه دمپا یبود و هم سردش بود. نگاه 
 انداختیراه م  یحساب   یسر و صدا  یک درهم شد. اگر حس حرف زدن داشت  

 یکرد و جلو یشپا خیالینکند! ب  سیخ هاراییش سر صبح دمپایاوتا ن
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 رمان  کی

 یختهدورش ر یشخودش افتاد. موها ی. نگاهش به چهره یستادا ییروشو 
مشت آب رو  یکبدنش؛ قرمز شده بود.  یبخاطر دما یشهابود و گونه

 یمان یخارج شد که صدا ییو دهانش را شست. از دستشو یدصورتش پاش
 .یچیددر خانه پ زدیم رفرا که داشت با تلفن ح

 .رسونمیاون چندتا پرونده رو به دستت م یامباشه حتما! م -

شد.  یاوشاش با نکرد. وارد اتاق مشترک  یاو سرفه یددوم را کش یخمیازه
. یدپوش یاسورمه یاسک  یقهدم پا گشاد را با  اییرهت یسورمه ا ینشلوار ج

دون شانه زدن با کش بست بلندش را که در هم گره افتاده بود را هم ب  یموها
سرش   یرا هم رو  ایش. شال سورمهیدو پالتوش را از داخل کمد درآورد و پوش

 آمد. یرونانداخت. از اتاق ب

 به نهال انداخت. یکرد نگاه   یهمان طور که کاپشنش را بر تن م نیاوش

 یم؟بر  -

 گرفت و گفت:  ینیشب یو جلو یداز داخل جعبه کش دستمالی

 بخورم؟ یددرست نکرد من یبرا یچا یک  -

 بست گفت: یاز اتاقش خارج شد و همان طور که بند ساعتش را م نیما

 بخور. یندکتر و برگشت یمو بذار رفت یچا -

فکرش  آمد؟یجمع شد. مگر خودش نم یشهااخم ینفعل برگشت یدنشن با
 را به زبان آورد.
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 رمان  کی

 خونه؟ گردییمگه با ما برنم - 

توانست با وجود خوب نشدن حال او؛  یبه نهال کرد.نم یکالفه نگاه  نیما
 شرکتش هم برود. یک نزد یحت 

 خونه. رسونمیقبلش شما رو م یبرم شرکت. ول یداومده با یشپ یکار  -

 گشتیکه رفته بود بر م  یبار  ینداشت. آخر   یمااز شرکت ن  یبد  یها  خاطره
نهال شد که  یچهره یناگهان  ییر متوجه تغ یاوشبه پنج، شش سال قبل، ن

 گفت:

دکتر تو برو به کارت  برمیکارت و عقب ننداز من نهال و م  یبر  خواییم -
 برس!

سرما با وجود من   ینتو ا  خواییتب داره م  یستالزم نکرده! حالش خوب ن  -
 ی؟کن  یشسوار تاکس

مثل بزدل و ترسوها خودت و  خواییم یزد » تاک  یبدرونش نه صدای
بکنه! پنج   تونهینم  یغلط   یچاون ه  یری؟و از آدما فاصله بگتو خونه    یچونیبپ

اون و به آرزوش  یتر باش یر سال از اون اتفاقات گذشته! هرچه قدر گوشه گ
 ! برو و روبه رو شو باهاش و بهش ثابت کن«یرسوند

 و گفت: یدکش  یانفس آسوده نیاوش

 خوبه پس! -
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 یاعطسه شد؟یگر مم یتفاوت باشد نسبت به آن اتفاقات ول یکرد ب   سعی 
رنگش را برداشت و  یمشک  یرفت و چکمه ها یزد و به سمت در خروج 

 گفت:  کردیهمان طور که به پا م

 شرکت . یریمم -

 یدفکر کردن. با  یا  یطوالن  ی. بعد از مدت یدنهال چرخ  یرو  یاوشو ن  یمان نگاه
 رفت،یم ید... ! باینبود؛ ول ی. درسته فرصت خوب شدیرو مروبه یروز یک 

 یک   یدسرو وضع برود با  ینبا ا  شدی. نمیدکش  یشهاچکمه  یدندست از پوش
االن  ی. پنج سال از خودش ضعف نشان داد؛ ولپوشیدیتر ملباس مناسب

شد!  تر یقو یکه نهال ضربه خورد؛ ول کردیثابت م  یدزمانش بود. با
 گفت:  یظاهر  یرا از پا آورد و با خونسرد یشهاچکمه

 .یاممن هم م یینپا یدشما بر  -

نشد و  کردنیاز جانب آن دو که با تعجب بهم نگاه م یعکس العمل منتظر 
مهم نبود!  یو خشک شده بود؛ ول سوختیم یشبه سمت اتاقش رفت. گلو

سرش برداشت و مشغول  ی. شال را از روکردیثابت م یدمهم او بود که با
بست. خط لب  یاسبهم با کش دم بلندش شد و در آخر  یشانه زدن موها

و کرم مرطوب   یدتر از آن هم کش  یرهدرجه ت  یک. رژلب  یدرا کش  یشا  افهنسک
شده بود! پالتو  یلبش نشاند. عال یرو یکننده را هم به صورتش زد. لبخند

. یدبرداشت و پوش یداشت را از جالباس یاسورمه یرا که خط ها یشطوس
را سرش کرد و شال گردن هم رنگ پالتو را دور گردنش  یشاشال سورمه

کوچکش  یفبه گردن و مچ دستش زد. داخل ک ینی. از ادکلن برندبست



  

 
61 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

اش را گذاشت و از اتاق خارج شد.  یمهب یدفترچه  ی،کارت بانک  ی،گوش 
 او برگشت و کالفه گفت: یصدا یدنبا شن یاوشکرد که ن  یخشک  یسرفه

 ی؟کن  ر یکاچ خواییمعلوم هست م -

 به برادرش زد و گفت: یا یمهنصف ن لبخند

 ینکردم؛ ول یگرفتم. پنج سال کنار خونه نشستم و کاررو یممتصم یاوشن -
 که باخت، من نبودم، اون بود.  یکس  یست،االن وقتش ن

 را درهم کرد. یشاخم ها نیاوش

دوباره به همون  خوایی! میایبه خودت م یمدته دار یک نهال هنوز  -
نهال بذار چند  ترسیدی؟یخودت هم م ی یهکه از سا  یبرگرد یشال پچندس
 یدار فهمیینم ی! نگاه کن تب داریستبرو! االن تو حالتم خوب ن یگهروز د

 اش بذارم.زنده یدمبهت قول نم ینمهنوز منم اون مردک و بب یگی،م یچ 

 !یگهاتفاقا االن وقتشه نه چند روز د -

پنج  یرا که پاشنه  یرنگ  مشکییاز جانب او نشد چکمه ها یجواب  منتظر 
با چهره  یاوش. از خانه خارج شد. پشت سرش هم نیدداشت را پوش یسانت 

رنگ را بست و خارج شد. نهال مطمئن بود  یادرهم در ضدسرقت قهوه یا
 یروزها یادآور رود. سخت بود.  یاگر امروز نرود فردا و پس فردا اصال نم

 یناو بس بود. به سمت ماش یبودن برا یفضع یته است؛ ولدردآور گذش
به نهال   یدر از فکر درآمد. نگاه   یصدا  یدنبا شن  یمارفت و درجلو را باز کرد. ن

 آراسته کرد و گفت:
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 شرکت؟ یایبعد دکتر ب خواییم یمطمئن - 

با همسر سابقش   یماکه ن  ییاو هم سخت بود. هنوز آن حرف ها و دعوا  برای
قرص  آمدیکه از شرکت م یلگذشت. اوا یچشمش م یاز جلوکرده بود. 

 بود. یدهفا یآرام شود؛ اما ب  یکرد تا کم  یبخش مصرف مآرام یها

 .یامآره م -

سوار شد و بدون نگاه کردن به  یاوشزد که ن یشدر موها یکالفه چنگ   نیما
 نهال گفت:

 .یستمن ن یر بعد دکتر برو شرکت فقط اگه زنده نموند تقص -

 دو رگه شده بود. گفت: یضیکه بخاطر مر   ییکرد و با صدا  یاخم نهال

 شو برو خونه! یادهپ یدنبال شر بگرد خواییاگه م -

خارج شد. دو دل بود. نگران نهال بود و از آن طرف حرف  ینگ از پارک نیما
 خورد. یاش زنگ مدکتر در گوش یها

 حالت خوب شه بعد... . ذاشتیینهالم م -

 اش را قطع کرد.کالفه حرف  نهال

 یستادِن،شدن بس بود، االن وقت محکم ا یممثل موش قا یپنج سال برا -
جا زدن   یاوششدم. تو به من و ندست تو بزرگ    یر ! من زیمانره ن  یادتو    ینا

پس توقع نداشته باش که مثل قبل باشم و بترسم!  ی،نداد یادو فرار کردن و 
 یرفته! چرا اتفاقا از اون و تمام خاطراتش و حت  یادم کارهاش رو گمینم
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ضعف نشون  یتا ک  یهم متنفرم! ول بردیکه به زور من رو م  هایییابونخ 
 یول کشمیو عذاب م بینمیس اون چندماه و مشبا کابو یبدم؟ هنوزم بعض

 !یشههم یشه! براکابوسا تموم  ینا یدبا

 یادا کرده بود سرش را به صندل یکه به سخت   ییاز تمام شدن حرف ها بعد
 ترسید؛یداد و چشمانش را بست. از روبه رو شدن با آن مرد سنگدل م یهتک
 بدهد. یانها پاکابوس  ینداشت به ا یمبود؟ تصم یچاره چ  یول

به صورتش زد. ته  ینهالش انداخت و لبخند نگران  یبه چهره  ینگاه  نیما
از آن طرف نگران بود که حال   یکه گرفته بود؛ ول  یمیبود از تصم  یدلش راض

برگردد. هنوز درمورد معالجه و درمان   یشبدتر شود و به چندسال پ  اشیروح 
پرونده   یند. اینداشت که بگو  یمو تصم  نگفته بود  یزیشدن آن مرد به نهال چ

موضوع   ینآنها بسته شده بود. مطمئن بود که اگر به نهال هم ا  یهر دو  یبرا
که با اخم   یاوشبه ن ینگاه  ینهاز آ  یمابه حالش ندارد. ن یفرق  یچه یدرا بگو

 شد انداخت و گفت: یرهخ یرونبه ب

 یدی؟هات رو توهم کشچرا اخم یه؟چ -

او از فکر  یبا صدا کردیرا مرور م یشتفاقات چندسال پکه داشت ا  نیاوش
 درآمد و گفت:

 اون مردک. یشپ یریمم یمواست برقصم دار خواییم -

 دور برگردان دور زد. از 

 رو شه.باهاش روبه دونمیو گرفته و من هم صالح م اشیمتصم -
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 زد و گفت: یمابه ن یپوزخند نیاوش 

 یدی؟به حرفاش گوش م یاالن؟ تو چرا دار ینموقع نه و هم یچعه؟ ه-
بود!  یحالش چجور دونیی! خودت خوب مکنهیکار م یداره چ  فهمهینم

شه؟ رو شه که بدتر ! دوباره باهاش روبهبینهیشبا کابوس اون و م  یهنوز بعض
حالش خوب شه دوباره همون  ی!؟ وقت گهیم یونتب داره و هز  ینیب ینم

 !یشهن کاسه مو همو آش

 گفت:  یت. چشمانش را باز کرد و با جدیدبرادرش را شن  یکه صحبت ها  نهال

عرضه هستم!  یب  ینه اون دختر نوزده ساله  یگمم یوننه من هز یاوشن -
ندارم. اون اتفاقات گذشت و   یاترس و واهمه  یچرو بشم. هباهاش روبه  یدبا

دردسر  یایب خواییاگه م تموم شد! االنم یدادم ول ینیسنگ یتموم شد! بها
 شو برگرد خونه! یادهپ یدرست کن

 نهال زد. یبه حرف ها یپوزخند نیاوش

 !یاحمق  یلیاز گذشته، نهال خ یمتاسفم برات که هنوز درس نگرفت  -

به جفتشان   یبود با تحکم نگاه   یاوشکه تا االن نظاره گره بحث نهال و ن  نیما
 انداخت و گفت:

و  یرهو گرفته م اشیم. نهال تصمشهیکل حل نم! با کل، کل مشیدبس کن -
 لطفا توهم درمورد خواهرت درست صحبت کن. یاوش! نیشهرو مبهرو

 داد. یهتک یشهکرد و سرش را به ش  یخشک  یسرفه
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رو شود. از چند روز روبه  خواستیم  یبه سراغش آمده بود ول  یبیعج  استرس 
 ییدرمانگاه سه تا یجلو ینماش یستادنرا گرفته بود. با ا اشیمتصم یشپ
 شدند. یادهپ

اما خدا  ی؛خنث  یبا چهره  یماو استرس و ن حالییبا اخم و نهال با ب  نیاوش
که درونش آشوب است. او نهال را مانند دختر خودش بزرگ کرده   دانستیم

او گفته بود هرچه حالش بد شود اما روانشناس به    یدار د  ینبا ا  ترسیدیبود. م
 اشینیالکل درون ب  ندت  یرو شود به نفعش است. با وارد شدن بوروبه  یعتر سر 

 یصندل  یحال باشد. رو  یب   یمهم  ینروز به ا  یندر ا  خواستی. دلش نمیچیدپ
 به سمت چند پرستار رفت. یمانشست که ن

*** 

بود.  یدهساعت صفحه گردش را بست. رو به آزاد که وسط هال خواب بند
 مبل قرار گرفته بود و دهانش باز بود گفت: یرو یشپاها

 .یامن یدتا ساعت نه شب شا یرم،ممن دارم -

روبه ونداد  ینشست و با لحن خواب آلود یشجاحرف ونداد سر  یدنشن با
 گفت:

حداقل نهار رو  ی؟به کارهات برس یبر ،یتنها بذار خواییهان؟ من و م -
 رستورانت. رفتیمیم اومدییم

 گفت:  کرد،یطور که داخلش را چک م ینرا بازکرد. هم اشیدست  یفک  ونداد

 برو، بهزاد هست. یبر  خواییم -
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 یای؟م ینهار بخورم؟ خودت ک  شناسمیکه نم  یبرم با آدم یه؟بهزاد ک - 

 گفت:  یابلند و ناباورانه یکرد و با صدا  مکثی

 .یستن یاکه اجاره  یزیهچ ین! اولیگمم یک بهت تبر  یراست  -

به آزاد  ییرا بست و نگاه گذرا اشیمشک  یچرم یفتکان داد. در ک سری
 قسمت دوم حرف آزاد شد. یخیالانداخت. ب

 رستوران . یرماوقات ساعت ُنه شب به بعد م یشتر ! بیستمعلوم ن -

او را از نظر   ی. آزاد سرتا پایدپوش  اشیرسم  یکت ذغال سنگ   یرا رو  پالتواش
 او کرد و گفت: یبه لباس ها یاشاره ا گذارند.

 !یزد یپت ینجوریپس واسه ساعت نه به بعده که ا -

 شدیطور که از در خارج م ینفکرش تکان داد و هم یتاسف برا یاز رو سری
 گفت:

. یارنزنگ بزن واست ب یداشت  یهست کم و کسر  یخچالتو  یهمه چ  -
هست. اگه هم  یزیونخونه داخل کشو تلو یکمارکت نزد یپر ها یشماره

 امنه، خدافظ. ینجاا یکندر رو قفل خوادیتهران، نم یبرگرد خواستییم

در را بست.  یشهاچکمه یدن. بعد از پوشیندعکس العملش را بب نایستاد
 بلند آزاد آمد. یصدا

همون  یرون،ب ندازیمیرسما م ی! داریگهات دخونه یادنم یچکسه ینههم -
 !یکه بود  یهست  یخر کره 
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 آسانسور را زد. ی دکمه 

 !یگهد ینهشوم یگلدون باال  یر بگو پولم واست گذاشتم ز یادفعه ب یک  -

 یاش زد و با باز شدن در، سوار شد. هر راه زنانه یبه غر، غرها یمحو لبخند
 یخانواده یهاپشت حرف یقحقا یسر یک اش بن بست بود. ته رفتیم

. دست رسیدینم اییجهبه نت گشتیهرچه دنبالش م یسروش بود؛ ول
 یفرو برد که آسانسور در طبقه اشیشلوار فاستون  یباش را داخل جراست

. یچیدداخل آسانسور پ یادکلن یرینش ی. در باز شد و بعد هم بویستادا دوم
او سوار  که  یدختر در تعجب بود. هر روز سر ساعت  ینا یونداد هنوز از کارها

خطاب به ونداد  یآرام ی. با صداشدیدختر هم سوار م شدمیآسانسور م
 گفت:

 .یر سروش! صبحتون بخ یسالم آقا -

 به چهره اش انداخت. یتفاوت نگاه  بی

 .یر ! صبح شما هم بخیسالم خانم شفاه  -

 یر از ز یشاز موها یاانداخت که طره یینو سرش را پا یستادونداد ا جلوی
مادرش   یلمدت عاشق وک ینورتش افتاد. دست خودش نبود اص  یمقنعه رو

 گفت:  یآرام یشد. باصدا ینم یدناام یشود؛ ول ینم دانستیشده بود. م

 ید؟شما خوب -

به احساسات  یاش نگاه کرد. لبخند محومشت شده یهابه دست ونداد
 اش زد.بچگانه
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 ید؟ممنون شما خوب - 

 یلبخند گوشه یدننگاه ونداد شد و سرش را باال آورد. با د ینیسنگ متوجه
را نگاه کرد.   یشبود متعجب پسر روبه رو  یهشب  یبه دهن کج   یشتر لب او که ب

فکر من را  یدبهش بگو مستقیمیر و به صورت غ یبه سادگ  توانستیونداد م
ز . اشدمیم ردوا یگهدر د یک از  یدبا شدینم یول یاورد؛ب یروناز سرش ب

 یلیو خ شدیسوار آسانسور م یلاوا یداش با خبر بود. با اممشکالت خانواده
ونداد شده بود که سرش را  تفاوتییمدت متوجه ب  ینا یبود؛ ول یپر انرژ

 ایستاد،یآسانسور م  ی. گوشه  انداختیم یینخوب پا  یمانند دانش آموزها
 گفت:  یدختر با دستپاچگ 

 بله من خوبم! -

 .یدخند ونداد

 شین؟ی! چرا انقدر دستپاچه میخانم شفاه  -

صورتش را از نظر گذراند.  یاجزا یخیالپاچه ونداد را نگاه کرد. ونداد ب دست
 کوچک و ل*ب نسبتا خوب!  ینیب یدپوست سف ی،درشت مشک  یچشم ها

انداخت و  یینمحو ونداد شده که سرش را پا یلیمتوجه شد که خ دختر 
 به دختر کرد و گفت: یازمزمه کرد. باباز شدن در اشاره یدببخش

 لطفا! ییدبفرما -

 یدبا یدبه سرش کش یگفت و خارج شد. دست   یآرام یو خداحافظ  ممنون
 ینهم از ا  ینهستند! آن از آوا ا  یبیکرد که دخترها موجودات عج  یاعتراف م
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شد. حس بچگانه شده بود. پشت سرش از آسانسور خارج  یر دختر که درگ 
انقدر  دانستیلب دختر شد. ونداد نم یرو یمتوجه لبخند نسبتا بزرگ 

 یداادامه پ یشتر ب یدنبا یول شود؛ینفر م یک  یدن او باعث خوشحالیخند
 خوردی. مسلما نه او به دردش مکردیبا او صحبت م  ید. هرجور شده باکردیم

خودش به درد  یشکی. هیدخواست بگو ینه دختر به درد ونداد! اگر م
ده یندر آ  یباشد و عاشق مرد اشیندهبه فکر آ  ید. آن دختر هم باخوردینم

عاشق  یکنه و اعتماد کامل داشته باشد. نه به قول  یهشود که بتواند به او تک
را  یفشرفت و در را باز کرد. ک ینونداد شود. به سمت ماش یچشم و ابرو

 یعقب گذاشت و خودش هم سوار شد. استارت زد. گوش هاییصندل یرو
 یبه مخاطب انداخت. به سمت در خروج  یرفت، نگاه  یبرهو یاش رو

 اتصال را لمس کرد. یزد. دکمه یآوا لبخند تلخ  یادرفت و با  ارکینگپ

 داداش؟ -

 کرد و گفت:در را باز  یموتر با

 جانم جغله؟! -

را به او برگردانده   یاز چندماه گوششد بعد    یلحظه مکث کرد. باورش نم  چند
مدت با  ینچرا ا ید. ونداد نپرسیستبرادرش آرام گر  یصدا یدناند. با شن

نثار مسبب  ییفقط ناسزا یا یدهاز من نپرس یچرا حال یمن تماس نگرفته ا
 یهق آوا مهق یفرمان خارج شد. صدا یک شدن در با اتفاق کرد و با باز  ینا

 .یختر یآمد و اعصابش را بهم م

 دور؟تو راه یمن و عذاب بد خوایینکن! م یهخواهر خوشگلم گر -
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 داداش ونداد! دلم واست تنگ شده! - 

 ونداد نشست. یلب ها یرو یتلخ  لبخند

 یزم؟عز  یمن! خوب  یمن هم دلم واست تنگ شده آوا کوچولو -

 گفت:  بریدهیدهاش جمع کرد. بر را درون شکم  یشکنار کمد نشست و پاها  آوا

 و من خوب باشم؟ یتو نباش شهیمگه م -

 پاک کن را زد و با خنده گفت: برف

 یتو نباش یچ  یعنی کنی؟یابراز احساسات م کشییدختر گنده خجالت نم -
 یستم؟من خوب ن

 .یدخند یهوسط گر  آوا

 بکنم؟ یقربون داداش بزرگم بشم من! به تو ابراز احساسات نکنم به ک  -

 گفت:  یاورددرب  یهگر   یطنز باشد و او را از حال و هوا  کردیم  یکه سع  یلحن  با

 به آقاتون! -

آزاد و شرط  یادحرف از زبان ونداد چند لحظه مکث کرد. با  ینا یدنشن با
 .یدکش  یمادرش آه 

داداش؟   یتو خوب   خوام؟یونداد خان هست آقا چه م  یچنده تا وقت   یلوآقا ک  -
 تهران؟ یایب خوایینم

 .یامجور نکنم نموکارا رو جمع   یسر  یککه   ینه خوشگل ونداد، تا موقع -
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 که کرده بود. گفت:  یکرد و با ترس از کار  یسرا با زبان خ لبش 

 ی؟با اون برگرد یستمگه قرار ن ی؟پس آزاد چ  -

 پنجره گذاشت. یاش را لبها نگه داشت. آرنجر  ینچراغ قرمز ماش پشت

 .گردهینه. آزاد تنها بر م -

 گفت:  یاصاف شد. با لحن ناباورانه یشسرجا یع سر  آاوا

 ینیبب یستیو وضع و بدتر! ن یتر کردرو خراب یداداش با رفتنت همه چ  -
دست حسام افتاده،   شدنیهمه تا کمر واست خم م  یزمان   یک که    یموسسه ا

 ی. داداش با رفتنت به همه ثابت کردکنهیم  یحکم ران   یچجور  ینیبب  یستین
از حالش خوب ین! آ خورهینبود تو رو م  ی! مامان هر روز غصهیتو گناهکار بود

 !یه! داداش جات تو خونه خالیستن

 یدارآمده پوزخند صدا یشخانواده اش و اتفاقات پ یحرف ها یادبا  ونداد
 زد. با سبز شدن چراغ راه افتاد.

 نداری؟یآوا کار -

 گفت:  ینیغمگ یصدا با

 داداش... . -

اش زنگ بود هنوز در گوش یدهشن یشکه حدودا دو سال پ هاییحرف
 گفت:  حوصلگیی. با ب خوردیم

 !یعل یامراقب خودت باش  -
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شبرد گذاشت. باز هم دا یرا رو یاز طرف او نشد. گوش یجواب  منتظر  
پدال گاز فشار داد و به سمت دادگاه   یرا رو  یش. پایختاش به هم راعصاب
که هرچه ونداد   ی. کاردهندیگذشته را پس م  یتقاص کارها  یروز  یکرفت.  

 ید؛سر ینم  یا  یجهو به نت  کردینم  یداپ  یگرید  یز به جز چند کلمه چ  گشتیم
 .یاوردمسروش در  یسر از کار خانواده یبه زود یول

*** 

 به نهال کرد و کالفه گفت: ینگاه  نیاوش

 الاقل بذار عصر برو. یا یگه،وقت د یک  یشو بذار برا یخیال! بیزمنهالم؟! عز  -

بود و . حال بهتر شده  کردیکه زده بود درد م  یبخاطر دو آمپول  یشپاها  نهال
 یحرف را تکرار م ینبار چندم ا یبراکه   یاوشبه ن ینبود. اخم یاز تب خبر 
 کرد. گفت:

 .یرمامروز هرجور شده م یرم،گرفتم، انقدر نگو نرو چون م  رو یممتصم -

شد. آن قدر دستش را  یرهخ یرونصورتش را برگرداند و به ب یتعصبان با
کرد. امروز روز جا   ینهال مشت کرده بود که کف دستش درد م  یمبخاطر تصم

 یشلب ها یرو یپوزخند اشیلفام یادنبود! با  یرونهال خس یزدن برا
خوب   یآنقدر همان چهارسال خاطره  ی؟چه مادر  ی! چه پدرینشست. خسرو

! پدر و کردیآمد بهشان افتخار م یداشت که اسم پدر و مادر که م شاناز 
 شانیزندگ   یدو ماهه و دختر چهارسالشان را رها کردند و پ  یکه بچه  یمادر

کرد اگر او نبود، معلوم نبود نهال و   یشکر م یمارفتند خدارا بابت داشتن ن
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به  یدر آمد. لبخند ر از داروخانه از فک یماآمدن ن یرونکجا بودند. با ب  یاوشن 
 بود. یهر دختر  یاو زد. آرزو

که عاشقش   یو دختر  یدواج را خط کشدور ازد یاوشکه بخاطر او و ن  حیف
را قبول نکرد و به عالقه و  یمان یطکه شرا یبود به خاطر آنها رفت! دختر 

 یمان ینکهغافل از ا یازدواج کرد؛ ول یگریاحساسشان پشت پا زد. با کس د
چرا   کهکند    یخواست ناشکر   یبود و بس! هر وقت م  یمرد واقع  یک   ینمونه

آمد. با بسته  یاش مچشم یجلو یمان یتند چهرهرف یلدل یپدر و مادرشان ب 
 شد و گفت: ینسوار ماش یماشدن در نگاهش را از در داروخانه گرفت. ن

 نهالم حالت خوبه؟ -

 گذاشت و ادامه داد.  اشیشانیپ یرا رو دستش

 اومده. یینخداروشکر تبت پا -

 قدرشناسانه نگاهش کرد و گفت: نهال

 کردیم؟یکار م  یچ  یماگه تو رو نداشت -

 نهال زد و کمربندش را بست. ینیبه نوک ب یکیلبخند  با

 .یستبه من ن یاجیکار! تا خدا هست احت  یچه -

 یکرد تمام فکرش را برا یداد. سع یهسرد تک ییشهسرش را به ش نهال
 مروز شرکت بود. بگذارد.با آن مرد که احتماال ا ییرودر رو

*** 
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شرکت شد. نهال آب دهانش را محکم قورت دادم. از همسر  ینگ پارک وارد 
داشت. نهال را   یدار د  یننسبت به ا  یحس بد  یکفقط    ترسیدمیسابقش نم

 گرمیکه سرش آمد. با قرار گرفتن دست ها  ییو به بالها بردیبه گذشته م
 رنگ پدرش دوخت. یاقهوه یاهنگاهش را به چشم یش،هادست یرو یمان

 نکن.  یت. خودت رو اذینبرگرد  یرم،بگ  یتاکس  یک   یشد  یموننهالم اگه پش  -

 گفت:  ایی»نه« تکان داد. با لبخند مصنوع  یبه معنا سری

به  یچیکه ه یدمشبکنم نه اون! اگه د یمیماز دوست قد یادیاومدم  -
 .یستهم مهم ن یدمش! ندیسالمت 

 زد و گفت: یدارپوزخند صدا نیاوش

 !یاومد یمیتاز لحن لرزونت معلومه چه قدر بخاطر دوست قد -

جرعت روبه رو شدن با  یگهد رفتی! اگر امروز نمباریک  یونبار ش یک مرگ
را برداشت. با  یفش. کیدکش  یمادست ن یر او را نداشت. نهال دستش را از ز

اش لب یرو یشهمثل هم یشد. لبخند یادهپ یناز ماش یناگهان  یمتصم یک 
نشاند و لنگان لنگان به سمت آسانسور رفت. سوار آسانسور شد. به نهال 

به  ینهسوم را زد و از داخل آ  یهم توجه نکرد. طبقه  یاوشن یگفتن ها
گفت و با باز شدن در   ییخدا یدل*ب به ام یر خودش نگاه کرد. خوب بود! ز

ها در راهرو  یخودشان بودند و کس  یکارها  ر یهمه درگ  یازدهشد. ساعت    یادهپ
 ی. عرق سردمداش آ چشم یجلو یدار د ین. خاطرات اولکردیآمد نمورفت

کمرش نشست. به سمت اتاق بهزاد رفت. چند لحظه پشت  ییغهت یرو



  

 
75 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بهزاد  یاش را رها کرد. صدااش مکث کرد. چند مرتبه به در زد و نفساتاق 
 درون اتوکد بود آمد. یکه مشغول چک کردن نقشه ها

 !ییدبفرما -

 یرهدستگ یاش را رواش نشست. دستلب یرو یبهزاد لبخند کم رنگ  یاد با
به آن مرد  یدشد با ینهال تمام م یبرا یز داد. امروز همه چ یینگذاشت و پا

تر  یضربه خورد؛ اما قو یکرد که نهال خسرو  یم یادآوریو خشن  یعصب
 رو لبش نشاند و وارد اتاق شد. یشد! لبخند

سختش تنگ شده بود. اتاق همان اتاق  یروزها یمیدوست قد یبرا دلش
سمت چپ بود و  یکیکه   یاقهوه یز کرم رنگ و دو م  هاییواریبود. کاغذ د

 یآن روزها و سادگ  یادبود.  یسمت راست. در کل اتاق کار خوب  یگر د یز م
حماقت   یادکه    یاموش کند. خاطرات فر   توانستیخودش افتاد. خاطرات را نم

جور کرد و به بهزاد وکه دردآور بود. خودش را جمع   ی. اتفاقات افتادیخودش م
صورت  یکه خودکار در دستش خشک شده بود و مسخ شده تک تک اجزا

شد.  یرهخ یال،خ یااست  یتا باور کند نهال واقع گذراندینهال را از نظر م
. ناباورانه شدبلند  یصندل یتوجه به آن، از رو یخودکار از دستش افتاد و ب 

 گفت:

 نهال! -

دم  یرا ساده کوتاه کرده بود و از آن موها یشکرده بود، موها  ییر تغ بهزاد
هم صورتش بود و هنوز   یرو  یکوتاه   یشنبود. ته ر  یبلند خبر   یشو ر یاسب
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 یبلند شد و با صدا یز داشت. از پشت م یآرام و مهربان  یمثل گذشته چهره 
 گفت:  یلرزان 

 بینم؟ینهالم باور کنم دوباره خواهرم رو م -

 یداآن مرد پ یکله وسر  یدشا ینکهتوجه به ا ی. ب یستادا ینهدست به س نهال
 شود گفت:

 !ی! خودم هستم، نهال خسرویبل ی،بل -

. نهال گذاشت  یهاشانه  یرا باال آورد و رو  یشها. دستیستادا  یشجلو  بهزاد
اش و خود او دوباره سراغش آمد. پسرخاله یمانیرا تار کرد. پش یدشاشک د
 شده بود. ینسر نهال آورده بودند که آنقدر الغر و غمگ ییچه بال

 هوم؟ بخاطر من اون اتفاقات افتاد. یمون؟بگم نهالم که ببخش یچ  -

 زد و گفت: ینگاه کرد. لبخند تصنع ینشغمگ یبه چشم ها نهال

 .ی، تو اصال مقصر نبوداش بسته شدزاد! اون موضوع پروندهبه یخیالب -

نگاهش کرد و ادامه   یطانی. شیاوردگذشته در ب  یاو را از حال و هوا  ینکها  برای
 داد:

 ینم؟بش یتعارف کن خوایینم -

 به مبل کرد و گفت: یزد. دستپاچه اشاره ا یشدر موها یچنگ  کالفه

 .یکردم من هم فراموش کردکرد فکر   یرمگ! اومدنت غافلییدبفرما -
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نبود  یشمبل نشست و به او که کم از برادر برا یاز کنارش رد شد. رو نهال 
 گفت:

 بودم. یر ! درگیه؟چ ینه بابا فراموش -

 چانه اش گذاشت. یر نشست و دستش را ز یز پشت م بهزاد

 نهال، دلم واست تنگ شده بود! -

 رد و بدون نگاه کردن به او گفت:ک  یخشک  یسرفه نهال

 !کردی؟یاز من م یادی یدتو تنگ شده بود! تو نبا یمن هم دلم برا -

 برداشت و درش را بست.  یز م  یگرفت. خودکار را از رو  یرنگ شرمندگ   نگاهش

 بود که بهت زنگ بزنم؟واسم مونده ییبه نظرت با اون اتفاقات رو -

 ینه بودند به جز خود شخص، بنابر ا. آن زمان همه شرمندیاوردتاب ن نهال
 شد و گفت: یرهبه او خ یبلند یبا صدا

مقصر نبود و تنها   کسیچه  ی؛چون تو مقصر نبود  موندیواست م  ییآره، رو  -
هاش بود. خوشحالم شرمنده باشه پسرخالته که عقلش تو چشم  یدکه با  یکس

 !اییرهزنج ییوانهد یککردم. از دست   یداکه با اون اتفاق ازش نجات پ

 تکان داد. یسر  یشهادر جواب حرف بهزاد

 حالش خوبه؟  یماکجاست؟ خوبه؟ ن  یاوشن  یارن؟بگم ب  خورییم  ینهال! چ   -
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سمت چپ ثابت ماند.  یزکار م یبه او زد که نگاهش رو یکم رنگ  لبخند 
بود با لب تاب  یزشم یرو یرنگ  یاهس یبود. مجسمه  یز م یرو یلشوسا

 روشن بود. اشیشکه صفحه نما  یکوچک 

 برداشت. یز م یاز رو یدستمال نهال

کنکور   یشکر خدا خوبه داره برا  یاوشم. االن از دکتر اومدم. نخورمینم  یزیچ  -
 نه؟ باشییدهتو شرکت د یدهم که با یماو ن خونهیم

 داد و گفت: یهتک اشیبه صندل بهزاد

 شده؟یخدا بد نده چ  -

 زد و در جوابط سوالش پاسخ داد. یاعطسه نهال

 .یستن یزیمسرما خوردم، چ -

 یام که سعهنوز هم جفتشون ازمن ناراحتن، نه؟ به خدا انقدر شرمنده -
 نباشم. یمان یدد یجلو کنمیم

کنترلش   کردیم یکه سع  یرا صاف کرد. با لحن یشکردم و گلو  یاخم نهال
 بهزاد نگاه کرد و گفت: یشرمنده یکند. به چشم ها

هم بدون تو مقصر   ینو ا یستشرمنده باشه ن  یدکه با  یبهزاد بس کن! کس  -
ات عقلش به چشمش بود. اون اتفاق پسرخاله  ی؟بفهم  خوایی! چرا نمینبود

ازدواج  ینباعث شد از شرش راحت بشم و واقعا خوش حالم! از اول به ا
 یپدر  قبود، چون ح یمانبودم. اگه هم قبول کردم فقط و فقط بخاطر ن  یراض

 یرم بم  گفتی! اگه اون زمان میزهمن خاطرش عز  یبرا  یلیبه گردنم داره و خ



  

 
79 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

از دستت  یلیحرف و تکرار نکن که خ ینا یگهپس لطفا د مردم،یواسش م 
عقد  یسفره  یخودم پا یت! خودم خواستم خودم با رضایشمناراحت م

و  یر من نگ از نگاه  ینقدر ! پس ایلشوک یام نه به اجبار! نه به اسرار تو نشست
 ام بود کمکت کنم. یفهفرار نکن، وظ

 یاش نثار هوادر دل ییبه سرفه افتاد. ناسزا یشهااز تمام شدن حرف بعد
 یز م یکه رو  یآب  یدیسرد مشهد کرد. که بهزاد بلند شد و پارچ طرح خورش

 گذاشت.  یشو جلو یختآب ر انیوبود را برداشت. داخل ل

فردا پس  ذاشتییم ینجا؟ا یحالت اومد ینرو بخور. چرا با ا ینا یانهال ب -
 !یزمعز  یادنگاه کن صدات در نم اومدی،یفردا م

 و گفت: یدنوش یارا از بهزاد گرفت. جرعه لیوان

 نه! انقدر امروز فردا کردم که پنج سال از عمرم رفت. -

 گفت:  یآرام  ینشست. با صدا  اشیمبل کنار  ینگران نگاهش کرد و رو  بهزاد

 .اومدییحالت نم  ینحالت بد بشه! کاش امروز با ا  یدنشنگرانتم با د  ینهال  -

 صورتش را از نظر گذراند و گفت: یاجزا نهال

ها جنون موقع  ی. هنوز هم که هنوزه بعضباریک  یونبار ش یک بهزاد! مرگ -
موضوع رو که با فرار  ینا فهمیدینیم یاوش! کاش هم تو و هم نگیرمیم

 من اشتباه کردم که از اول... . یشه،حل نم یچیکردن ه

 حرفش را قطع کرد. ینیبا لحن غمگ بهزاد
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تو  یبرا یاتفاق  ترسمیم یلیرو بدون من خ ینا یباشه نهال! ادامه نده، ول - 
 ینبودم، اگه نبود  ینجامن االن ا  ی! اگه نبودیزیمن عز   یبرا  یلی! تو خیوفتهب

 بودم. یدهکسم خواب  ینتر  یز االن کنار سنگ قبر عز  یدشا

سراغ   یکم  یها  یبتنهال زد. مص  ی. لبخند تلخ یدد  یشهااشک را در چشم  نم
 بود. یامدهبهزاد ن

حل  یزیکردن خودت چ  یتبهزاد! لطفا بهش فکر نکن. خدا خواسته و با اذ -
 .یشهنم

 و گفت: یدگذاشت. تلخ خند  یز م یرا رو یشآرنج ها بهزاد

! با یخیالشخودم رو آروم کنم، ب یحرف تونستم کم ینچندسال با هم ینا -
 ی؟ادامه نداد ی؟کرد  یکار دانشگاه چ

 شد. یرهکرد و به او خ  یسرفه ا نهال

گرفتن واسم نموند. اون پنج سال  یسانسل یبرا یدماغ  و دل یگهنه! د -
دوباره سراغ درس و  خواستمیرو گذروندم بعد م یمزندگ یروزها ینبدتر 

بود! اون  یینپا یلیبا معدل خ یرمکه تونستم بگ  یپلممدانشگاه برم؟ فوق د
 .گرفتمینبود همونم نم یمان یها یهم اگه پارت 

برو، حالت بد نشه! هنوز  ینیشبب ینکهتا قبل ا یگمنهال بازم دارم بهت م -
 .یرهاز نقشه ها رو بگ یکی ی! االن رفت اتاق کناریچند وقته خوب شد

کرد و  یرا گرفته بود. اخم اشیمتصم یول ترسید؛یرو شدن مبهاز رو نهال
 گفت:
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 انقدر نگو برو. کنمیبهزاد خواهش م - 

به   یو لبخند مهربان  یداز آب نوش  یاکرد بحث را عوض کند. جرعه  یسع  نهال
 او زد و حرفش را ادامه داد.

 ی؟کرد  یکار چند سال چ ینا یاز خودت بگ  خواییخب نم -

 ینبرداشت و هم یشکالت  ی،متوجه قصد او شد. از داخل شکالت خور بهزاد
 گفت:  کردیطور که پوستش را جدا م

امشب  خوامینفر رستوران زدم و م یک که جمع کرده بودم با   یا یهبا سرما -
 کنی؟یدعوتم رو قبول م یمقد یادبه  ی،من قرار بد یار وقتت رو در اخت

 چپش انداخت و گفت: یپا یراستش را رو یپا نهال

 حتما! ساعت چند و کجا؟ -

 گفت:را نداشت. ناباورانه   یشنهادشکه گمان قبول کردن پ  بهزاد

 .یمدنبالم سگ نندازه! مثل قد ی؟بگ  یمابه ن خوایینم یای؟جدا م -

 سگ دنبالت بندازه! یستیکه ن  یبهنه بابا غر  -

اون روزها تنگ شده بود و  ی! دلم برایقربونت برم من نهالم که قبول کرد -
 امشب فرصت... .

بهزاد به پشت سرش   یباز شدن در حرفش را نصفه رها کرد. نگاهش از رو  با
ها، فکرش به آن آن لحظه ها، آن التماس  یادافتاد. هنوز هم همان طور بود.  

 رفت. یزمان  یبرهه
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باور  خواییچرا نم یستن یزیخدا چ به《》ازت!  کنمیخواهش م 》 
 عرق《ینبه خدا توکل کن یدفقط با 《》 کنین؟یرو حس م این《》ی؟کن

آنها شد. با  ینگاه هردو ینیگکمرش نشست! متوجه سن  ییغهت یرو یسرد
نهال به  یند،بب ینجاو سالم ا یحاو را صح کردینهال جا خورد. گمان نم یدند

مبل  ی. از روآیدیب  یمانهال به محل کار ن کردیفکر نم یچکس. هاداو حق د
در ماتش برد  یبرخاست که بهزاد هم بلند شد و روبه پسرخاله اش که جلو

 بود گفت:

 .یوش اومد! خیانسالم ک -

. آمده یدخوش آمد بگو ینجابود ا یامدهدوباره فکرش به گذشته رفت. ن باز 
ترس را در وجودش گرفت.  یبود نشان دهد حالش خوب است. تنفر جا

را بروز  یزیچ یدبه خودش آمد. نبا یع کرد دستپاچه نشود. سر   یسع یانمهر ک
 زد. یانک  یبه چهره  یداد. نهال پوزخند یم

 .ین! خوش اومدیساالر یسالم آقا -

با  یگرد سورمه ا  یقهو ژاکت  یمشک  یاو را از نظر گذراند. شلوار کتان  نهال،
 یچهره یواکس زده و براق! نگاهش رو یشهمثل هم یمشک  یهاچکمه

 یاقهوه یچشم ها یغ،ت یشش یشههمسر سابقش رفت. صورت مثل هم
 یلخت مشک   یبتًا خوب، موهاو لب نس  ینیبود. ب  یکنزد  یروشن که به عسل

و  یفتهش یدشد یاز دور م ی! هر ک یعال یکل! قد بلند و هگندمیو پوست  
بود. در نگاهش   یوالییدرونش چه ه  دانستیخدا م  یول  شد؛یدلباخته اش م
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 یو با ب  یستادا ینهتعجب بود! نهال دست به س کردیم یدادکه ب  یزیتنها چ 
 ادامه داد. یتفاوت 

ات و سالم و نه؟ اون هم تو اتاق پسرخاله ینیمبب یروز یک  کردییفکر نم -
و باهاش  بینییرو م یماهر روز ن ییسرحال؟ کنجکاوم واقعا بدونم با چه رو

ذره  یک یکه بخوا  یزهاییچ ینالبته تو پررو تر از ا یشی،چشم تو چشم م
مهندس  .مگه نهیکه کرد ییبخاطر کارها یو شرمنده باش یتاسف بخور

 ی؟ساالر

داد و منتظر شد. تا  یهبهزاد تک یز قدم به سمت عقب رفت. به م یک  نهال
 ینکند. بهزاد با اخم و ترس سرش ب  یخودش حالج   یبرا ینجابودن او را در ا

گرفت.   یانتعجب را در صورت ک یجا یتفاوت  یآن دو نفر در گردش بود. ب 
سال بود  دوشرمنده بود. او نهال مهم نبود. فقط بابت گذشته  یانمهر،ک  یبرا

اش را به  یداد شرمندگ  یشده بود. غرورش اجازه نم یکه خودش عاشق کس
 یشد. آن هم نهال  یدرست نم  یزیآورد چ  ی. هرچند به زبان هم میاوردزبان ب

 یننگاهش کرد و هم  یروز پ  یشهزد. مانند هم  یداد م  یشکه تنفر از چشم ها
 گفت:  رفتیم یزشطور که به سمت م

 ... .ی! راست  یمخوبه پس شناخت -

 یزشپشت م یانحرفش شد. ک یبا تنفر نگاهش کرد. منتظر ادامه نهال
 بدل کرد و ادامه داد.ونهال و بهزاد رد یننشست. نگاهش را ب

 نهال!  یرو به دست آورد یتخوشحالم سالمت -
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از ته  یانمهر . کزدیتک تک کلماتش نهال را آتش م یانخونسردش و ب لحن 
 یمرد روان  ینکرد. ا  یتفاوت  یکرده بود؛ اما تظاهر به ب   یدلش ابراز خوشحال

سال کنارش  یک کالمش نبود. چگونه نهال  یچاشن یذره مهربان  یک بود! 
د؟! چرا شیچگونه داشتم کم کم عاشقش م یاورد؟کرد و خم به ابرو ن  یزندگ 

دوست داشتن  یشدنش را پا یرتیغ یزیکم عقل سر هر چ  یهامانند آدم 
بود که  یها سواالت  ینا شد؟یم یموقع ها غرق شاد یگذاشت؟! و بعض  یم

 یبه بهزاد که هنوز هم رابطه  یناگهان در ذهن نهال نقش بست. نهال نگاه 
انفجار  وبهر  یو شرمندگ  یترا با خواهرش درک نکرده بود و از عصبان یانک

 .کردیآن هم داشت اتفاقات را مرور م ینکهاخت. مثل ابود اند

 یرهاو خ یاهصورت س یها یمجسمه را در دستش گرفت و به کنده کار کیان
 زد و حرفش را ادامه داد. یجان  یشد و لبخند ب 

مثل  بینم،یرو م یماهر روز ن یکه چجور یاریبه فکرت فشار ب خوادینم -
 .کنمینگاهش م کنن،یها که به کارمندشون نگاه م یسرئ

. یدگو  یدروغ م  یشهحرفش به وضوح جا خورد. نهال مطمئن بود مانند هم  از 
 با خودش گفت:

 نه اصال! یست،مرد ن ینکارمند ا  یمان -

سرش را باال   یانکرد که ک  یلب غرولند  یر رفت و ز  یانبه ک  یچشم غره ا  بهزاد
 گونه رفتار کند.  ینآورد. بخاطر غرورش هم مجبور بود ا

 بهزاد خان بهت نگفته؟! یهچ -
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 دستش مشت شد. بهزاد با تشر گفت: نهال 

 !فهمی؟یچرا نم یست،باخبر ن یچیبس کن! نهال از ه یانک  -

 و گفت: یدمهابا خند یب  کیان

! حتما نگفته که یدهبع  یمااز ن  یبهت نگفته، آخ   یچیچند سال ه  ینپس تو ا  -
 حالمم خوب شده نه؟!

. یدرو به او نگو یزیچ یمابست. امکان نداشت که ن یخ یشهادر رگ خون
 شد. یرهخ کردینگاه م یانبهت زده به بهزاد که با حرص به ک

 یانها است که درصد سهامش با کدار از سهام  یکی!  یستن یانکارمند ک  یمان  -
 سهام هستن. یدو در صدد خر یبگفت رق  یشهو م یکیه

آن را نگاه  یخونسردش که داشت با لذت سرتا پا یبه چهره یپوزخند نهال
 زد. کرد،یم

 یشن؟دارن هم خوب م یکه مشکل روان   ییمگه آدما ی؟خوب شد -

 ! یشههم خوب م  یآدم روان   ی،رو به دست آورد  یتطور که تو سالمت  ینهم  -

 ینگفت بنابر ا  یکارش را م  یلحتما دل ایمکرد. ن  یاسرفه یستادصاف ا نهال
 را برداشت و گفت: یفشک  یبا خونسرد

 یاست. برا  یدااز وجناتت کامال پ  یطور  ین. هنوز هم همکنمیمن که فکر نم  -
 گذاشتم.  یتو روان  یرو پا یمسال زندگ یک خودم متاسفم که 
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 شی. گلوشدیرو مآنبه  روینگفت حالش داشت از ا  یع آخر را سر  کلمات 
. لرز هم بهش اضافه شده بود. از ترس نبود از زدیو قلبش تند م سوختیم

 یشهاوجدان! با آن اتفاقات هنوز هم در چشم یاز اندازه بود. ب  یشنفرت ب
به آن دو  م. به بهزاد که با اخزدیو دم از خوب شدن حالش م شدیم یرهخ

 شد. یرهخ کرد،ینگاه م

 بهزاد، آدرس و ساعت بفرست. یرممدارم -

 جور کرد و گفت:وخودش را جمع  بهزاد

. فرستمیباشه نهالم! برو، ساعت هشت منتظرتم. آدرس هم واست م -
 ناراحت بشه یماکه دوست ندارم ن  دونییم

 یچشم یر توجه به حضور آن مرد که ز یزد. ب  یلبخند یدکه رس ینجاا به
 کرد. گفت:  ینگاهش م

 ی؟ندار یچشم، بهزاد کار یول شه؛یناراحت نم مایباشه نترس ن -

 نه قربونت، خدا به همراهت. -

زد.   یپوزخند صدا دار  یان،حالت ک  ییر توجه به تغ  یگفت و ب   یآرام  خداحافظ
 کرد.کردن از او، اتاق را ترک  یبدون خدافظ 

تقاص   خواستیم  یبدن و روحش هست. چجور  یکه زد رو  ییهازخم  هنوز 
. بدنش داغ شده بود؛ کردیدرد م  یشنهال را بدهد؟ گلو  یشدهنابود    ییندهآ 

 یک فرو کرد. که محکم به  یشپالتو یبشرا در ج یشها. دستلرزیدیم یول
 کرد.  ینفر خورد. بدون نگاه کردن به او معذرت خواه 
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بچه بود  یکند! مثل وقت   یهگر   خواستیدست خودش نبود. دلش م حالش 
 یدرا نوازش کند و بگو  یشکند. او موها  یهبگذارد و گر   یمان  یپا  یسرش را رو

تو   یهاارزش اشک  یارا نخور! دن  یزیچ یکه من هستم غصه  ینهالم تا موقع
 آرام زمزمه کرد. یینرو ندارد. با همان سر پا

الاقل خوشحال بشم؟!  یدمتو نگاهش ند یذره هم شرمندگ  یک چرا امروز  -
برسه   یشبه زندگ  یدبا  یانمثل ک یکیعد  سهم من و بهزاد درده ب  یشهچرا هم
 یدنشمن و بهزاد بخنده؟ اومدم حالم رو بهتر کنم با د ینداشته یشو به ر

 بدتر شدم!

داد و با   یهآسانسور تک  یینهاول به آ   یآسانسور شد و بعد از زدن طبقه    سوار 
 یشهمانند هم یشهاکرد. دست  یخشک  یرا بست. سرفه یشهادرد چشم
که مصرف   ییهاخسته بود و بخاطر قرص یو جسم یز نظر روح سرد بود. ا

باال  ونرا باز کرد. بد یشها. با باز شدن در چشمآمدیاش مکرده بود خواب
 رفت. یآوردن سرش به سمت خروج 

*** 

 انداخت و گفت: زدیشرکت قدم م یکه جلو  یاوشبه ن نگاهی

 .یختنکن. اعصابم به هم ر روییادهانقدر پ یا ینتو ماش ینبرو بش یا -

بود که  ینداخل برود و قصدش ا خواستینهال شده بود. دلش نم نگران
شده بود.  یزهاچ یرو شود. حتما تا االن متوجه بعضبهرو یانبا ک ییتنها

 سهام! یدمخصوصا رقابت بر سر خر 
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 زد و گفت: یشبه موها یبا حرص چنگ  نیاوش 

سر نهال  ییبه وهلل اگه بال یماخوبه؟ نحالت  ینم؟بش ینرو برم تو ماش یچ  -
 !کنمیندار خراب م یتعادل روح  یکهسر اون مرت یشرکت رو رو یرمم یادب

 داخل. یرمم یادن یگهد یقهاگه تا چند دق -

 داد. یهتک یگل  ینزد و به ماش یپوزخند نیاوش

گفت تو که   یزیچ  یک ! اون حالش خوب نبود  یگهد  ییقهچند دق  یگههنوز م  -
 ینا  یدنو د  یکن  یشاز پشت  ینکهنه ا  یمخالفت کن  خواستییم  یتر بودبزرگ  
به پنج سال  کنمیکه اون بال رو سر خواهرمون آورد؛ فقط دعا م  یاریشمرد ب

نره! که البته جز  یآرامبخش قو یهابرنگرده و دوباره سراغ اون قرص یشپ
 محاالته!

نداشت، به  یگر د یاکرده است، اما چاره  یسک ر دانستیم یبه خوب  خودش
اش شناس داخل گوشروان  یهاحرف  یول  داد؛یحق م  یشبابت نگران  یاوشن

 زنگ خورد.

نهال را به تن داشت هر دو دست از  یهاکه لباس  یآمدن دختر  یرونب با
 یشانکه از چهره ها  یاوشو ن یمان یدن. نهال با دیدندخود کش یشانافکار پر 

 شفته و نگران اند لبخند زد.معلوم بود آ 

! به لبخند!   کردیتظاهر م  یدو سال بود که به همه چ   یک نداشت! نزد  یا  چاره
 یابود اما چاره  ینسنگ  یلیخ  یشکارها که برا  یبه فراموش کردن گذشته و باق 

 به خاطر او غصه بخورند. یمایشو ن یاوشن خواستینداشت دلش نم
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 *** 

به سمتشان  ییابتدا یه مانند دانش آموزهادو گنگ و مبهوت به نهال ک هر 
 گفت:  یآروم یبا صدا یاوششده بودند. ن یرهخ دویدیم

 یاد؟نهاله داره انقدر با ذوق و شوق به طرف ما م ینا -

انداخت.  شدیم یکنهال که به آن ها نزد یبه چهره  یبا دقت نگاه  نیما
چهره   یداد؛ اما گرفتگ   یخودش را به ظاهر خوشحال نشان م  خندیدیلبش م

تک  شناختیم یشتر هم باش به وضوح معلوم بود. او نهال را از کف دست
کامال معلوم بود. نهال   اشیتک حرکاتش و حالت چشمانش و خنده مصنوع 

 گفت:  یماو ن یاوشتوجه به ن یرا باز کرد و ب  یندر ماش

 !یدشسوار  -

 نوز ماتش برده بود. گفت؛که ه  یاوشن به

 یدهنم ییپول اتوشو یمااز االن بهت بگم ن ی؟گل  ینبه ماش یداد یهچرا تک -
 !یکاپشنت رو با دست بشور  یدخودت با

را درهم کرده   یشهاکه اخم  یماکنار لبش نشست و به ن  یلبخند محو  نیاوش
 بود. نگاه کرد.

 .سوار شو ما رو برسون بعد دوباره واسه کارت برگرد -

همکارش را گرفت که به  یاش در آورد و شماره را از داخل کت اشگوشی
 پاسخ داد. یدبوق سوم نرس
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 یای؟م یدار یی؟! کجایماجانم ن - 

 بست یطور که کمربندش را م  ینهم  یاوشنهال و ن  یسوال  یتوجه به چهره  بی
 گفت:

که به رو دادم به آقا رحمت    یکه خواست   یشرکتم! اون مدارک   ینگ داخل پارک  -
 دستت برسونه.

 یای؟چرا خودت نم -

 بمونم. تونمینم یستحال نهال امروز خوب ن -

 و گفت: یدکش  یپوف  ینحس محمد

 یای؟فردا م کنم،یم یسباشه! خودم کارهات رو راست و ر -

 یست؟ن یآره! عرض -

 .یدخند آرام

 ما باش! خداحافظ. ی! مراقب خواهر کوچولویستن ینه امر  -

 ینگپارک یبه سمت در خروج  ین،رو زد و بعد از روشن شدن ماش استارت
 رفت.

 باشه، خدافظ. -

 نگاه کرد و گفت: شدیکه با سرعت از شرکت خارج م  یمابه ن نیاوش

 ی؟شد یمونشد؟ چرا پش یچ  -
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نشان داد. نهال که  ینگفت و خودش را مشغول رانندگ  یزیکرد و چ  سکوت 
 انداخت و گفت: یمابه ن ینگاه  یمه بود نمتعجب شد

 ی؟چرا نرفت  یما؟شده ن یچ  -

 فرمان را فشار داد و گفت: محکم

شد برم.  ینم یلگرفته بودم پس دل  یامروز رو در کل مرخص یست،ن یزیچ -
 رو به دستش رسوندم. خواستیهم که محمد م یمدارک 

که اگر   یشسال پسخت نهال را تنها بگذارد. مثل سه  یطدر شرا خواستنمی
از دست   یشههم  یبود کار از کار گذشته بود و او را برا  یدهرس  یرتر لحظه د  یک 

وقت  یچکه کرده بود سرزنش کرد و ه  یداده بودند. خودش را بخاطر حماقت 
با  کردیم فکر و نهال مسئول بود!  یاوش. او در قبال نبخشیدیخودش را نم

سال   یستکه ب  یاما، نشد! دختر   شود؛یاو خوشبخت م  یانمهر ازدواج نهال و ک
اش احساس کمبود کند،   یبزرگش کرده بود و نگذاشته بود در زندگ   یبا بدبخت 
رفت! هنوز هم که هنوزه  ینو ناشناس شکست و از ب یبهآدم غر  یک توسط 

او قد علم کرده   یکه چگونه جلو  بیندیرا داخل شرکت م  یساالر  یانمهر ک  یوقت 
کند. شرمنده بود! دنده را   یگلوله وسط سرش خال  یک   خواهدیماست دلش 

 پدال گاز فشار داد. یرا رو یشعوض کرد و پا

*** 

که نهال حالش خوش   یدفهم یشه. مثل همکردیم یرانندگ  یادیسرعت ز با
 یدور فرمان مشخص بود که عصب یمان یها. از مشت شدن دستیستن
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اش را نقش توانستینم یمان یجلو باشد یماهر  یگر است! هر چقدر هم باز 
 یزهاچ یسر  یک از بهزاد  ید. امشب باکردیدرد م یشکند. گلو  یفاا یبه خوب 

 :ید. در دلش پرسپرسیدیرا م

 یهادار سهام، سهام یکی یکیانقدر وضعش خوب شده که داره  یمان یعنی -
! اون گفت یبهرغ یانگفت با ک ی؟چجور خره؟یو م یشرکت به اون بزرگ 
 حالش خوب شده!

تقاص پس نداد؟! با  یانمهر زد. چرا ک یکرد و لبخند تلخ   یشبه پاها نگاهی
را کشت.   یمان  یدردانه  یز عز   یکه آن کرد نهال را کشت! نهال خسرو  ییهاکار 

چرا سرنوشت او و   یدبار هزارم از خودش پرس  ینشست. برا  یشبغض در گلو
کم کم محو شد   یپررنگ بود؛ ول اشیگ که در بچ  یبود؟ آن مرد ینا یاوشن

داد. کجا هستند آن مادر و  یهبخار گرفته تک ی یشهکجاست؟! سرش را به ش
خردسال   یدر ذهنش از آنها دارد؟ چرا دو بچه  یمحو  یلیخ  یر که تصاو  یپدر

سکوت، با  یهرا بست که بعد چند ثان یشرا رها کردند و رفتند؟ چشم ها
 یشهمحکم به ش  سرش  یمان  یترمز گرفتن ناگهان بلند آهنگ و    یصدا  یچیدنپ

از نهادش خارج شد. اگر کمربند نداشت گردنش شکسته  یخورد و آخ آرام
 بود.

 یگم شد. نگاه   خواندیکه داشت م  یدر آهنگ شاد یاوشن یقهقهه صدای
 یاش به سرخ چهره  یت. از عصبانآمدیاش درنمخون  یزدیکرد. کارد م  یمابه ن

 .زدیم
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 ینزم یبه خاطر بارندگ  بینیینم کنی؟یم یهچه کار یناحمق! ا یپسره - 
 !یسه؟خ

. با آمدیپشت سر م هایینبوق ماش یبه اطراف انداخت. صدا ینگاه  نهال
عقب  هاییصندل یرو یاوش. نیددرد سرش را به سمت عقب برگرداند که د

 .خنددیاست و م یدهدراز کش

 !یگهد یستات نعقل تو کله -

 .یدسردردش شد و آرام خند یخیالب یمان یچهره یدند اب

 یانبرو که االن م یانشده، شلوغ نکن! بزن کنار  یزیشچ یحاال که کس -
 .یدنپشت سر پدرت رو به دستت م یهاراننده

گفت، به   یل*ب ال اله اال اهلل ا یر به نهال رفت و راه افتاد و ز یغره ا چشم
 یماشد ن یشتر ب یشهاکه پخش شده بود گوش کرد كه شدت خنده  یآهنگ 
 که مملو از خنده بود گفت:  یبا لحن یاوشرا کم کرد. ن یشصدا

 یرانندگ  یلومتر ک یستاون موقع که با سرعت صد و ب ید،بعد ببخش -
 نبود؟! یسخ ینزم کردین،یم

 د.نشسته بو اشیشانیپ ینب یظیانداخت. اخم غل یمابه ن ینگاه  نیم

خواستم  یندوتاتون تو فکر فرو رفت یلیخ یدمهات رو باز کن! دبابا! اخم یا -
 .یاینکنم که از فکر درب  یکار  یک 

 گفت:  یو با همان لحن جد یچیدپ یابانخ داخل
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 یارن؟مخواهر برادرشون رو از تو فکر در  یجور ینا - 

زد و  یبخنددر آورده بود نگاه کرد. ل یدو صندل ینکه سرش را از ب  یاوشن به
 .یدرا بوس یمان یگونه

 .ینمبب یختهرداداش! دوست ندارم جفتتون رو به هم یدببخش -

اش را که چهره یاوشبه ن یرا نگه داشت و نگاه  ینخانه ماش یجلو نیما
 مظلوم کرده بود انداخت.

 تکرار نشه! یگهد یدفعه ی،ول یکار رو کرد  یندفعه ا ینا -

موضوع بهزاد و  یدشد با یادهپ ینکرد و از ماش  یاوشنثار ن یلوس یرلبز نهال
 یاوش. به سمت آسانسور رفت. پشت سرش نگفتیم  یماقرار امشب را به ن

پر از  ینهافتاد. تمام آ  یفکرد که نگاهش به آسانسور نسبتا کث  یاآمد. سرفه
 را بهم هایشدستکه   یاوشکرد و روبه ن  یاآب بود. دندان قروچه یهالکه

 تا گرم بشود گفت: دادیمالش م

 آسانسور درست کرده؟! یوضع رو برا ینا یک   -

 انداخت. ینهبه آ  یرا باال آورد و نگاه  سرش

تو برو استراحت  کنمیم یزشتم رمیاشکال نداره خواهر خوشگلم! االن م -
 .یدیمرس یکن وقت 

از  انستتویدر ذهنش بود که نم یشتریب یهافکر  یمتنفر بود؛ ول یفیکث  از 
 یفشرا از داخل ک  یدبپرسد و جوابش دست بهزاد بود. با باز شدن در، کل  یمان

 گرفته گفت:  ی. با صدایدرا باال کش اشینیدر آورد و ب
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 کجا موند؟  یمان - 

 .زدیبهش زنگ زدن داشت با تلفن حرف م -

به صورتش خورد.  ینیدلنش یرا در آورد و وارد خانه شد.  گرما هایشچکمه
 ییلبش نشست. عاشق گرما  یرو  یخانه لبخند  قدم به داخل  ینبا گذاشتن اول

اش را درجه  یشهمخصوصا نهال هم که هم  شدیبود که از کف به باال منتقل م
ه روز حاضر بود شبان ی. حت دادیخانه به او م ینا ی. حس خوب بردیباال م

باشد! حدودا پنج ماه بود که به  ینجانگذارد و فقط ا یرونرا از خانه ب یشپا
که خاکش خشک شده   یگلدان   یکرده بودند. نگاهش رو  یاسباب کش ینجاا

 از پشت سرش آمد. یاوشن یکرد. صدا  یبود افتاد. اخم

کنم نهال خانم  یز برم آسانسور رو تم یپاک کن رو کجا گذاشت  یشهش -
 ی؟وسواس

. یستادپا ا یپنجه یرفت و رو ییباال ینتبه سمت کاب یرفت؛ ول یجگ  سرش
 یحرکت نهال، صدا ینرا بردارد. تعادلش را از دست داد. با ا یوانتا آمد ل
 یاوشن  یهااپن گرفت. دست  ی. دستش را به لبهیچیددر خانه پ  یاوشنسبتا ن

 حلقه شد و با اضطراب گفت: یشهادور شانه

 شده؟! ینهالم؟ چ  یخوب  -

نگرانش نگاه کرد و با   یها. به چشمیستادا  یاوشسرفه کرد و به کمک ن  نهال
 لبخند گفت:

 پسر خوب؟! یرفت! چرا رنگ به رو ندار یجسرم گ -
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 و درهم کرد. یشهااخم نیاوش 

 یپسره! ول ینا یدناتاقت! صدبار بهت گفتم نرو د یمکن تا بر   یهبه من تک -
 ... .یستات نعقل که تو کله

 جواب داد. یحال یب  با

 هاست!! اثر قرصیاوششو ن یخیالب -

تخت دراز بکشد.. بدجور خوابش گرفته  یاتاق را باز کرد و کمکش کرد رو در 
به  یاز از آن ها ن ییرها یکه برا  چرخیدیدر سرش م یادیز یهابود و فکر 

که پتو را برداشت و   یاوشخواب آلودش به ن  یهاچشم  ینخواب داشت. از ب
 گفت:  یانداخت نگاه کرد. با لحن خواب آلود یشرو

با بهزاد قرار دارم. دوست   8کن! چون    یدارمنشدم، ب  یدار عصر اگه ب  5ساعت    -
 !یکهدارم داداش کوچ

 را بست. یشهانشد و چشم یاوشاز طرف ن یعکس العمل منتظر 

*** 

 جوان بود آمد. یموکلش که دختر  یدادگاه خارج شد. صدا از 

اول   یکه جلسه  یدینبدون دردسر ازش جدا بشم؟ د  شهیم  یعنیآقا ونداد    -
 حاضر نشد!

 را به صورت کبود دختر انداخت و گفت: نگاهش

 !ینشجدا یابیغ ینمجبور یانن یشونهمسرتونه! اگه ا یهتمام مدارک عل -
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اش ثروتمند مشهد که با اصرار خودش با پسرخاله یهااز خانواده یکی دختر  
تعادل  یدندداشت ازدواج کرد؛ اما بعد ازدواج فهم یمتوسط  یکه وضع مال

! یانمهر مشابه ک یقا. دقزندیکتک م  یالک  یزهایندارد و دختر را سر چ یروح 
 زد. رفتیم ینبه ونداد که با اخم به سمت ماش یلبخند محو

 د!ممنونم ازتون آقا وندا -

 تکان داد و گفت: سری

 خانم خردمند! یفمهوظ -

شد. در  یدهتوسط دخترجوان کش یشپالتو ینعقب را باز کرد. آست در 
 یلدل  ینتوانست ونداد را بشناسد. دخترهم به هم  ینم  یاول، کس  یدارهاید

 اش همسر او شود.بعد از جدا شدن از پسرخاله تواندیفکر کرده بود م

 !ونداد یستن اتیفهوظ -

او که محکم پالتواش را گرفته بود انداخت و   ییدهکش  یهابه انگشت  نگاهی
 .یددستش را کش

 دارتون خانم خردمند!نگهخدا -

 یکه آرام خدافظ   یداش را ددرهم رفته  یاز سمت او نشد. چهره  یجواب   منتظر 
عقب گذاشت و بعد از بستن در سوار شد و با  یصندل یرا رو یفشکرد. ک

 یفتادهن یبودم نه ناراحت! اتفاق خاص یسرعت از پارک خارج شد. نه عصب
 یا شددستش دور مچش با خواستی. حاال مآمدیاو خوش اش نم یبود؛ ول

کم روشن کرد که فکر   یرا با درجه  یپالتواش را گرفته باشد. بخار  خواستیم
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زد که  ی! چند تماس از دست رفته داشت! پوزخندرفت یانمهر سمت ک 
افتاد اعصابش برهم  یآن پسر م یادزنگ خورد. هروقت  اشیگوش

 یکه سر آن دختر آورد و بعد هم خوش و خرم راه   یی. به بالهاریختیم
را در آورد.   یگوش  یشپالتو  یبو از ج  یدکش  اشیشانیبه پ  یشد. دست   ریکاآم

افتاد. بازش کرد و دکمه  یسیام بهزاد به انگلصفحه ن ییندر کادر کوچک پا
 .یچیدخندان بهزاد پ یگذاشت. صدا  یکر اسپ یاتصال را زد. رو

 یکازت  خوامی! می؟! چطورینمنقطه چ یکمعرفت! شر  یسالم مرد ب  -
 !ی؟خواهش کنم نگو نه! خب ون 

 گذر رد شد و گفت:  یر ز از 

 بپرس! یکی یکی! ی؟سالم خوبم! تو خوب  -

 بامزه کرد.را  صدایش

کارتم رو   یمندارن! من س ی! همه که مثل شما دائمشهیم یادز یمپول گوش -
 بخوام زنگ بزنم همون هزار تومنه! یو به هرک  کنمیهزار تومن شارژ م

 زد و گفت: یمحو لبخند

 بهزاد؟! یهات بردارکار   یندست از ا خواییم یک   -

 و گفت: یدخند بهزاد

 رستوران! یایب 8امشب ساعت  یهر وقت قبول کرد -

 .رسیدیامشب نم یفکر خودش هم بود که برود،؛ ول در 
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 !یادام مپسرخاله ی! ولیامفکر نکنم امشب ب - 

 خوامیم  یایب  یددنبالت! با  یام! مگه دست خودته؟! به زور میاین  یغلط کرد  -
قدمش  یاد! بیاد؟ب خوادیات مپسرخاله یگینفر رو باهات آشنا کنم! تو م یک 

 8! خدافظ! ساعت یواربه د زنمیسرت رو م یایبه موال اگه ن یرو چشم ول
 نره! یادت

به رستوران برود؟!   8ساعت    یادز  یاعتراض به او نداد و قطع کرد. با کارها  حق
ظهر  11دفتر شد. چون ساعت  یابانبه بهزاد گفت و وارد خ ییکالفه ناسزا

. داخل شدیم یدهد یادهخلوت بود و فقط چندعابر پ یابانخ یبابود تقر 
داد.  تکان یشبرا ینگهبان زد که دست  یبرا یو تک بوق  یچیدپ ینگ پارک
پارک کرد و بعد از  یک یمنف  یطبقه پر شده بود. به اجبار طبقه یتظرف

با فکر مشغول به سمت آسانسور رفت. هم آن دختر، هم  یفش،برداشتن ک
دوتا نبود! با باز شدن در  یکیاو  هایی! گرفتارینازآقابزرگ و هم آ  یهاحرف

 یآرام  یدر را باز کرد و با صدا  یبه در زد که منش  یابه سمت دفتر رفت و تقه
 گفت:

 سروش. یآقا یدخوش اومد -

 به او انداخت و گفت: ییگذرا  نگاه

 ممنون. -

 رفت. یزشاز ونداد به سمت م جلوتر 

 نفر داخل دفترتون منتظر شما هستن! یک ونداد خان  -
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 فرو برد و با اخم گفت: یبشراستش را داخل ج دست 

 موکل؟ -

 یلقرارداد با شما بستن! وک یک  یشبله! خودشون گفتن حدود چندسال پ -
 خودشون! یلو بعد هم وک ینپدرشون بود

دوست داشت  یلیجمع شد. خ یشاخم ها خواه،یک ن یهاحرف یدنشن با
 یک. رودیو به محل کارش م یزندهنوز هم به او زنگ م ییبداند با چه رو

 گفت:  ینسبتا بلند یو صدا یتبرداشت و با جد یقدم به سمت منش

با من  یتا وقت  کنمیبار چهارم به شما گوشزد م ی! دارم براخواهیک خانم ن -
بار چهارمتون هست   ین! اینرو داخل اتاق من راه ند  یکس  ینهماهنگ نکرد

به جز  یتکرار بشه راه  یگهد ی! دفعهکنینیاشتباه رو تکرار م ینا ینکه دار
 !یمکه بسته شده ندار  یفسق قرارداد

 یبود. ونداد حت   ی. عصبان یدونداد، رنگ از صورتش پر  یبلند و عصب  یصدا  از 
! یمیاو را بشنود چه برسد به هم کالم شدن با دوست قد یداحاضر نبود ص

 آمد. یانمهر ک  یهاقدم یصدا

 یامسرت، خودم خواستم ب یرو ی! ساختمون رو گذاشت یل؟وک یچته آقا -
 رو دعوا نکن! یمنش

اش رد شد. به سمتش برگشت. تعجب چشم  یآن اتفاقات از جلو  یع وقا  تمام
حالش از  یآنها بعد پنج سال بود؛ ول یدار د ین. اولیدونداد د یهارا در چشم
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بود و سر و  اشیمشک  یهادر چشم یبیرو به آن رو شده بود. برق عج ینا 
 مرتب شده بود. یلیوضعش خ

 یاومد یانداخت  یین! بعد سرت رو پایرننم یبدون دعوت تا حمام عموم -
 !ینجا؟ا

شده بود  یرتر ونداد را که انگار پ یداد. سر تا پا یهبه چهارچوب در تک کیانمهر 
 را از نظر گذراند و گفت:

 ونداد! ینبود ینجورینچ نچ! تو که ا -

بود. بازهم تظاهر  ینجااز جانب ونداد نشد. به اصرار پدرش ا یحرف  منتظر 
که سر همسرش آورد. چندسال در   ییدانست بعد از آن بال یکرد؛ اما خدا م

 و ادامه داد. یدمهابا خند یروانکار! ب بود و تحت نظر  یبستر  یمارستانت

 !ی؟نکنه هنوز هم تو فکر اون اتفاق  -

 در حرکت بود انداخت. یانمهر او و ک ینکه سرش ب  خواهیک به ن نگاهی

 !ینبر  تونینی! میدشما مرخص -

 که اخراج شده باشد.  ترسیدیترس نگاهش کرد. م با

 اخراج شدم؟! -

 تمومه! ینجا! امروز کارتون ایرخ -
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 یشو پالتو یفکرد و بعد از برداشتن ک یداد. تشکر آرام یرونرا ب نفسش 
 یب. درون جیدلرز یم یش. دست هایدبا تمسخر خند یانخارج شد. ک

 شلوارش فرو برد.

کرد   یممن نبود! عصب یر تقص یدی! خودت که دی؟هم انقدر احساسات  یلوک -
 هام از دستم رفت و اون اتفاق افتاد!منم کنترل کار 

دورگه شده بود  یتکه از شدت عصبان  ییداد و با صدا یهتک یمنش یز م به
 گفت:

 !ی؟اون دختر فکر کرد یینده! تو اصال به آ ی؟احساسات  -

 گفت:  تفاوتیبه سمت مبل رفت. نشست و ب  کیانمهر 

ونداد! فقط اومدم بگم من سالمم! تونستم   یخاطرات برام بکن  یتداع   یومدمن  -
و به  یماییو حالم خوبه و دوباره امورات آژانس هواپ یامکنار ب یماریمبا ب

 دست گرفتم.

 یک  یانمهر آدم شده بود. ک ینا یلوک یزمان  یکخودش متاسف بود که  برای
به  ینبود که الاقل دل ونداد خوش باشد که آدم شده است. سر  یمانذره پش

گرفت و به سمت اتاق  یز اش را از م یهتکان داد. تک یشتاسف برا یمعنا
 کارش رفت.

 برو! ینجاخوبه که حالت خوبه! االن هم زحمت بکش از ا -
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 یقرف  ترینیمیصم  یزمان   یک ونداد! من و تو    فهممیکار هات رو نم  ینا  یلدل  - 
کنار و چندساله نه   یدیدختر کش یک شده؟ بخاطر  ی! چ یمهم بود یها برا

 نبود! یاتفاق بود و عمد ی!؟ خودت که شاهد بودیچینه ه یزنگ 

خط قرمز  یک دور تو رو  یدمکه د  هایییز که افتاد و چ  یبعد از اون اتفاق  -
هم  یگهبرو! د ینجا! من اشتباه کردم و قبول دارم! االن هم از ایانک  یدمکش

 !یخودم شرمنده کرد یخدا ی! من رو جلویان

دو دستش گرفت. پس از آن اتفاق  یننشست و سرش را ب یزشم پشت
 ی،دنبالش هم گشت؛ ول یحت  دیدیسال کابوس آن دختر را م یک ونداد تا 

باز شدن در آمد.  ینکرد. صدا یدایشپ یانمهر نبود! بعد از جدا شدنش از ک
 گفت:  ینسبتا بلند یبا صدا یانمهر ک

اون اتفاق بود! ا ت  یدیخودت؟! ونداد خودت د ی! خدایغمبر؟پسر پ یشد -
 ف ا ق! بفهم! من از عمد هلش ندادم!

 داد و گفت: یهتک یشصندل به

. اصال یهم اتفاق بود که سرش آورد یگهد یعه؟! اتفاق؟! حتما اون بالها -
! یه؟چطور  یتشوضع  ینیدنبالش بب  ی. االن که حالش خوب شد رفت ینمبذار ببب
 ! کنمید هم باور نمدرص یک که   ینگو رفت 

 گفت:  آیدینم یینونداد از موضع خود پا یدکه د  کیانمهر 
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! یتر از آش بشداغ یکاسه  یست! توهم الزم نشدهیکه چ   یستبرام مهم ن - 
! اگه یدقرارداد جد  یتا آژانس، برا  یایسر ب  یکبگم  که بهت  ینجافقط اومدم ا

 !یچیکه ه  یکن  یهمکار خواییهم که نم

 را برداشت. یشهااز موکل یکی یکرد و پروندهبه او کشو را باز  توجهبی

 به سالمت! -

شد. به شدت  یماند حالش بد م یو پالتوش را برداشت. اگر م یفک  کیانمهر 
! بدنش لرز کرده بود و دست یآرامبخش قو یداشت به همان قرص ها یاز ن

 .یدلرز یم یشها

 !یغمبر پسر پ یموفق باش -

. هر آیدیبه حساب م  یانمهر از نظر ک  یذره هم مهم نبود که چ   یک اد  وند  برای
کل وجودش را  کردیمعصومش فکر م یوقت به آن دختر و چهره

هم خودش نخواست. به اصرار  یش. چندسال پگرفتیوجدان فرا معذاب
 یخیال. بیردرا به عهده بگ  شانیماییپدربزرگش مجبور شد وکالت آژانس هواپ

رنگ را  یانقره یساش زد و خودنورا به چشم ینکششد. ع ر یانمهک ر فک
 شد. یهبرداشت. مشغول خواندن احضار

*** 

 ینگاه  یابانفرو برد و به سمت راست و چپ خ یبشرا درون ج دستانش
گرم شود و   یتا اندک   کشیدیاش را بهم مکه دستان  یدانداخت. از دور آوا را د
ل*ب اش نشست. دل  یبر رو ینی. لبخند دلنشآمدیبا سرعت به سمتش م
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 تهرا به مشهد گذاش یشپا یکه از وقت   شدیم یاش شده بود. چند روزتنگ  
 یگر او بود لبخند محو. به آزاد که نظارهکردیبا او صحبت م یبود فقط تلفن

 زد.

 سالم پسرعمو! -

آوا را از نظر   یحق اعتراض نداشت. سرتا پا  یول  آمدیلفظ خوشش نم  ینا  از 
قواره بزرگ  یکه روسر   یسیانگل یقه یروشن با پالتو آجر ینگذراند. شلوار ج

بود. نگاهش را از آوا گرفت اش کردهداشت سر  یآجر  هاییهکه حاش  یاقهوه
 و گفت:

 ید؟عمو کجاست؟! چرا خودتون تنها اومدسالم دخترعمو! زن -

من اجازه ندادم.  یول یاد؛خودش ب خواستینشسته. م یمامان تو تاکس -
 شد برگرده تهران؟! یراض

 روشنش زد و گفت: یا قهوهیبه موها یکالفه چنگ   آزاد

. عمو و آقابزرگ که متوجه اومدن شما همراه من کنمیم یشراض ینه! ول -
 نشدن؟!

 ها زد و گفت:به برف یشاقهوه یهابوت با

 یلیکن ونداد برگرده! مامان خ  یکار  یک ! آزاد  یرازش  یمریم  یمدار  یمنه! گفت  -
 یو انگار نه انگار! موسسه حقوق   کنهیبرخورد م  یعاد  یلیناراحته! بابابزرگم خ

 یعنیآزاد!  ی. وایادو م یرهم یعاد یلیداداشمم که افتاده دست حسام و خ
 از دستش خرده. بماعصا یلیموهاش و از ته بتراشم! خ خوادیدلم م
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 نگاه کرد و ادامه داد. یشپسرعمو یگرفته  یعجز به چهره با 

 آزاد برگردونش. کنمیخواهش م -

 یبرگرده چه طوفان  دونییبشه؟! خودت از همه بهتر م یبرگردونمش که چ  -
 یپا فشار یناز با اخالق ونداد. آقا بزرگ رو ازدواج ونداد با آ  یشهباز به پا م

 یک یهمون آش و همون کاسه یشهو م کنهیکه قبول نم  ونداد هم کنهیم
 ! یرهم  یناز ب  لشساو چند  ین! اگه برنگرده هم که تمام زحمات چندیشسال پ

از   یشههم  یموسسه رو برا یرهو حسام سر بگ یناز آ   یو عروس  یاداگه ونداد ن  -
 !شهیهم محروم م یراثو از ارث و م دهیدست م

ارزش  یزیونداد پش یکه برا یزیکه تنها چ دونییخودت بهتر از همه م -
 .یراثهنداره ملک و امالک و ارث و م

 .رودیبه سمت عقب م یو قدم کشدیبه چشمانش م دستی

بشه توسط ونداد که  یدهاونا موسسه خر  ی! اگه تا قبل عروسیه؟چاره چ -
! مخصوصًا دهیو از دست م  یچ همه  یشههم  یاگه نشه ونداد برا  یتمومه؛ ول

 حسام خان! یبازکه بهش زدن و قهرمان  یبا تهمت 

 یرهخ ینو سرش را به سمت آوا که با اخم به زم دهدیم یرونرا ب اشنفس
 :گویدیو م چرخاندیاست مشده

شرکت شد؟! تمام  یباعث ورشکستگ  ی! ک لنگهیموضوع م ینکار ا  یجا یک  -
 ینا یاش تو! همهبوده؟یکار اون نبوده! پس کار ک   یونداده؛ول یهمدارک عل
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 یرو چک کردم؛ ول یچ بار همههزار  یک ! نزدخورمیموضوع به بن بست م 
 متهم بودن ونداده! یدهندهنشون یمدارک محکم و قو

 گفت:  یاو با لحن کالفه یستادآوا، صاف ا یزنگ خوردن گوش با

 یجور یک  کنی! توهم لطفا سعهیگ! من برم دیزنهحتمًا مامان داره زنگ م -
. راستش یمحداقل بهش بگو من و مامان اومد یابه برگشتن،  یاش کنقانع 

 !کنهیو فقط وضع رو بدتر م کنهیرو حل نم یچیحق باتوئه برگشتش ه

 و گفت: یدبود لبش را گز که به ونداد گفته  یدروغ  یادبا  آزاد

هنوز به ونداد گفتم عمو و آقابزرگ کارت دارن! اگه بفهمه دروغ بوده سرمن   -
 !زنهیم یوتینو با گ

 انداخت و رد تماس داد. یبه گوش نگاهی

کشوندنش به  یبرا یگهد یبهانه یک ! الاقل گفتییدروغ رو م ینا یدنبا -
 خدافظ!جورش کن! فعال وجمع  یجور یک! االنم یننه ا کردییم یداتهران پ

 عمو سالم برسون!خداحافظ! به زن -

 . تا بعد!رسونمیرو م یتچشم بزرگ -

نگاه کرد   بودیستادها  یابانکه آن سمت خ  یتند به سمت تاکس  یهابا قدم  آوا
برد و با افکار فرو یبشو به سمتش رفت. آزاد کالفه دستانش را درون ج

آگاه بود که اگر ونداد   یخوب   گرفت. او به  یشونداد را در پ  یراه خانه  یشانپر 
 یرا هم نبرد؛ ول شاسم یگر د یدشا ببردیاست پکه بهش گفته  یاز دروغ 

و   ین! چنددانستیآمدن به مشهد را نم  یونداد برا  یلنداشت. او دل  یاچاره



  

 
108 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه
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 یاوردبه زبان ب توانستینم یول دادیچند سوال بود که در ذهنش جوالن م 
 یناول  یو دستش را برا  یستادا  یابان. کنار خکردیچون ونداد لب از لب باز نم

به  یترمز کرد. سالم آرام اشیکنار پا  یرنگ  یانقره یدتکان داد. پرا یتاکس
ونداد را داد. از رفتن به رستوران   یبود گفت. آدرس خانه  یراننده که پسر جوان 

 .. بود. آن را به شب موکول کرد.شده یمانپش

*** 

افتاد.  یک و گرما چشمانش را باز کرد. نگاهش به اتاق تار یشدت تشنگ  از 
 17:30نشست. بابانوئل کنار تخت را روشن کرد. به ساعت نگاه کرد    یشسرجا
کرد که در باز شد و قامت پالتواش را باز   یها. دکمهیدکش  یاز سر آسودگ   ینفس

 شد. یاننما یمان

 !ی؟م. بهتر شدکن  یدارتب یامب خواستمیم -

 کاناپه کنار پنجره انداخت و گفت:  ی. شال و پالتواش را رویدکش  ایخمیازه

آمپول و دوتا  یک به  خورمیمن سرما که م دونییآره! بهترم! خودت که م -
 اس!هفته گرفته یک فقط صدامه که تا  شمیقرص خوب م

 کرد و گفت:  یاتک خنده نیما

 یبر  یبه بهزاد قول داد ی! راست یدهرس تازه به بلوغ یهاآره مثل خروس-
 رستورانش؟

 تخت بلند شد. یرو از 

 اوهوم! ساعت هشت! -
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 رمان  کی

. خوردیگفت و از اتاق خارج شد. حال نهال از گرما بهم م یآرام یباشه 
آب  یوانل یکاش را برداشت و از اتاق خارج شد. وارد آشپزخانه شد تا حوله

. مخلوط کن را به برق زده بود و یچیددر خانه پ یاوشن یبخورد که صدا
 اند.خویمشغول پوست کردن موز بود. همان طور هم بلند بلند آهنگ م

 ید ید ید یارتز یمرفته بود یپارسال بهار دسته جمع -

 !ید یمحبت دخوشگل و با یدختر  هی برگشتنی

 !ید ید اومدیبود دنبال ما مما شده همسفر 

هاش را جلو شانه  یاوشداده بود و نظاره گر برادرش بود. ن  یهتک  یوار به د  نهال
 برد و دستانش را چرخاند.

 مروتیدل ب  ینبه دست و پام افتاده بود ا -

 برو بهش بگو گفتمی

 وگوگفتیدوستش دارم ب  آخه

 بشه بشه خوادیم رچیه

 بگه بگه خوادیم هرچی

 جواب شنفتم ینودلم رو گفتم ا راز 

 جواب شنفتم . ینودلم رو گفتم ا راز 

 یخچالحرکت خودش را به  یک را نازک کرد. با  یشصدا یدکه رس  ینجاا به
 رساند و ادامه داد.
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 رمان  کی

 !ی؟چرون که چش  یا یارتز ی! اومد یپسر چه قدر نادون  یتو زوار - 

 یشها بازییوانهمتوجه نهال نشده بود. با خنده مشغول نگاه کردن د هنوز 
 .یچیدپ ینیشدر ب یماادکلن ن یبود که بو

 کردم؟!  یتپسره من ترب ینمنگاه کن تو رو خدا ا -

 گفت:  دادیطور که کمرش را تکان مکن را باز کرد و هماندر مخلوط نیاوش

 که رفتم  یارتیگفتم به اون ز  -

 که کردم  یبه اون عبادت  قسم

 که بستم  یلبه اون قفل و دخ قسم

 .پرستمیمن تو رو م بعدخدا

کرد. به فرو یاتکرد و انگشتش را داخل محتورا خاموش کنمخلوط
 کرد.دهانش برد و مزهسمت

 بوف!! بوفیخسرو یاوشن جییاس! دچه خوشمزه -

به سمتشان برگشت   یاوش. نیدندنتوانست خودش را کنترل کند. آرام خ  نهال
 یلیچوچرب یبود و حساب  یشکه ماله چندوقت پ بندییشپ یدنکه با د

را برداشت که   اشیآنها گوش  یدنشد. با د  یشتر نهال ب  یبود شدت خندهشده
 اطوار و . همان طور که ادا یچیدپ زادهیشماع  یصدا یقهدقبعد از چند

 به سمتشان رفت و رو به نهال گفت: ریختیم
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 رمان  کی

آهنگ  ینبا ا یفهخودم! ح یمایداداش ن یا. بشدیدار به جوکر دومم ببه - 
 !ینرقص

 کرد و گفت:  اییاخم تصنع نیما

 !یگهبسته د یکه هست هم تو -

 .یدرا گرفت و به وسط آشپزخانه کش یمان یهادست نیاوش

 یامب  خوامیمن هنوز م  ینمبب  یاب  ها! من گذشته  از   یسن  یبه حالت باز بگ   یوا  -
 ! مگه نه نهال؟!یما؟بابا ن یکار  یشاهد عقدت بشم. کجا

 گفت:  اییوصف نشدن  یبه جفتشان زد و با خوشحال لبخندی

 آره! -

 برسونم چشم! جایک اول شما دوتا رو به  -

اش چشم یکوتاه از جلو  یلمف یک به نهال دست داد. گذشته مثل  یبد حس
محل   یک  یبرا  یمان  هاییدنبود! دو  یادش  یمیقد  یسافر خانهشد. هنوز مرد

بود را  یدههم خر  یشتولد هفت سالگ یبرا یماکه ن  یعروسک  یسکونت! حت 
ش یاوبزرگ کردن او و ن یکه آن مرد برا  هایییسخت  یشهنگه داشت تا هم

 یممنون زحماتش باشد. به چهره یشهاش باشد و همچشم ی. جلویدکش
. شدیرهخ  رقصیدیشان مبا آهنگ مورد عالقه  یک ش  یلیخندانش که داشت خ

 یر چهره بود و مهربان و فداکار! از نظر خودش پبود. خوش یهر دختر  یآرزو
 هایهبچ یافتاده و پخته شده بود. هر وقت نگاهش را روجا یبود؛ ولشده

 گرفتیوجدان م. عذابدیدیم  شدنیم  هایلهوسذوق سوار  وپارک که با شوق
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به سمتش آمد و  یاوشکه آنها را رهاکردند. ن  یااز خانواده شدیو از متنفر م 
 مچ دستش را گرفت. از فکر در آمد. یادفعه یک 

 حاال نوبت جوکرمونه! -

 رفت. زدیکه داشت دست م  یماگذاشت و به سمت ن  یصندل یرا، رو حوله

 !ی؟دم تو رفت عه ؟! من اوم -

دستانش را باز کرد و شروع کرد به بشکن   یمابود. نو گذشته شده  یانک  بیخیال
 زدن.

 دارم؟ یشتر کنم؟ مگه دوتا بچه ب  کار یاز دست شما دوتا من چ  -

 !ی؟هات دوست دارما رو مثل بچه یخودتم اعتراف کرد یدید -

 ید آخرش بود که هردوشان را سمت خودش کش  یتمروبه اتمام بود و ر  آهنگ
 و گفت:

 خب؟!  ینبهم بابا بگ  ینشما حق ندار  یدونم ول  یهام ممن شما رو مثل بچه  -

 ترسیدی. مشدینم  یبپرسد؛ ول  خواستیدر ذهنش بود که م  یادیز  هایسوال
با اخم از بغل  یاوشبودند!؟ ن یچه کسان  یشانبپرسد مادر و پدر اصل ینکهاز ا

چنگ زد. ساکتش کرد و با حرص  یز م یرا از رو یآمد و گوش یرونب یمان
خورده بود.  یکهش ایناگهان  ییر که متعجب از تغ  یماآورد. به نرا در  بندیشپ

 گفت:
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بابا؟! مگه کم  یمبهت بگ یمندارما حق یچ  یعنی. یمان کنمیمن درکت نم - 
بزرگ  یکه من رو از نوزاد  یتو بود دونییواسمون؟! خودت خوب م یگذاشت 

از  یکه دار ی! کو اون پدرینتو و نهال بود یدمکه د ینفر  ین! اولیکرد
و بفهم!   ینا  یاسم بابا رو دار  یاقتبه من نگو؟! تو ل  گییو م  کنییم  یشپشت

 ... .یمن و نهال گذاشت  یتو پا یتو جوون 

که با  یما. از بغل نزدیم یزده بود و صورتش به سرخ  یرونگردنش ب رگ
زد  یشبود در آمد. نهال با تشر صدا یاوشن یگر حرفاعبوس نظاره یچهره

 داد:ادامه  ی،ندهد؛ ولادامه یعنیکه 

به   یادم  یادم  ی! از وقت خورهیحرفات بهم م  ینحالم از ا  یماو کوفت! ن  یاوشن  -
قهرمان  تا نگم! تو یار بمحکم  یلدل یکداداش!  ینبابا به من بگ ینمن نگ

مدرسه! تو با  یو برد یگرفت   یی! تو دست من رو اول ابتدایمان یمن یزندگ 
و پاش  یختر و گرفتییبرامون تولد م یحساب وجود نداشتن پول درست

 یکه وقت  یبود ی! تو همون برهیادمونکه نبود پدر و مادر از  کردییم
 گفتیم  کشیدیدست رو سر من و نهال م  ی! ک آوردمیبهت پناه م  ترسیدمیم

کجاست اون پدر؟! نشونش   ین؟کن  یهگر  ینام حق ندارکه من زنده  یتا موقع
اون مرد به اصطالح پدر   یبفهم! وقت   یتو بود  یمتک مراحل زندگتک   یبده! تو

با  یکه داشت  یتو بود گرفتیهاش نماز بچه یبه فکر خودش بود و خبر 
 یمنکن یمونتا من و نهال احساس کمبود تو زندگ زدییدست و پا م یسخت 

و االن   یتدنبال زندگ  یو بر   یبذار  یستیما رو دم بهز   تونستییهم موگرنه تو
که از خونت باشن.   کردییبزرگ م  روخودت    یهابزرگ کردن ما، بچه  یبه جا

 ... .ی. واسشون هزاران آرزو داشته باشیببر لذت یدنشونقد کش یدنبا د
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 ی. رویاوردطاقت ن یاوشبود. ن یقتحق ینع یشهاکرد. حرفبغض  نهال 
 ینصورتش گذاشت. اول  یداد. دستانش را رو  یهتک  ینتنشست و به کاب  ینزم

 یینکه سرش را پا یمابه ن ی. نگاه یداش چکگونه یاشک رو یقطره
 ادامه داد. یاوششد. ن یینباال پا یشدر گلو یزیچ یک بود کرد. انداخته

 یول یریم؛تا بم یمثل همون خانواده ولمون کن تونستییوگرنه توهم م -
 !یو با سن کمت ما دوتا رو با مشقت بزرگ کرد یموند

 گفت:  یآروم نهایتیب  یبه هردوشان انداخت و با صدا نگاهینیم

 نتونستم ردبشم از کنار شما دوتا... . -

برداشت  یصندل یاش را از رو. حولهینمرا بب یماشکستن ن یاوردطاقت ن نهال
زد...   یهگر   یر داد ز  یه. به در تکیدمو به سمت حمام رفت. در را محکم بهم کوب

و  زدندیدست و پا م یدر سردرگم یاوشحالش دست خودش نبود. او و ن
هم هروقت   فرا بدهد از آن طر   یشانهااز سوال  یکینبود که جواب    یچکسه
را از در  اشیه. تکریختیکامال بهم م  دیدیا مبچه ه یو نگاهش را رو یمان

کرد.   یزانآو یلباساش را به چوببرق را زد و حوله یدبرداشت و بلند شد. کل
 یکند؛ ول یداآن خانواده را پ خواستیدلش م یلیآب را باز کرد. خ یر ش
 ... .توانستینم یی. او تنهاشدینم

*** 

بهتر نبود  یادال خودش هم زکوچکش را نداشت. ح  یاوشن هاییهگر   طاقت
بود. کرده  یهو نهال گر  یمان یبار بعد پنج سال جلو یناول یکه برا  یاوشیاز ن
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بود، نشست صورتش گذاشته یکه دستانش را رو  یاوشن یدو زانو جلو یرو 
 را در بغلش گرفت و گفت: یاوشو سر ن

 یصدام کن؛ ول یدوست دار ی! هرچ یمان ینکن پسر کوچولو یهباشه ! گر  -
 کنه پسرم خب؟!  یهمرد من گر  ینمنب یگهد

 حلقه کرد و گفت: یماشد. دستانش را دور کمر ن یشتر ب یشهااشک  شدت

 .یستیما ن یتو بابا یمن و ببخش بابت حرفام. حق دار -

 چشمانش را بست. نیما

 باباتم! یکه بزرگت کردم جا  سالییستب ینهستم ! به حرمت هم -

 یرد؛نداشت. حاضر بود بم یاچاره یاو؛ ول یها براحرف ینداشت زدن ا درد
لخت   ی. آرام دستانش را داخل موهایزندقطره اشک نر   یک و نهال    یاوشاما ن

 برد و گفت:فرو یاوشن

 !ی؟راحت شد -

 داد و گفت:مثبت تکان یرا به معن سرش

 .شدیسرطان م یغده گفتمیآره! اگه نم -

 کرد و گفت:  اخمی

 !یر کن! قبلشم زبونت رو گاز بگ  یز صورتت رو تمحاال هم  -

 یشپدر برا  یکه جا  یو با تمام وجودش عطر تن مرد  یدبه صورتش کش  دستی
 یشتر ب خواستیبود. نم یامروز کاف  یفرو برد. برا هایشیهبود را داخل ر
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 یما. نیاوردرا به زبان ب  دادیکه درون ذهنش جوالن م  ییهادهد و سوالادامه 
و با همان حال   یدرا بوس  آوردیبه او پناه م  اشیکه مثل بچگ   یاوشن  یشانیپ

 بدش گفت:

 رستوران بهزاد؟! یریبا نهال م -

 ! یای؟داد و جفتمون رو دعوت کرد! تو همراهمون م  یامآره! ظهر بهزاد بهم پ  -

 بلند شد و گفت: ینزم یرا از دور کمرش جدا کرد و از رو یاوشن دستان

 .گردمیو خودم برم رسونمتونینه! تا اونجا م -

لب از لب باز کرد تا اعتراض کند او آشپزخانه را به مقصد اتاق  یاوشن تا
اش لب یکه رو  ینگفت و با لبخند کمرنگ  یزیچ یاوشاش ترک کرد. نخواب

کن مخلوط    یبلند شد. به سمت موزها رفت تا داخل محتوا  ینزم  یبود از رو
 اشهچهر  یش،آمدن نهال که بخاطر پخش شدن آرا یرونو بعد از ب یزدبر 

 را بدهند... . اشیبترت یبود، سه نفر جوکر شده یهشب

*** 

به خودش  اییسرش مرتب کرد و نگاه کل یبافت کرم رنگش را رو شال
که  یکلفت مشک  یخوب بود. جوراب شلوار یدار د یناول یانداخت. برا

زانو بود. پالتو  یباال وجبیمداخلش کرک داشت با بافت بلند کرم که تا ن
که   یبود. صورت   یسیانگل  یقهو    شدیبسته م  یشکه با کمربند جلو  یمشک بلند
 یانکه جر  فهمیدیامشب م یدبود. بارا پوشانده یشرو یکمرنگ  یشآرا
به  ییگذرااست!؟ نگاه   یسر چ  یانو رقابتش با ک یمان ی! وضع مالیستچ
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 یمابود. از تنها بودن ن را با خودش برداشته یدورتادور اتاق انداخت. همه چ  
شد.  ل. وارد هاگفتیها را نمآن حرف یاوش. کاش نترسیدیدر خانه م

درهم بود.  یشمبل نشسته بود و اخم ها یافتاد. رو یاوشنگاهش به ن
 کرد و گفت:  یخشک  یسرفه

 کجاست؟  یمان -

 اتاقش کرد. یر بستهبه د ایاشاره

 تو اتاقش! -

 نهال را از نظر گذراند و ادامه داد. یکرد و سرتا پا  مکثی

 !بره؟یم یفکجا تشر   یباییز ینمن! خانم به ا یاوه خدا -

 توجه به حرفش گفت: بی

 فعال االن رفتن ما مهم... . -

 یم؟بر  ین؟حاضر شد -

داشت و نهال مطمئن بود هم آنها  یاآشفته یسمت صدا برگشتند. چهره به
 ینهم هم یشسال پ. پنجرودیم یدنکش  یگار خانه را ترک کنند  سر وقت س

حکم  یگار داشت و س یاش مضر بود. مشکل تنفس یسالمت  یکار را کرد. برا
. شدرفت و خارج    یتوجه به آنها به سمت در خروج   یداشت. ب   یشسم را برا

 با خنده گفت: یاوشن
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 رمان  کی

نهال  ینکهمن اومدم. مثل ا یسا! وابابایا یرهزودتر م یخود مشتر راننده از  - 
 رستوران و دعوت رو زده! یدق

دل و  یماو پکر شدن ن یاوشن یهاحرف یدن. بعد از شنیدکش  یقیعم نفس
به خانه برگردد حالش بد  یمطمئن بود که تا وقت  یندماغ رفتن نداشت. از ا

از  یکیرفت.  یشاقرص ه ینتبه سمت کاب ینهم یشود. برا یم
 یداخل جعبه را همراه با آب خورد و بعد به سمت در خروج  یهاآرامبخش

 یپش،رنگش را برداشت و بعد از بستن ز یاساق بلند قهوه هایهرفت. چکم
 آسانسور را زد. یدکمه

*** 

که بهزاد داده بود شده بودند. نهال در آخر طاقت   یآدرس رستوران  نزدیک 
 انداخت و گفت: یمابه ن ینگاه  یم. نیاوردن

 دی؟یبهم م یقول یک  یمان -

 دنده را عوض کرد و گفت: نیما

 اهوم. -

 داد. یرونرا با حرص ب نفسش

 ی؟نکش یگار در نبود ما س یدیقول م -

 گفت:  یحرف از زبان او بود، با عجز و شرمندگ  ینکه انگار منتظر ا  نیاوش



  

 
119 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

به عصر و حرف  یگهاصال د یشهبگم! م خواستمیاالن م ین! منم همیماآره ن - 
 !یریزیبهم م دونستمیم یمن اشتباه کردم گفتم، وقت  ی؟من فکر نکن یها

 یرونبخار گرفته به ب ییشهپنجره گذاشت. از پشت ش یاش را لبهآرنج نهال
 گفت:  یماکرد که ن  یخشک  یشد. سرفه یرهخ

 بگذره.خوش ید! بر ینبچه ها تو فکر نباش -

 زد و گفت: یشخندین نهال

دکتر رو  یهاتوئه؟ حرف یشتمام حواسمون پ یو خوش بگذره وقت  یچ -
لج  یبا ک  یمان شه؟یم یباعث چ  یگار نخ س یک که گفت  یفراموش کرد

 کشی؟یم یگار موقع ها س یبعض کنییم

و لبخند  یانپر بود. از آن طرف خوشحال بودن ک یخط امروزش حساب  چوب
موضوع عصر   ین. ایماو ن  یانبودن ک  یکار  یبرق  یاز آن طرف ماجرا  یروزش،پ

 یبود. دستش را رو یاوشن یهاحرف یر که فکرش درگ  یماهم که بدتر... . ن
 سرد نهال قرار داد. نهال به او نگاه کرد. یهادست

 !یدبه فکر منم نباش ید. بریستمبچه که ن -

 با اخم گفت: نهال

 ! کنییها لج مها مثل بچهموقع  یبعض ی،لته ولسا یک ! چهل و یاچرا بچه -

داشت. رستوران نگه  ی. جلویدکش  یمادست ن یر دستش را از ز یدلخور با
در را باز  ین،ماش یستادننشد به محض ا یمااز طرف ن یمنتظر عکس العمل

و  شدیشد. از دستش دلخور بود. هر چه قدر هم ناراحت م یادهکرد و پ
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 رمان  کی

برود! به سمت در رستوران  یگار ق نداشت دور سح ریختیاعصابش بهم م 
ممنون« را  یلیآمد گفت و در جواب او »خخوش ایی. مرد کت شلوارترف

سنگ  یدر ورود ی. جلوآیدیب  یاوشزمزمه کرد. اطراف را از نظر گذراند تا ن
ها که فرش بود و دور و اطراف پر از انواع درخت و گل بود. هر کدام از درخت

 یباییکه ز  نمنحصر به فرد داشت  ینورپرداز یک مجنون بودند   یدب  یشترشانب
 اشیرونیب یرستوران، نما یبود. ساختمان اصلرستوران را چند برابر کرده

از رستوران  یرونقرارداشت که ب ینگ قسمت هم پارک یک بود و  یتسنگ گران
سمتش تند به    یهاکه با قدم  یاوشکرد. نگاهش به ن  یبه در ورود  یبود. نگاه 

 یشکه رو یدسف یرهنبا پ هراست یرهت یاسورمه ینافتاد. شلوار ج آمدیم
هم تنش بود.   یاسورمه  یبود. بارون   یدهپوش  یدسف  ی،اهفت سورمه  یقهژاکت  

 و گفت: یدبه نهال رس

 .یگهد یمبر  یاب یستادی؟چرا ا -

صورت او  یدانست علت گرفتگ  یکه م  یاوشنگاهش کرد. ن یبا دلخور نهال
 حرفش را ادامه داد. یستچ

 نباش! باهاش حرف زدم.که... . نگران  یمتا فردا بمون  یریمنم  گردیمیزود بر م  -

 رفتند. گفت: یطور که باهم به سمت داخل م همان

خودت که از  یاوش؟ن ینگ  یزیعصر چ شدیاصال م یدی؟شن یچ  یحرف زد -
 یاد؟سرش ب یینکرده بال ییخدا خوایی. میآگاه  یمان یتوضع

 دستش را گرفت و با اخم گفت: نیاوش
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 رمان  کی

نهال؟ اگه  یدهها و کارهاش! چرا بهمون حق نماز حرف ریزهیاعصابم بهم م - 
 تا نگم. یارهمحکم ب یلدل یکبگو!  ی،واسمون کم گذاشته تو زندگ 

از  یمان خواستینداشت. دلش نم یاچاره یول دانست؛یم یبه خوب  خودش
اطراف  یرستوران شدند. نهال نگاهش رودستشان ناراحت شود. وارد 

که در ذهنش نقش بست.   یزیچ ینو جالب! اول یرسم یزاینماند. دثابت
گرد که   یزهایو م یقرمز مخمل هاییبود. صندل یترک  هاییلمف یهارستوران

قرارداشت. داخل هر گلدان چند شاخه  یدرنگ گلدان سف  یک هرکدام  رویبر 
 یرا که نگاه م یوارید. هر یعال هاییپرداز گل رز قرمز گذاشته بودند. نور 

 یهارنگ  یباز ترک یاحرفه هایی. نقاششدیم یدهد یچند قاب نقاش یکرد
جامعه  رفهمعلوم بود از قشر م هایاّما خالقانه. از نوع پوشش مشتر  یب؛عج

صدهزار تومن بود. در دلش  اشینگ پارک یهم باشند. ورود یدهستند. با
آمد. از اطراف نگاه گرفت و به او  یمرد یبه افکارش زد. صدا یلبخند کمرنگ 

 شد. یرهخ

 ین؟رزرو کرد یز . میدسالم خوش اومد -

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه  یم، ن اییبا لحن کامال رسم نیاوش

 .یمهست یسلطان  یسالم، مهمان آقا -

 ییبه پله ها  یازد و اشاره  یمرد لبخند یاوش،زبان نبهزاد از    یلفام  یدنشن  با
 کرد.  رفتیباال م یکه به طبقه

 .دمیاطالع م یسلطان  یاالن به آقا ینطرف! هم ینلطفا از ا ییدبفرما -
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 رمان  کی

را آرام کرد و ادامه  یشکرد. سپس صدا  یبه او زد و تشکر  یلبخند نیاوش 
 داد.

خوب پول  یرستورانش! ول نیرو نهال! دم بهزاد گرم با ا ینجااهوع! ا -
. یارهها رو بباشه و خانم بچه ینجاهر شب پاتوقش ا  یکی. فکر کن هاگیرهیم

 .یشهورشکست م ماههیک 

 . گفت:گذراندیطور که اطراف را از نظر م همان

 ینجادو شب ا یکیخوبه با  یشوضع مال یادم ینجاا یتو غصه نخور! هرک  -
 !شهیاومدن ورشکست نم

قرمز پهن فرش  یشسرمرد، به سمت باال رفتند. بزرگ و کوتاه که بر رو پشت
دوم شدند.  یبود. وارد طبقهروشن شده هایواریها با کنار دپلهبود و راهشده
و جشن تولد خوب بود.   یمهمان   یداشت و برا  یو جالب  یک رمانت  یلیخ  یفضا
 چنددختر و پسر نظرش را جلب کرد. یصدا

 هم داره. ی! واسش تولد گرفتن. چه ذوق ! نگاه نهالیآخ -

خودش بود، ثابت شد. با لبخند   یهاکه هم سن و سال  یدختر  یرو  نگاهش
شد. پدر و مادر دخترهم بودند.   یجور  یک بود. ته دلش  شده  یرهخ  ینبه دورب

دخترش را دوست دارد  یلیاش معلوم بود خپوش که از چهرهمرد خوش یک 
 اوبه یادیندانش بود. مادر دختر که شباهت زگر دختر خو با لبخند نظاره

لبان نهال  یرو یو خنده با چند نفر بود. لبخند تلخ  یداشت مشغول شوخ 
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 رمان  کی

 یردبهزاد از پشت سرشان آمد و باعث شد از خانواده چشم بگ  ینشست. صدا 
 به بهزاد بزند. یو لبخند

 سر ببرم.  یزیچ  یگوسفند  یگاو  گفتینی. مینآورد  یفبه به! چه عجب تشر   -

 و گفت: خندید

 .یبکش تونیینشده م یر هنوزم د -

 لبش نشست و گفت: یرو یبهزاد لبخند یدنبا د نیاوش

 ی؟از من بپرس یحال زدییم یزنگ  یک یدمعرفت تو نبا یب  -

 .یدرا به آغوش کش یاوشن برادرانه

 واسم مونده بود بهت زنگ بزنم؟ ییبه نظرت با اون اتفاق رو -

 کرد و گفت:  یاخم نیاوش

 بهزاد! یها زدباز از اون حرف -

شده بود  یعال یاو شلوار سورمه به بهزاد که داخل آن کت ینگاه  نهال
 انداخت.

 !یستیم؟سر پا وا خواییم -

 یز سورپرا  یکتو هم    یبرا  یاوشن  یطرف! راست   یناز ا  ییدبانو نهال! بفرما  یر خ  -
 !شییمطمئنا خوشحال م یدنشارم که با دد
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 رمان  کی

 خواستی. میدزد. قصدش را فهم یحرف به نهال چشمک  یناز گفتن ا بعد 
برد.  یپ یز بابک، برادر بهزاد به همه چ یدنباهم صحبت کنند. با د ییتنها

خودش را گرفت تا به  یرا سرگرم کند. جلو یاوشدر کل ن خواستیپس م
کرد که   یشتر را ب یشهابابک سرعت قدم یدنبا د یاوشفکرش نخندد. ن ینا

 بهزاد از کنارم آمد. یصدا

فرصت استفاده  ینمنم از ا یادبود نه؟ بابک اصرار کرد که امروز ب یفکر خوب  -
 دادم. یامهم پ یاوشکردم و به ن

 نهال گفت: یدنبله تکان داد. بابک با د یبه معن سری

 ین؟شما؟ سالمت ینخوب به به نهال خانم!  -

. یکوتاه مشک  یو باران  یاژاکت سورمه یره،ت یننظر گذراندش. شلوار ج از 
خب جوان تر! حال انگار بهزاد  یبهزاد بود؛ ول یهشب یلیصورتش خ یبترک

 .گویدیم جوریینپنجاه ساله است که ا

از  یادیشد شما هم  معرفتیبهزاد ب  یاز وقت  ین؟ممنون. شما خوب یلیخ -
 . بهتون بگم.یننکرد یاوشن

 و نهال را نگاه کرد و گفت: یاوشهم مانند برادرش شرمنده ن بابک 

 یم؟مثل قبل باش تونستیمیبه نظرتون با اون اتفاق م -

 یچاتفاق، هنوز شما دو نفر ه گینیم یناون اتفاق! خودتون دار یخیالب -
 !ینادامه ند یپس لطفا ه  یننداشت ینقش

 بودند، گفت:  یستادهو بابک که ا  یاوشکرد و رو به ن  یبه صندل  یااشاره  بهزاد
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 رمان  کی

 جوونا! یدباشراحت - 

 به آنها کرد و گفت: ینگاه  نیاوش

 شینید؟یشما نم -

 شلوارش فرو برد. یبکرد و دست راستش را داخل ج  یاتک خنده بهزاد

 نه! -

 گفت:  کرد،یمکه داشت به نهال نگاه   یاوشاز برادرش به ن یرویبه پ بابک 

که نرفته چه  یادتحرف بزنن!  خوانیها مداداش! بعد مدت یخیالب -
 نهال خانم به بهزاد کرد؟ ییهاکمک 

بودند انداخت شده یخاو م یبه هرسه نفرشان که رو یبا ترس نگاه  نیاوش
 و گفت:

گفتم؟ اصاًل هرجا  یزیمگه من چ کنین؟ینگاهم م یچرا اونجور یه؟چ -
اش زنگ بخوره گوش  یمااالن ن ترسمیم یارشببرش! فقط زود ب یداردوست

 !یچونهگوش من رو بپ  یادبشه ب یدااش پسر و کله

جمع شد. باخودش گفت حتما  یشهااخم یاوش،از زبان ن یماآوردن اسم ن با
 یچهره  توجه به درهم رفتن  یکرده است. بهزاد ب خفه  یگار االن خودش را در س

که درحال بازکردن منو بود.   یاوشباال کرد. رو به ن یبه طبقه یانهال اشاره
 گفت:

 !یننکن یطنت. شریمیخب پس ما م -
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 رمان  کی

 .یدخند بابک  

. گفتم شام یادراحت دوست دخترمم دعوت کردم؛ البته با دوستش م  یالتخ  -
تا  یاددر ب ییدوست بشه بلکه از تنها یاوش. دوستشم با نیادکه مفته اونم ب

 حال... .

 حرف بابک را قطع کرد. یاوشمتعجب ن صدای

 یشصت هزارتومن؟ جدا کس  یدهکوب  کبابیک   یمتاییه؟چه ق  ینحساب! ا  یا  -
 بخره؟ یادهم م

داشتند   ینظر   یک   هایمتو بابک که درمورد ق  یاوشن  یهاتوجه به صحبت  بی
 یگرد  یز به م یانبود. اشاره یرد نظر بهزاد کسمو یبه سمت باال رفتند. طبقه

 که وسط قرار داشت کرد و گفت:

 !یخسرودکتر  ییدبفرما -

 گفت:  نشستیزد. همان طور که م یشخندین نهال

 رو بگو. یانو ک یماموضوع ن یع سر  یخیال،حرفا رو ب ین! ایچه دکتر  -

 و نشست. یدخودش را کش یصندل بهزاد

 .یم! بعد سمت موضوع بر یمبخور یزیچ یک اول  -

 گفت:  یبا لحن جد نهال

 .یاوش. هم من هم نیمبهزاد انقدر وقت ندار -

 را باال برد. یشابروها بهزاد
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 رمان  کی

 ی؟قرار دار یگهد یجا یه؟منظورت چ - 

االن داخل بالکن   یمان  دانستی. مجوشیدیم  یمان  یو سرکه برا  یر مثل س  دلش
داد. نگاه  یروننفسش را ب .کشدیم یگار نسبتا بزرگ خانه نشست است و س

 به اطراف انداخت و گفت: ییگذرا

 نه! -

 !ی؟پس چ  -

 ینبنابر ا شود؛ینم یخیالب یاورددر ن یزیسر از چ یبهزاد تا وقت  دانستمی
 گفت:

بهم   یماافتاد که باعث شد ن  یاتفاق   یک . امروز عصر  یماست! موضوع نیچیه  -
 .یزهبر 

 را زد و گفت: یز زنگ کنار م بهزاد

 بره؛ درسته؟ یگار که سمت س  ینگران  و -

 آره تکان داد که بهزاد ادامه داد. یرو به معن سرم

ضرر  یشسالمت یبرا یگار انقدر عاقل هست که بدونه س یمامطمئن باش ن -
 داره و نکشه.

 !یرو نشناخت  یماهنوز ن -

 آمد. یپسر جوان  یلب از لب باز کرد. پاسخ بهزاد را بدهد. صدا تا

 خانم!  یدخوش اومد -
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 گفت. پسر رو به بهزاد ادامه داد.  یممنون  خیلی 

 در خدمتم قربان! -

 ییچپش خودنماکه داخل انگشت دست  یمتیگران ق  ینگ به ر ینگاه  نهال
 شیسال پلبش نشست. حدود هفت یرو یانداخت. لبخند تلخ  کردیم

سال از  یک که   یهمسرش بر اثر سرطان پانکراس فوت کرد. زوج خوشبخت 
همسرش افتاد و بهزاد به کل نابود  یاتفاق برا ینا گذشتیازدواجشون م
 یرو  یسال تحت مراقبت بود. کنترل  یک.  یدهم کش  تیمارستانشد. کارش به  

ا بهزاد ر  ی. هرکسکردیم یخودزن  شدندیرفتارش نداشت و تا ازش غافل م
که با خودش  یزیچ یناول یندرا بب اییافهو خوش ق یخوش پوش ینبه ا

ندارد؛  یشدر زندگ یدرد یچهست که از قشر مرفه هست و ه ینا گویدیم
تا آسمان فرق  ینزم یتکه در ذهن ماست با واقع  چیزیآن  یشههم یول

آرام   یقو  یهادرصد هم فکرشان به سمت آن بهزاد که با آرامبخش  یک دارد.  
به  وقتیچ! البته به قول خودش، نهال هی. بهزاد جنگلرفتینم شدیم

کرد بود.   یرهنهال ذخ یاش را که برانگفت؛ خودش شماره یجنگل یضشمر 
که آن دفعه کردند. لبش کش   یکلکل یادبا  «یجنگل هزادکرده بود »ب  یوس

 به نهال نگاه کرد و گفت: «یآمد. بهزاد بعد از گفتن »مرخص

 خندی؟یچرا م یه؟چ -

 از انگشتش گرفت. یعرا سر  نگاهش

 افتادم. یزیچ یک یاد! یچیه -
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و  یدبهزاد آرام خند ها بود که نفهمد.حرف ینتر از ازرنگ  یشهمثل هم ولی 
 دستش را باال آورد و گفت:

 ی؟درمورد من بود؟ بهزاد جنگل -

 علنًا که هوشت باالست. -

اش او را نگاه کرد. بخاطر کار پسرخاله مانیزد و دوباره پش یلبخند تلخ  بهزاد
 شرمنده بود.

! یهبهزاد جنگل یمکه با هم دار  یخنده دار ی. تنها خاطرهیستهوشم باال ن -
بود. نه اعصاب درست نه حال  یمزندگ یروزها ینوگرنه اون دوران بدتر 

 یبودم. تو با چه مشقت درست. هنوز حال تو رو هم با رفتارهام گرفته
 .یفت ر یاز خونه م یختهو بعد با اعصاب بهم ر دیدییمن رو م یاومدیم

نگاهش  یباعث شد نهال مثل قبل جد یش،و غم صدا یحالت ناگهان  تغییر 
 کند.

 خوب بسازه؛ نه؟ ینداشتم اون زمان باهام خاطره یمارمتوقع که از ب -

 .یاوردرا باال ن سرش

 کردمیدرکت م یدبا یکه داشت   یطیمنم با توجه به شرا یول ی؛توقع نداشت  -
 .کردمیم یو باهات همراه  کردمیرفتار نم یو اونجور

 کرد و گفت:  یینشبه سر پا  یابه کفش او زد. اشاره  یشبا پاها  یز م  یر از ز  نهال
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و... بلندشم  یباز از گذشته حرف بزن  خوایی! اگه میینهسرت پا ینمنب یگهد- 
 یه؟برم نظرت چ

 . سرش را باال آورد و هول گفت:یدرا شن ینا تا

 یانو ک  یمادر مورد همون موضوع ن  یاباشه اصال غلط کردم. ب  ی؟نه نه! کجا بر -
 .یمحرف بزن

 گوش شد، تا بفهمد موضوع از چه قراره است.  یشگفت و سرتا پا  یعجب  چه

*** 

با فندک آورد. از داخل جعبه در  یگاریس یاوش،نهال و ن یتوجه به دلخور بی
 یاوش که به زبان ن  ییهابه او زد. حرف  یقیرنگش روشن کرد و پک عم  یانقره
بود که و نهال گفته یاوشقدر هم که به نبود. هر چه ینسنگ یشبود براآمده

بزند و  یحرف  توانستمیکه ن  آوردندیم یمحکم یلاو را بابا صدا نزنند. دال
 یهاکه کرده بود. با دست  ی. هنوز هم شرمنده بود. به خاطر کاریاوردنه ب

 یز م ینهال را از رو یشسال پخودش نهال را نابود کرد. قاب عکس تولد سه
سه نفرشان انداخت. آن  یگرفته  یبه چهره یداخل بالکن برداشت و نگاه 

 حالش از   کردیم  یسال را تداع   چندبود. هروقت خاطرات آن    یز عکس غم انگ
نهال نگاه  یزد و به چهره یگارشبه س یگری. پک دشدیرو به آن رو م ینا

 کرد و گفت:

. تک تک گیرمیم یانانتقام اون اتفاق رو از ک یول یزم؛شرمندتم نهال عز -
 یدات رو با. تاوان دل شکستهگیرمیرو ازش م  یکه به ناحق خورد  هایییلیس
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درصد   یک سهامش    یدنره. خر ب  یینآب خوش از گلوش پا  ذارمیپس بده! نم 
دل شکستن  فهمهیرو از دست داد م اشیهسرما یهمه ی! وقت یشهاز بدبخت

 داره. یچه تاوان  یمان یدوردونه یز عز 

 ینحالم از ا  یمااش اکو شد. »نعصر او درون گوش  یهاافتاد. حرف  یاوشن  یاد
داداش!  یدبابا به من بگ یدبه من نگ یادم یادم ی! از وقت خورهیحرفات بهم م

! تو دست من رو اول یمان یمن یتا نگم! تو قهرمان زندگ  یار محکم ب یلدل یک 
برامون   یدرست حساب   پولمدرسه! تو با وجود نداشتن    یو برد  یگرفت   ییابتدا

بره!  یادمونکه نبود پدر و مادر از   کردییو پاش م یختو ر گرفتییتولد م
دست رو سر  ی! ک آوردمیبهت پناه م رسیدمتیم یکه وقت   یبود یتو همون 

 ین؟کن  یهگر   ینام حق ندارکه من زنده  یتا موقع  گفتیم  کشیدیمن و نهال م
 یمان یتو بود یممراحل زندگ تکتک  یکجاست اون پدر؟ نشونش بده! تو

هاش از بچه یاون مرد به اصطالح به فکر خودش بود و خبر  یبفهم! وقت 
تا من و نهال  زدییدست و پا م یبا سخت  یکه داشت   یتو بود گرفتینم

 یستیما رو دم بهز   تونستییوگرنه توهم م  یمنکن  یموناحساس کمبود تو زندگ
خودت و   یهابزرگ کردن ما، بچه  یجا  بهو االن   یتدنبال زندگ یو بر  یبذار

. یلذت ببر  یدنشونقد کش یدنکه از خونت باشن. با د کردییبزرگ م
مختلف پر بود. از  ی... .« سرش از فکرها یواسشون هزاران آرزو داشته باش

و جرعت   بردنیبه سر م  یسال در سردرگم  یستو نهال که ب  یاوشآن طرف ن
 یاش به صدااز آن طرف هم شرکت. توجه  واز گذشته بپرسن    ینداشتن سوال

را داخل  یگار کرد و س  اشیمارینثار ب ییجلب شد. ناسزا اشینهخس سخس
سرد و سوزناک مشهد در بالکن  یتوجه به هوا یخاموش کرد. ب  یگاریجا س
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ها را از از قرص یکیرا باز کرد و بدون بستن آن، به سمت آشپزخانه رفت.  
 آب خورد تا حالش بهتر شود... .   یوانل  یک با   همراهاش درآورد و  درون جعبه

*** 

 گفت:بهزاد، متعجب نگاهش کرد و   یهاحرف یدنشن با

کنه، قصد داره   گذارییهسرما خواستهیکه م  یلدل ینبه ا یعنیاس! مسخره -
 ها رو بخره؟دار تمام سهام، سهام

 قاشق از سوپش را خورد. یک  بهزاد

 !یهاصل ماجرا چ دونمی. من نمیچیدهپ ینداخل شرکت ا -

اما دلش  یست،چ یمادانست قصد ن یخوب هم م یلیدانست. خ یم بهزاد
زد و  یز م یرو اشیدهکند. نهال با انگشتان کش  یر خواست نهال را درگ ینم

 به بهزاد انداخت. ینگاه 

 یهاکنه، سهام شرکت  گذارییهاگه بخواد سرما یماداره. ن یگهد یلدل یک  -
 شرکت رو بخره؟ ینا ید. چرا باخرهیرو م یگهد

ها را که بخواهد تمام سهامندارد   یپول آنچنان  یمابود که ن ینا یتواقع هنوز 
به  یا. بهزاد اشارهآوردیوسط بود که او سر در نم ینا یزیچ یکبخرد! 

 بود کرد و گفت: یز م یکه رو  ییغذا یهاظرف

 .یابمرو واست در یمان یقصد اصل کنمیم ی. سعیگهبخور د -
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شده بود؛   یک بدجور تحر   یشداخل ظرف کرد. اشتها  یهابه کباب لقمه  نگاهی 
 به او کرد و گفت: یاظرف سمت بهزاد بود اشاره یول

 اون ظرف رو بده! -

 دوست دارد. یلیآمد نهال خ یادشها کرد. به کباب لقمه نگاهییمن بهزاد

 .یارنب یشتر ب گفتی،یم -

 را از دستش گرفت و بدون نگاه کردن به او گفت: بشقاب

 !یارندوباره ب گییم اشیتنها -

کباب   یلگاز ازش زد. معرکه بود. طعم اص  یک شت و بردا یکهت یک چنگال  با
 خودش جوجه گذاشت گفت: یلقمه. با دهن پر به بهزاد که برا

 .خورمیها رو م. کباب لقمهشمیهفته چتر مبه بعد هر  یناس! از امعرکه -

 کرد و گفت:  یاکه از قبول کردن نهال خوشحال بود. تک خنده  بهزاد

 بانو؟ از شما بهتر  یدر خدمتم. ک  -

 چه جنتلمنانه جناب! -

 سلطانم! یلم. مثل فامیممن بهزاد سلطان یگهد -

 ینآنها هم  ی. تنها خاطرهیدلبخند نزند. لقمه را قورت داد و آرام خند  نتوانس
 بود.

 !یسلطان  ِی ! آهان... . بهزاد جنگلیه؟ک  یآهان بعد بهزادجنگل -
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 لقب دارم! یاونم خودمم. من کل - 

 یهتک یآخر را قورت داد و به صندل یع به خوردن کرد. لقمهبا ولع شرو نهال
 داد.

 بابت شام. یشدم. مرس یر چه قدر س -

 عوض کرد و گفت: یکارامل را برداشت. با ظرف خالظرف کرم بهزاد

 واست درست کنن. یرو گفتم اختصاص ینا -

نخوردن او نبود.   یبه معنا  یشده بود؛ ول  یر س  یلی. خیدبه شکمش کش  دستی
 قاشقش را برداشت و گفت:

 .خورمیازش م یاندک  کنییچون اصرار م -

 یز اش را تمدور لب اشیشگیهم یژ توجه به بهزاد که داشت با پرست بی
 .ارزیدیم دادندیکه مردم م  یمشغول خوردن دسر شد. به پول کرد،یم

 یه؟خب بانو نظرت چ -

 و گفت: یدرا برهم کش یشهارا داخل بشقاب گذاشت. دست قاشق

 .گیرییآش م یپول بد یگفتن هرچ   یمخب از قد یبود! ول یعال -

بهتر شده   یتا حدود  یول  کرد؛یدرد م  یکم  یشکرد. هنوز گلو  یخشک   یسرفه
 یکه به جز نهال، بهزاد و دو گارسون کس  یاداخل طبقه یپسر  یبود. صدا

 یپبا ت یپسر برگشت. پسر  ن سر هردوشان به سمت. همزمایچیدنبود پ
و  یزرشک  گردیقهژاکت  ی،مشک  ینسبتا خوب. شلوار کتان  یکلاسپرت و ه
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روشن و  یآب  یهاچشم ی،اقهوه ی. پوست روشن، ابروهایمشک  اپشنک 
 یداشت! از نظر او آشنا آمد؛ ول ییاروپا یاچهرهو در کل ته یغ تصورت سه

است. هنوز متوجه نگاه متعجب نهال و بهزاد  یدهنبود کجا او را د یادش
 گفت:  یشها برگشت و روبه پسرعموپلهبود. به سمت راهنشده

هاست که خونت طبقه مخصوص همون مهمون ینا یطونش یا -
 !یاریشون؟نم

. نهال خواهندیطبقه چه م  ینبپرس ا  یعنیبه گارسون کرد که    یااشاره  بهزاد
 یبودش؛ ول یدهد یکرد و به ذهنش فشارآورد. چند بار یز چشمانش را ر

. گارسون به پسر آمدینم یادشبود  یک   یدار آن د ینکهاز اسمش و ا یچیه
ک نفر، بعد از یها کرد. با وارد شدن پلهبه راه یاگفت که آن هم اشاره  یزیچ

نهال رفت. ونداد هنوز متوجه   یز دست و پاآشنا، جان ا  یتنها  یهمان پسر ب 
چشم نهال   یکوتاه از جلو  یلمف  یک مثل    یشاو نشده بود. خاطرات پنج سال پ

کمرش نشست.  یرو ی. عرق سردیدنگذشت. دستانش شروع کرد به لرز
 که به ونداد اشاره کرد و گفت:  یدبهزاد را شن یصدا

 هم اومد. یکمشر  -

نهال، حس کرد جان  یدند. او برگشت و با دکر   یزشانبه م یااشاره گارسون
که او را به   یاز وقت  یقابود. دق یدارشاند ینسال اولاز تنش رفت. بعد از پنج

! بهزاد به سمتشان رفت و روبه ونداد یدشند یگر رسانده بود د یمارستانب
 گفت:

 چه عجب چشممون به جمالتون روشن شد. -
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 یجور کرد و لبخند کمرنگ وخودش را جمع  یع نگاه ازش گرفت. ونداد سر  نهال 
 زد.

 .یرمروزها واقعًا درگ ینشرمنده! ا -

آرام  یهابلند شد و با قدم یصندل یو نگاهشان کند. از رو یستدبود با زشت
 کرد،یبه آزاد که با ذوق به اطراف نگاه م نگاهییمبه سمتشان رفت. ونداد ن

 انداخت و گفت:

 بنده، بهزاد خان! یکهم شر  ینمن و ا یآزاد پسرعمو ینا -

 با آزاد دست داد. بهزاد

 خوشبختم. -

 به بهزاد زد و گفت: یلبخند آزاد

 قربان! ینهمچن -

پاچه سالم برگشت. دست یستادهنفرشان به سمت نهال هاج و واج اسه  نگاه
 کرد.

 با بهت گفت: آزاد

 ید؟سالم! خوب -

 کرد و در دل خداروشکر کرد که او سالم است.  یشابه پاه ینگاه  ونداد

 سالم نهال خانم. -
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 یانسخت که با ک یطبابت آن شرا خواستیخوشحال شده بود. م نهال 
گفته بود تا قبل از   یاوش! فقط نیدشند ینذاشت از او تشکر کند؛ ول یشتنها

گاه داد   یهاجلسه  یشد. حت   یدمنتظر ماند و بعدهم ناپد  یاییبه هوش ب  ینکها
 نبود. یانک  یلهم او وک

 سروش! یونسالم آقا -

 با تعجب روبه نهال گفت: بهزاد

 شناسین؟یرو م یگهشماها همد -

نبودن. من واقعا   یانبودند. البته تو گروه ک  یانک  یلقبال وک  یشونبله بهزاد! ا  -
 ازشون بابت او... 

 حرفش را قطع کرد و گفت: ونداد

هم بابت اون   یلی. خینبود. لطفا تشکر نکن  یفمکردم وظ  ینهال خانم هر کار  -
. االن هم ینرو به دست آورد یتوناتفاق شرمندتونم و خوشحالم که سالمت

. فقط قرار بود رستوران رو به آزاد که شیمیمن و آزاد از حضورتون مرخص م
 تازه از تهران برگشته نشون بدم و خودم برم سراغ کارام.

 به ونداد رفت. یاچشم غره آزاد

 مجددتون خوشحال شدم. یدار از د یلیخ -

به ونداد که هنوز هم متعجب بود انداخت و زد به بازوش و  ینگاه  بهزاد
 گفت:
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نداره  یلیپس دل یین. شما که با نهال آشناینبش یا! بشین؟یکجا مرخص م  - 
 .ینیدبش یگهد یز سر م

حال مودب و  ینو در ع ینسنگ یلیبود. خ یهم رفتارش همان طور هنوز 
. رفتندیم یدبه ساعتش انداخت. از ده گذشته بود. با یاصول. نگاه  یبندپا

 به بهزاد زد. یبود. لبخند کمرنگ  یمانگران ن

 بهتره من از حضورتون مرخص شم بهزاد جان! -

 کرد و گفت:  یاخم بهزاد

 بره؟! خوادیم تونیکیکه   ینرو ندار یگههم د یدننکنه چشم د -

 برم.  یداز اومدنمون گذشته با  یلی. خدونیی. خودت که میستطور ن  یننه ا  -

 آزاد آمد. صدای

 !یم؟گپ بزن  یکم یممن و آقا بهزاد بمون ینشما دوتا بر  یهنظرتون چ یگمم -

 و گفت: یدنهال آمد مخالفت کند. بهزاد خند تا

 دور!رفته دور  هم که با بابک  یاوشباشه. مخصوصا ن یفکر کنم عال -

 یمابدون آنکه به او و ن  یاوش. نیدرا گفت، گردنش به سمت بهزاد چرخ  ینا  تا
 شد؟یخبر دهد رفته بود؟! مگر م

 رفته؟! خبر یب  یاوشن یبهم بگ  یداالن با -

او  کردیم یحترا نص یاوشن یما،نشست. هرچه ن یشدوتا ابرو ینب اخمی
 گرفت.  یبه گوش نم
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 خونه.  رسونهیرو م  یاوشدور بزنن بعد هم ن  یکمتن  انقدر حساس نباش. رف  - 

شلوارش فرو  یبحرص نگاهش کرد. رو به ونداد که دستش را داخل ج با
 جلوه دهد گفت: یاش را عادچهره کردیم یکرده بود و سع

 .یرمم یبا تاکس دم؛یبه شما زحمت نم -

 .یستن یزحمت  -

 به نهال انداخت و با خنده گفت: ینگاه  آزاد

 !یگهد ینهکولتون کنه که خسته بشه. ماش  خوادینهال خانم نم -

کرد که با خنده جوابش را داد   یبه ونداد گفت. از آزاد خدافظ  یآرام یباشه
انداخت.  کردیم یاز بهزاد خداحافظ  یتبه ونداد که داشت با جد یو نگاه 

 را برداشت و رو به بهزاد گفت: یفشککرد.    یاوشنثار ن ییلب ناسزا یر ز

به دستت  یبود. در اون موردم هر خبر  یبابت امشب ممنون. شب خوب  -
 بهم حتمًا اطالع بده! یدرس

اش چشمش گذاشت و با همان لحن مهربان و شرمنده  یدستانش را رو  بهزاد
 گفت:

 هم سالم برسون! یما. به نبینمتیچشم. مراقب خودت باش! بعدا م -

 باشه خدافظ! -

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه کوتاه  ونداد

 !یم؟بر -
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 به جلو کرد و ادامه داد. یاگفت. ونداد اشاره  یابله نهال 

 .ییداول شما بفرما -

 .ین! از من بزرگتر یدشما لطفا جلو بر  -

 .یمها رو ندارحرف ینبه قول خودتون من و شما ا -

 یهالب یرو یانداخت. لبخند نییسرش را پا  یدارشاند یناول یاد به
 هردوشان نققش بست.

 .خوامیبابت اون اتفاق ازتون معذرت م -

خود طرف که مقصر  یول کنن؛یم یخواه معذرت یاندور و اطراف یشههم -
 !یدهنشون نم یالعملعکس یچهست ه یاصل

 جوابش را داده بود انداخت و گفت: یع به نهال که آنقدر سر  نگاهینیم

 کنم.  یخواه خودم دونستم که ازتون معذرت ییفهمن وظ -

به ونداد که درونش غوغا به پا شده  یاآن شب، لبخند قدرشناسانه یاد به
 بود. زد.

 یرتر د یقهدق یک . اگه اون شب من رو ینمن هست ینره! شما ناج  یادتون -
قدرت راه رفتنم رو از دست  یشههم یابر  یدشا رسوندینیم یمارستانبه ب

 .دادمیم

 یاوشکه ن  یزیداد. نهال به م یحنگفت و سکوت را به حرف زدن ترج چیزی
ها شده بودند. آن یگزینخانواده جا یک و بابک نشسته بودند نگاه کرد. 



  

 
141 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

اش را گرفت. زد. شماره  یاوشاسم ن  یدر آورد و رو  یفرا از داخل ک  اشیگوش 
 سیدط بلده سرخود کار انجام بده. « به بوق سوم نر در دلش گفت:» فق

 ... .یچیددر گوش نهال پ یشصدا

 جانم نهال؟! -

 گفت:  یتعصبان با

 ی؟رفت  یبه من بگ  یزیچ ینکهنهال و درد! چرا بدون ا -

 که برادرش گفت:  یدآهنگ گم شد. فقط شن یدر صدا یاوشن صدای

 ام... .راه خونه -

انداخت و همراه ونداد که با  یفشرا داخل ک یهم تماس قطع شد. گوش بعد
 یادیز یهارفت. سوال داشت،یقدم برم یمحکم به سمت خروج  یهاقدم

تا   ینزم  یشسال پ  6پسر با ونداد    ینا  گفتیدر ذهنش آمده بود. حسش م
 ری. ونداد رو به پسیستادشده بود. نهال کنارش ا  یجور  یکآسمان فرق دارد.  

 تنش بود گفت: قرمز  ی،مشک  یونیفرمکه 

 !یارینرو ب ینلطفًا ماش -

که به   ییهاسوال یخیالشد و ب یرهخ یشگفت و رفت. به جلو  یقربان  چشم
 نداشت، شد. ونداد که متوجه شده بود گفت: یاو ارتباط 

 سوالت رو بپرس! -

 پالتواش فرو کرد. یبرا داخل ج دستش
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 ین؟هست یانمهر ک  یلهنوزم وک - 

سوال رو مطرح کرده بود.  ینا یعسر  یلیل که خرا برگرداند و به نها سرش
 گفت:

 نه! -

نبود که مراعاتش را بکند و  یمابود. ونداد ن ییبه موقعش آدم پررو نهال
 .یدنگو یچیه

 چرا؟! -

 جوابش کامال واضحه. -

 ین؟تون شدرفاقت یخیالکه در حق من کرد ب  یبخاطر کار یعنی -

 زد و گفت: یشخندیاتفاقات گذشته، ن یاد با

 رو نابود کرد؟ یکی ییندهتر که آ محکم یناز ا یلدل -

پدرومادرشان   یدنابود شد که فهم  یاو وقت   یینده! آ زد؟یحرف م  ی! از چ آینده؟
 یاوشاو و ن  یتبا سن کمش مسئول  یمانابود شد که ن  یآنها را نخواستند. وقت 

همان هم نابود کرد.   یانک  یداشت؛ ول  یدیام  یکور سو  یک را به عهده گرفت.  
ستاد و بعد هم همان پسر یجلوشان ا  ییباالنسبتا مدل  ین. ماشیداز سرما لرز

 شد. رو به ونداد گفت: یادهاز طرف راننده پ

 قربان! ییدبفرما -

 روبه نهال گفت: یعیطب یلیتکان داد که خ یشبرا سری
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 !ییدبفرما - 

راننده را باز کرد. نهال که بدجور رنگ به صورت نداشت. در طرف کمک   پسر 
 .یدزمزمه کرد. سوار شد و پرس یممنون 

 زنین؟یحرف م اییندهاز چه آ  -

 کمربندش را بست و روبه نهال گفت:  ونداد

خاطرات اون  یرو به دست آورد؛ ول یشسالمت یدکه شا یدختر  ییندهآ  -
رد به اصطالح دوست واسش جهنم کرد رو که همون م یسخت  یروزها

همون مرد رو مثل  یهاهم جنس یکه همه  یفراموش کنه. دختر  تونهینم
به  یرو دلش نشست؛ ول یغم بزرگ  یکه تو اوج جوون   ی. دختربینهیهم م

اش پدرخونده کهینبخاطر ا ی! غم تو چشماش فراوونه؛ ولیارهروش نم
 یاهست  یاقانع کننده یلدل هاین! انشونهیناراحت نشه لبخند رو لبش م

 نه؟

 یدختر نازپرورده  ییندهآ   ینابود  یبرا  یلدال  ینکه زد جاخورد. ا  ییهاحرف  از 
 ذرهیک و ادا کردن کلماتش  یشقانع کننده بود. لحن گرم صدا یخسرو یمان

در  کسییاز ب  یداستان بود. وقت  ینا یهم فرق نکرده بود. ونداد آدم خوبه
گاز نشت کرد، او بود   وقفل کرد  یشدر را رو یانمهر آن شهر آلوده و بزرگ، ک

بود. وارد بزرگراه شده  یونمد سالیک که نهال را نجات داد. نهال بخاطر آن 
 یو تداع   یالاز فکر و خ  ینبودند و نهال غرق در فکر بود. با سرعت گرفتن ماش

به  یبود. نگاه  140 یشد. رو یرهخ یلومترشمار . به کیدت کشخاطرات دس
 بود انداخت و گفت: دهدرهم ش یحساب  یشهاونداد که اخم
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 یری؟چرا انقدر تندم - 

 گفت:  یتنگاه کردن به نهال با عصبان بدون

 !یستدست خودم ن دونمینم -

 ! چرا دست خودت نباشه؟یه؟منظورت چ ی؟چ  -

 یماومد  یکرده. وقت   یکارترمز رو دست  یکیرستوران،    ینگ! تو پارکدونمینم  -
 درست بود. یهمه چ 

شده بود. کم بال  یهند یلماوهم ف یکمرش نشست. زندگ  یرو سردیعرق
کم داشت که به لطف ونداد آن هم   یجانه  یکسرش آمده بود آخرش فقط  

ر به سرش گذاشت. همزمان چند فک  یشهش  یاضافه شد. ونداد آرنجش را لبه
دهانش را بود انداخت. آب یک به جلو که تراف یهجوم آورده بود. نهال نگاه 

 قورت داد و لرزان گفت: حکمم

 زنگ بزنم؟ یسشلوغه! به پل یابوناخ یشتر االن ب ی؟کن  یکار چ خواییحاال م -

 را عوض کرد و بدون نگاه کردن به نهال گفت: دنده

مجبور بشم  ید! شایکمربندت رو ببندکه    ینها یبکن تونییکه م  یتنها کار -
 بکشم. یترمز دست 

 ترس به او نگاه کرد. با
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بعد   رییم  یبر ساعت دار  یلومتر ک  140! با سرعت  ی؟عقلت رو از دست داد  - 
که   ی! نکنه دشمن داری؟بکش یشلوغ دست  هاییابونخ ینا یتو خواییم

 کردن؟!  یکاررو دست ینترمز ماش

 گفت:  ینسبتا بلند یبا صدا ونداد

خونه بال سرم  اومدنیم ینماش یکاردست یاگه من دشمن داشتم، به جا -
 !آوردنیم

وقت خلوت باشد را در  ینکه در ا  یمنته یرهایناخنش را کند. مس یگوشه
. نهال که هنوز یچیدداخل بلوار پ یناگهان  یمتصم یک ذهنش مجسم کرد. در 

 را درک نکرده بود گفت: یطشرا

 به دشمن د... . یریخدا چه گ یمن دشمن ندارم. ا -

بودند حرفش را قطع  یستادهکه پشت ا  هاییینچراغ قرمز و ماش یدند با
 یحخواند. ترج یالکرس یتلب آ  یر و ز یدداغش کش یشانیبه پ یکرد. دست 

. آنجا به درسیدنیداد. ساکت شود تا بحث را به دشمن برگرداند. اگر سالم م
را  شچراغ قرمز شدند که با سبز شدنش. نهال نفس یک. نزدافتادیفکر م

 داد. یرونب

 به سمت گلبهار! اونجا االن خلوته! رمیدارم م -

 رسیم؟یبا... .شه! فقط... . سالم م -

 ام آره! فقط کمربندت رو ببند.اگه من راننده -
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. یشهااز چشم یشتر ب یاو سند بود. اعتماد داشت. حت  یونداد برا حرف 
 ینبوق گذاشت و به ماش یو بست. ونداد دستش را رو یدکمربندش را کش

نثار  یلب یر . لعنت زدادیبود که راه نم یمار طرف انگار ب یجلو چراغ داد؛ ول
 را یشهاناخن یگوشه یکییکیاش کرد و آخر هم سبقت گرفت. راننده

 .شکستیتقش سکوت را متق یو صدا کندیم

سالم  یعنی رسیمیسالم م گمی! بهت می؟انقدر ناخنات رو نشکن شهیم -
 !رسیمیم

درآورد و در  یفشآرامبخش را از داخل ک یهااز قرص یکیتکان داد و  سری
. اضطراب دوباره یچیدتلخ قرص در دهانش پ یدهانش گذاشت که مزه

 .یفتددوباره آن اتاق ب ترسیدیبازگشتن به آن روزها را داشت. م

 ونداد جاده نسبتا خلوت بود. یجاده شد. طبق گفته وارد

 ریم؟ی! اصال کجا مرسیم؟یم یک   -

 داره. ینکه ماش  ی! البته با سرعت یگهساعت د یکحدودا  -

انداخت؛ خط  یشبه آنتن باال یدر آورد و نگاه  یفشهمراهش را از ک تلفن
: » خواهرم هر وقت گفتیم یشهکه همافتاد  یاوشحرف ن یادنداشت. 

! مثال جوک یتا استرست رو فراموش کن یکن بخند یسع یاسترس گرفت 
مهم تر از  یدنشاناالن سالم رس یبوق سردرد گرفته بود؛ ول یبخون! « از صدا

تر شده بود. صورتش را به سمت ونداد چرخاند. چهرش جا افتاده یزیهر چ
 یو موها یاقهوه یروشن، ابروها یاقهوه یهاچشم ی،بود. پوست گندم
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. که دانستیکوتاه کرده بود. خدا م  یکیش یلیکه مدل خ  یرهت یالخت قهوه 
 یک.  آمدیبدش م  زدند،یم  یرا مدل آلمان   یشانکه موها  ییچه قدر از پسرها

به  یابامزه یبود و چهره یختهر یشانیشپ یرو یشاقهوه یاز موها یکهت
و ل*ب  ینی. بیداو را د تر یزبینانهداده بود. نهال ر یشانو پر  یبونداد عص

هم که خوب بود.   یکلگونه طرف راست صورتش داشت. از نظر هخوب و چال
 ید. چندتار سفنداختا  هایشیقهبه کنار شق  یبزرگ بود نه الغر! نگاه   یلینه خ

. کردیم ییصورتش خودنما یرو یکوتاه  یشرکنار سرش داشت و ته
 ونداد گرفت. یهش را از چهرهنگا

 مورد پسند بودم؟ -

 ها؟ -

 زد و گفت: یکمرنگ   لبخند

 یدارم هنوز قسمت سختش رانندگ  یمان! من به خودم ازنییم یجچقدر گ -
 گذشت.  یو خوش یر تو شهر بود که به خ

 گذاشت و گفت:  یبخار یدستان سردش را رو نهال

 رسیم؟یما سالم م یاالن تو مطمئن یعنیعجب!  -

پنهان  تفاوتییرا پشت ب  یتشکرد عصبان  یرا به جاده دوخت و سع نگاهش
 موفق شد. یکند که تا حدود

! تو چون فهمییهم باشه نم یستکه اگه رو دو  ینها ینماش ینا یآره!خوب  -
 .یادهز یلیخ یفکر کرد یدیرو د یلومترشمار ک
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 .رییم یه با سرعت چند دارک  بینمیبازم هرچه قدرم نفهمم دارم م یول - 

 باز بود انداخت و گفت: یاوشافزار ننرم یکه رو  یبه گوش ینگاه  نیم

 .ینمچندتا بخون بب -

 صورتش را از نظر گذراند. یاجزا یگهد بار یک 

 !گیرهیاز کجا سرچشمه م یخونسرد یندوست دارم بدونم ا یلیخ -

 خوبه. یمکه من رانندگ  ییاز اون جا -

 داد و گفت: یهتک یبه صندل ینهبه س دست

 جناب؟ ینبود یختهچرا اولش انقدر بهم ر ییدآهان بعد بفرما -

 تا آسمون فرق داره! ینتو شهر با جاده زم یرانندگ  -

. یدکارش خند  ین. ونداد در جواب اییدهم سا یرا با حرص رو هایشدندان
 یافزار شد. نگاه نثارش کرد. وارد نرم  یالب خدا شفات بده  یر و ز یدکش  یپوف 

را خاموش   یگوش  یصفحه  یهدار انداخت؛ اما بعد از چند ثانبه قسمت ستاره
 :یدبار هزارم پرس یانداخت و برا یلومترشمار کرد و با استرس نگاهش را به ک

 !کنهیکار م  یترمز دست  دونییمطمئن باشم؟ اصال از کجا م -

 شده بود. گفت: یلاو ع یهاکه از سوال  ونداد

دلت  ی! اگه نرسوندمت هرچ رسونمتیصدبار بهت گفتم من سالم م -
 خواست بهم بگو!



  

 
149 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 لبانش نشست. یرو یتلخ  یخنده 

ها رو تو صحنه یننگاه کن تو رو خدا هروقت ا ی؟چ  یریمآهان بعد اگه بم -
لحظه  ینهم یر االن خودم گ کردمیمسخره م دیدمیم یهند هاییالسر 

 افتادم.

 رسونم؛یجونم هم تموم بشه، تو رو سالم م یمتمطمئن باش اگه به ق -
که افتاده! حاال   یهرو بکنم. اتفاق  یمخب؟! پس انقدر سوال نپرس و بذار رانندگ

 باشه. یترک  خوادیباشه م یهند خوادیم

 .یدباز هم سوالش را پرس ینهال لبش را گاز گرفت؛ ول یش،لحن عصب از 

 ی؟دار ییگلبهار جا  -

 نرفته. یوقته کس یلیکه خ  یال،و یک هم آره هم نه!  -

رفت.  یماعوض شده بود. فکرش سمت ن یانششده بود. لحن ب یبیعج آدم
سوار  ینینهال در ماش یدفهم ینگران شده است. اگه م یلیحتما تا االن خ

 سهبرساعت در حرکت است.  یلومتر ک  145شده که ترمز ندارد و با سرعت 
 یدهد  ینانداخت. تک و توک ماش  یرونبه ب  ی. نگاه کشیپیرا م  یگار پاکت س

و  یکرده بود. جان او االن در دست ونداد عصب  یخ ی. دستانش حساب شدیم
 یدگیبر  یک. راهنما زد و داخل کردیدرصد اشتباه م یک بود. اگه  یشانپر 

 یهانکه داشت، تکا یو آسفالت در به داغون  ینشد. بخاطر سرعت ماش
 :یدپرس یخورد. محض حواس پرت  ینماش یدیشد

 ی؟درس رو ادامه نداد -
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 یاو پ  ینهال در باغ نبود که به نقشه  یول  کرد؛یم  یدادب  یشانیاش پر چهره  از  
 ببرد.

نه! با اون اتفاق دل و دماغ درس خوندن نداشتم هنوز فکر کنم مغزم  -
 گذاشتم کنار.  یدمرو بوس ی. در کل روانشناسکشهینم

 نگاه کردن به نهال گفت: بدون

! اون ینبود  یباز  ینا  یگفتم؟ گفتم تو بازنده  یبهت چ   یشپ  یمپنج سال و ن  -
 بود که باخت!

 ت:شد و گف یرهو به جاده خ یدخند تلخ

 رو باختم. یمنم همه چ  یباخت؛ ول -

 به سمت گذشته رفت. نهال ادامه داد: فکرش

 یلشخالف م یوقت کار یچه کردمیم یکه من سع  یخودت شاهد بود -
اون بازم کار خودش رو جلو  یپشت پا زدم به اعتقاداتم؛ ول یانجام ندم. حت 

 برد.

 یز حال و هواتوسط ونداد ا یدست  یدننگفت فقط اخم کرد. با کش چیزی
. یچیدپ ینیشلنت داخل ب ی. بویددور خودش چرخ ینگذشته در آمد. ماش

خورد. بعد  یشهسرش محکم به ش یننفسش بند شد . با متوقف شدن ماش
داد.  یرونبود، نهال نفسش را با ترس ب یادز یلیآنها خ یکه برا  یقهچند دق

لب   یر س کرد. زرا کنار سرش احسا  اییهما  ی. سردکردیدرد م  یدشد  نشگرد
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از  یدزمزمه کرد. ونداد به خودش آمد. بدون اتالف وقت با یخداروشکر  
 اش درهم رفته بود گفت:. به سمت نهال که چهرهشدندیخارج م ینماش

 !شهیدرها از داخل قفل م یمنش یادهاگه پ یگهد یهثان یحالت خوبه؟! تا س -

تار بود. کمربندش را باز کرد. همان طور که ونداد  یدشداشت. د سرگیجه
 گفت:  شدیم یادهپ

 شو! یادهزودباش پ -

لرزان باز کرد. ونداد   یهادهانش را محکم قورت داد. کمربندش را با دست  آب
راه برود؛  توانستینم یشپاها یشد. رو یادهپ یناز ماش یعدر را باز کرد. سر 

از  ی. اشک زدیاز برف پر نم یدهپوش یابانبنداشت. پرنده در آن  یاچاره یول
 گفت:  کردیو با حال داغون روبه ونداد که سرش درد م یختسر شوق ر

 ممنونم ازت... . -

بغلش را گرفت و با  یر که ونداد ز  یفتدبود ب یک را از دست داد و نزد تعادلش
 حرفش را قطع کرد. یتعصبان

 .یستها نحرف ین. االن وقت ایمبرس یالکن تا به و  یهبه من تک -

درست کردنش را نداشت. چند حس مختلف   یاز سرش افتاده بود. نا  شالش
اشک   یقطره  ین. دومیناراحت   ی،بهش هجوم آورده بود. ترس، اضطراب، شاد

حس را  ینها پرت شده بود هم ااز پله یوقت  ی. حت یداش چکگونه یرو
 یجلو یاوشو ن یمان ی. چهرهکشیدیم ینرا به زور بر زم یشنداشت. پاها

 درهم بود انداخت. یشهابه ونداد که اخم یبود. نگاه  شمشچ
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 ... شده!یصورتت خون  - 

 .رسیمیم یالبه و یگهد یکم. یستمهم ن -

 زد. یکم جان   لبخند

 !ی؟حرف رو... . بلد ینهم -

 به نهال نگاه کند. گفت: ینکها بدون

 نه؟! یحالت حرف بزن  ینبا ا یادخوشت م -

. تا فقط راه کردیدست خودش نبود. چرت و پرت سرهم م یشها حرف
 بگذرد! یطوالن 

 رو گفتن؟! یزیچ یکبهت  -

 به دست ونداد که دور کمرش حلقه شده بود. انداخت. نگاهی

 !ی؟چ  -

 !دییسوال رو با سوال جواب م -

 گفت:  یشخند. ونداد با نیدرا باال کش اشبینی

 نبوده! یمن رو بکشه به فکر ترمز دست  خواستهیم یهرک  -

پوش بود.   یدسف  ین. زمآوردینم  یشبه رو  یاز درد رو به انفجار بود؛ ول  سرش
حالش را بدتر   وزیدیکه م  ی. باد سرد زمستان دیدیرا نم  یچیه  یکیدر آن تار

 .کردیم
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 گفت:  دیدیکه جلو را تار م  ییهاچشم و حالییب  با 

امروز اجرا...   یدنوقته نقشه کش  یلیباز نشد. فکر کنم خ  ینتمماش  هاییرپک ا  -
. 

تهوع به او دست داده بود. به در بزرگ و حالت  یجهادامه دهد. سرگ  نتوانست
 آمد. یزن  ی. ونداد زنگ را فشار داد. صدایدندرس یآهن

 بله؟ -

 وندادم در رو باز کن! یه،خاله سم -

 مادر؟! یشد یختیر ینخدا مرگم بده! چرا ا -

 ینچندم یبه دست ونداد که محکم کمرش را گرفته بود انداخت. برا نگاهی
اش افتاد شانه  یاز رو  یفش. کیچیددر سرش پ  یرفت و درد بد  یجبار سرش گ

 یاطتوانست تعادلش را حفظ کند. وارد ح یونداد نگران آمد. نم یکه صدا
 یاطو ح  یدکش  یر فت. سرش تر   به سمتشان  ینگران با اضطراب و    یشدند که زن 

 . تعادلش را از دست داد و افتاد... .یدسرش چرخ یرو

*** 

 یاوشاز نهال نبود. ن یبه ساعت انداخت. از دوازده گذشته بود و خبر  نگاهی
. » پیچیدیدر گوشش م یامپ یکبار هفتم شمار اش را گرفت؛ اما فقط  یبرا

 . «باشدینم ییمشترک مورد نظر قادر به پاسخگو

 واسشون افتاده؟ ینکنه اتفاق  -
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 انداخت و گفت: پیمودیرا م یراییکه طول پذ  یمابه ن ینگاه  آزاد 

 شناختن؟یرو از قبل نم یگه! فکر نکنم! مگه نهال خانم و ونداد همدیفتادهن -

 کرد و رو به آزاد گفت:  یاخم بهزاد

دوتاشون در  ینکهجواب بده نه ا یکیشون یدبا یبشناسن هم اگه زنگ بزن  -
 !یستندسترس ن

نهال افتاده باشد هم او   یبرا  یاتفاق   ینکهفکر ا  ی. حت خوردیخونش را م  خون
 ادامه داد. یمازد. بهزاد روبه ن یشدرون موها ی. چنگ کشیدیرا به جنون م

 !یگهد گردنیدنبالشون م یمرو داد ینپالک ماش !یمان ینبش یاب -

 یحت  یمانهال افتاد، ن یکه برا  ی. بعد از آن اتفاق کردیرا درک م یمان بهزاد،
بگذارد.  یرونرا از خانه ب یشاو و تنها پا ینهال بدون اجازه دادیاجازه نم

 مبل انداخت و گفت: یخودش را رو یاوشن

 الاقل راحته با ونداد رفته. یالمونخ -

 زد و گفت: یاوشبه ن یشخندین نیما

 .یستمن یاون مردک هست، راض یلاتفاقا چون با وک -

 کرد و رو به او گفت:  یاخم آزاد

 یانمهر دخترت رو از دست اون ک یبتو شهر غر  یش،همون آدم پنج سال پ -
به  یرتر د لحظهیک نرفته اگه ونداد نبود و  یادترو که  یننجات داد. ا

 یدرست؛ ول ینینبود. به همه بدب ینجارسونده بودش االن نهال ا یمارستانب
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ال حکم سیک اون  ی! ونداد تویحرف بزن  ینجوریدر مورد ونداد ا یحق ندار 
برسونه به دخترت  یبآس ینهال داشت. پس اگه به هرک  یرو برا یناج 
 !رسونهینم

 زد و گفت: یپوزخند نیما

 خوادیخوب باشه م خوادی! حاال مشهیحساب مدوست دشمن، دشمن  -
 بدباشه!

 کردن،یبه هم نگاه م  یتو آزاد که با عصبان  یمابه ن  یبا اعصاب خرد نگاه   بهزاد
 انداخت.

نداره جر و بحث  یلدل یندرست! ا یننه؟! دوتاتون نگران یا کنینیبس م -
نهال کنه تو  ی! اون از پشت یزینهمه مون رو بهم بر  یو اعصاب نداشته ینکن

 توننیم ینیمخبر بده بب یتا حصار ینساکت باش یقهونداد! دو دق یاز پشت 
 نه! یا یرنرو بگ ینرد ماش

 گفت:  یتعصبان یارو به بهزاد  نیما

دفعه  ینا یله،دخ یتعوض یشدن نهال، اون پسرخاله یبغ یبفهمم تو -
 !ذارمیزندش نم

 یخود بلند شدند. بهزاد نگاه   ینفرشان از جابهزاد، سه    یزنگ خوردن گوش  با
 بود. جوابش را داد... . یبه مخاطب انداخت. حصار

*** 
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کرد. سرش درد  یک و به زخم سرش نزد یختپنبه ر یرو ینذره بتاد یک 
 یبرداشته بود. جا ی. دو طرف سرش بخاطر ضربه خراش نسبتا بزرگ کردیم

آب  یدنو بعد از پاش سرش شد یخیالفواد، ب ی. با صداسوختیزخمش م
 .یدرا شن یهفواد و خاله سم یخارج شد. صدا ییصورتش، از دستشو یرو

 یه؟خاله سم شدهینگفت چ  -

 ین،و بدون تکون خوردن ماش یاینه پسرم! فقط گفت زنگ بزنم به تو که ب -
 یر بوده! خدا از خ یکه کار ک   ینکن  یشو بررس یآگاه  ینگ پارک یشاون رو ببر 

 بود. یینپا یلیفشارش خ یچارهب ینگذره! دختره هایدهند

 متعجب فواد آمد. صدای

 دختر؟! ونداد تنها نبود؟ -

 گفت:  یهشد و روبه خاله سم یراییوارد پذ ونداد

 .ینبه اون دختر سر بزن یدشما بر شهیاگه م -

 مبل برخاست. یونداد از رو یصدا یدنبا شن فواد

 !یهسرت خون یگوشه  ونداد؟!  یسکته زدم وسط راه! خوب  -

 مبل بلند شد و گفت: یاز رو یهسم خاله

 چشم پسرم. -

 ینحرف هال را به مقصد اتاق مهمان ترک کرد. گردنش را ب یندنبال ا به
 دستانش قرار داد و رو به فواد گفت:
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 بوده؟ یکار ک   ینتا بفهم برهی! چه قدر زمان میرگذشتخوبم. به خ - 

! خودت کننیگروه! از فردا کارشون رو شروع م  ینگ رو فرستادم پارک ینماش -
 !ی؟نشد یمشکوک  یز متوجه چ یرستوران بود یوقت 

 ینفکر کند. خودش اگر تنها بود و ا  یبه خوب   توانستی. نمکردیدرد م  سرش
خورده بود.   یچبهم پ  یز چاالن همه    ینداشت؛ ول  یاشکال  افتادیم  یشاتفاق برا

 ونداد شد که گفت: یو کالفگ  یفواد متوجه خستگ 

از تو چندتا سوال بپرسم  ید. هم بایامبعد! فردا دوباره م یسواالت باشه برا -
 پسر شجاع. یر ! شبت بخیگهکه باهات بوده! من برم د  یهم از اون کس

ود باز همه کنجکاو شده  یشتر رفت. ب  یونداد زد و به سمت در خروج   یشانه  به
 یرلبزد و ز  ی. لبخند کمرنگ یستکه با ونداد همراه بوده ک  یکه بداند آن دختر 

 گفت:

 !یراه داد ییترو به تنها نفر یک باالخره تو هم  -

 یقاکه دق  یبلند شد و به سمت اتاقش رفت. اتاق  یشاز رفتن فواد، از جا بعد
نبود و  یالدر و یکنار اتاق مهمان بود. خداروشکر کرد که آن شب آقا مرتض

برق را زد  ید. کلکردیحرم داشت. اگر او بود که پشت سرهم سوال م یفتش
رنگ و شلوار  یرا با پولوشرت مشک  یشهاسرش در را بست. لباسو پشت
و دستش را  یدتخت دراز کش یعوض کرد. رو یسنگ دست ذغال یکگرمکن 
 خوابد.هم که شده ب  ساعتیمن  یصورتش گذاشت تا بلکه بتواند برا  یقائم رو

*** 
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 رمان  کی

مطلق بود. چندتا پلک زد.   یاهیگردن درد و سردرد چشمانش را باز کرد. س  از  
ذره نور!  یک از  یغ در ی. کجا بود؟! چندبار پلک زد؛ ولدیدیجا را نم یچه

 یالیو  یاطکه حضور داشت ح  یمکان   ینآمد آخر   یادشنشست که    یشسرجا
 و گفت: یدبه چشمانش کش یونداد بود. دست 

 نکنه چشمام کور شده؟! -

قطره اشک  یک نفس افتاد. شد. از ترس به نفس یفکر، ته دلش خال ینا با
. دادیهم عذابش م  یندرا نب  یاوشو ن  یمان  ینکهفکر ا  ی. حت یداش چکگونه  یرو

کردن. با باز شدن در و   یهصورت گذاشت و شروع کرد به گر  یدستانش را رو
را پس زد که  رشت به نور نگاه کرد. افکاافتادن نور به داخل اتاق، با وحش

 داخل اتاق افتاد. یمرد ییهسا

 کور شدم؟  یدشا یامن کور نشدم؟  ی؟هست  یتو ک  -

 زده شد.برق یدآمد و بعد هم کل ییآلود و آشناخواب صدای

 ها رو خاموش کنن تا نور به سرت نخوره!حالت خوبه؟ من گفتم چراغ -

 اش انداخت.به چهره یپر شد نگاه  یتآن از عصبان یک 

! فکر کردم کور شدم. عه! اون از دشمنات که قصد جونمون گفتییاز اول م -
 از االن که فکر کردم کور شدم. ینمرو کردن ا

 داد. یهبه چهارچوب تک ونداد

 .یدماز اول که صدات رو نشن -
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 رمان  کی

بود را با پشت دست پس زد.  یدهاش چکگونه یکه رو یقطره اشک  یک 
 قرار بود کرد و گفت: یز م یکه رو  یزیبه ساعت روم یااشاره

 ی؟و چرت بزن  یبد یهتا فردا به چهارچوب تک خواییم یانااح -

 .یدسر و وضع نهال خند یدند با

بدنت رو چک کن  یاعضا یدور همه یک  خواییچراغ رو خاموش کنم؟ م -
 حاصل کن بعد برم. یناناز سالم بودنشون اطم

 و گفت: ییدسا هم یرا رو هایشدندان

 من برم؟! یا رییم -

را از چهارچوب  اشیهرا از اتاق گرفت. چراغ را خاموش کرد. تک نگاهش
 برداشت.

 !یربخ! شبیادبهت م یهخاله سم یهالباس -

که   ینخ  دار ین. بلوز آستیدحرف، گردنش به سمت لباس چرخ ینا یدنشن با
نثار  یخوب  یلیم. خیمشک  ینخ  یداخلش داشت و روسر  یرنگ  یهاگل

اوست.   یبرازنده  یدگفت هرچه بپوش  یبه او م  یشههم  یماکرد. ن  یشهالباس
 یک یاوشو ن یمان یچهره ی. چشمانش را بست؛ ولیدتخت دراز کش یرو

 ... .رفتیاش نمچشم یجلو ز لحظه ا

*** 
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 رمان  کی

 یکبود.    یگر اتاق د  یک به راهرو انداخت. کنار اتاق مهمان    ینگاه   یکنجکاو  با 
در حمام   یکی  یادهم بود که به احتمال ز  یگر اتاق هم آخر سالن بود و دو در د

گردنش هنوز هم درد   یبود. سرش بهتر شده بود؛ ول ییدر دستشو یگریو د
شد  یگهنفر د یک شد. متوجه صحبت ونداد با  یرایی. وارد قسمت پذکردیم
 .یستادا و

 یدی؟ند یمشکوک  یز چ یچه یمطمئن یعنی -

 !یادن یادم یباشم؛ ول یدههم د یدنه! شا گمیدارم م -

 پسر خوب. یپرت نبودونداد تو که انقدر حواس -

 آمد. کشیدینون تست، مربا م یونداد که رو یکالفه  صدای

 بدم؟! حواسم رو به اطراف تونمیها و اون اتفاقات مبه نظرت با اون حرف -

 !شه؟یحل م یزیاالن با فکر کردن چ -

خود به خود باال رفت. پس اشتباه نکرده بود که او آدم سابق  ابروهایش
. ماندیم یسخت باق  یروزها ینهال همان ناج  ی. خب نباشد! برایستن

درست کرد. به سمت  یرا داخل روسر  یشرا صاف کرد. موها یشگلو
 یآشپزخانه رفت. گرسنه اش بود. دو قدم به سمت آشپزخانه برداشت. صدا

زن حدودا چهل و پنج ساله با  یکآمد. به سمت صدا برگشت.  رواز راه یزن 
سرش   یترکمن  یزرشک   یمهربان که چادرش را به کمر بسته بود و روسر   یچهره
 بود.

 سالم! -
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 رمان  کی

 دستش زد و گفت: یرو زن 

 .یناومد یرونمرگم بده! چرا از اتاق ب خدا -

 .یدو متعجب پرس یدبه گردنش کش دستی

 اومدم؟یم یرونب یدنبا -

 آمد و گفت: ییندو پله پا از 

و چهار ساعت از  یستاومد گفت تا ب یشباتون شده بود؟! دکتر دگرسنه  -
 .یایدن یرونتخت ب

 زد. یشبه نگران لبخندی

 م!خان یعیهمن طب یبرا یزهاچ ینا -

 صبحونه آماده است. یمبر  یاب -

نهال که همراه ونداد آمده بود.  یدنسمت آشپزخانه رفتند. زن با د به
 ونداد آمد. یخنده یخوشحال شده بود. صدا

 لطفا ادامه نده! یبود؛ ول یاجوک بامزه -

 که باهات بود... .  یاون دختر  یبگ  خواییم یعنی -

 ی! لطفا اون ذهن منحرفت هم مراقبش باش به جاهایمیهنه! دوست قد -
 نره! یک بار

 با حرص گفت: پسر 
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 رمان  کی

 کنه؟یبه توئه بدعنق نگاه م ی. آخه ک کردمیفکرش رو م - 

آن دو، لبش را گاز گرفت. باوارد شدن آنها به  یهاحرف یدنبا شن نهال
 اییلنهال آمد. نگاه ک  یاش راخورد. نگاه همان پسر روآشپزخانه، ونداد خنده

 یاه که به س یرهت یاقهوه یهاروشن، چشم یبهش انداخت. پوست گندم
ه و لب یدکش  ینی. بآمدیکه به صورتش م  اییرهفرم دا ینک بود. ع یک نزد

تنش بود. همان  یهفت مشک  یقهبا ژاکت  یمتناسب. شلوار کتان خاکستر 
 به نهال کرد و گفت: یزن نگاه 

 .یزمبر  یدخترم تا واست چا ینبش -

 بلند شد و گفت: یشاز جا پسر 

 !یرسالم صبحتون بخ -

 سرش را تکان داد. نهال

 .یر سالم صبح شماهم بخ -

 نهال خانم! ینینبش -

 . کنار ونداد نشست. پسر متفکر گفت:یدهمان پسر را کش یروروبه صندلی

 درسته؟! یدممن شما رو قبال د -

 د و گفت:نه تکان دا یبه معنا سری

 فکر نکنم. -
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 رمان  کی

چنان  یاوشبه خاطر ن بار یک . یدکش  کرد،یدرد م یدبه گردنش که شد دستی 
طرف و آن  ینسرش را به ا توانستیسرش را برگردانده بود که تا دو روز نم

دردگردنش مثل  یقا. دقرفتیطرف مطرف و آن  ینطرف بچرخاند. با آتل ا
هفتم   مان. داد و هوارش به آسخوردیهمان دفعه بود. انگشت به گردنش م

کردن گردن درد طاقت   یاز تداع  یز،م یرو یچا یوان. با قرار گرفتن لرسیدیم
 کشید،ینان تست م  ی. رو به ونداد که با دقت مربا رویددست کش  یشفرسا

 گفت:

 ؟زنگ بزنم یمابه ن یرو بد یتگوش  شهیم -

 به او انداخت. ینگاه  یمن ونداد

 !یدهخط نم ینجاا اییگوش  یچمتاسفانه ه -

 . با بهت گفت:یدباال پر  ابروهایش

 !گی؟یکه نم  یجد -

 به نان تستش زد و گفت: یگاز  ونداد

 زنگ بزن. یالبا تلفن و یزنگ بزن  خوایی! میمکامال جد  -

 پشت بند حرف ونداد را گرفت. پسر 

. یدنبه کجا رس  ینیمتا بب  یادجواب گروه ب  یدبهتره! اول با  دیریو اگه تماس نگ  -
 یل،باشه و به چه دل تونهیم یکه کار ک  یمبر  یگهد هاییهبعد سراغ فرض

در دنبال شما دو ونداد دربه یشما و هم پسرخاله یکه هم خانواده  ینجوریا
کردن شما   یدادست از پ هاگ یول یه؛. کامال عادیستن یز نفر باشن شک برانگ
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 رمان  کی

دوباره قصد جونتون رو بکنن. پس بهتره  یدو شا شهیم یز بکشن شک برانگ 
 ینگارانگشت ییجهتا نت ینجا بمون ینچهار روز همتا سه یعنیمدت  یک 

 .یادو... ب

 خورد و به پسر نگاه کرد و گفت: یجرعه از چا یک. یدکش  پوفی

 باشن؟ خبر یروز ب ام تا چندخانواده گینیشما م یعنی -

 زمزمه کرد. یابه ونداد انداخت و بله یگذاشت. نگاه   یز م یرا رو آرنجش

خورد که   یاز چا  یگرید  یهم فشار داد و با حرص جرعه  یرا رو  هایشدندان
 نشست و گفت: یشروروبه یهخاله سم

براشون درست کردن! الاقل  یخدا ازشون نگذره! نگاه کن چه سر و وضع -
 .دادیینشون م یککه اومد خودت هم   پسرم، دکتر 

 یهازخم  یرو  یسرش را به سمت ونداد چرخاند که متوجه شد حت   یاطاحت  با
نثارش کرد. با خودش لج دارد.  اییوانهکنار سرش هم چسب زخم نزده. د

 کرد.  یامسخره ینهال خنده

 !یکرد  ییر که فکر کردم تغ  یهمون جور -

 متعجب به نهال و ونداد نگاه کرد. پسر 

 !یادز یلیخ -

را باال آورد و کف دستش را نشان داد و بعد دستش را برعکس کرد  دستش
 و گفت:
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 رمان  کی

مشهد بهش نساخته! وگرنه اون ونداد  یرو شده! آب و هوابه اون رویناز ا - 
نچ! کجا؟ نچ  یستمهم ن یشمرد گنده که سالمت ینسوسوله دانشجو کجا و ا

 .یشرفتهما هم روبه پ یقرف یشرفتنمردم رو به پ

 به نهال کرد و گفت: یابحث را ببندند اشاره ینکها یبرا ونداد

انقدر  یام دنبال من بباال! فواد تو ه یاات رو بخور نهال! بعد بصبحانه یع سر  -
 حرف نزن!

 گفت:  یگذاشت. با دلسوز  یشظرف کره، مربا و نان تست را جلو  یهسم  خاله

 .یاگرسنه  ینکهبخور دخترم. مثل ا -

آلبالو که ونداد ازش خورده بود انداخت. بدجور هوس کرده  یبه مربا نگاهی
بود! و بدتر هوسش کرده    گرفتیبود. مخصوصا با حوصله هم داشت لقمه م

. آلبالو هم یفرنگ به و توت  یج،بود انداخت. هو یشکه جلو  ییبه مربا ینگاه 
 یلو سرش را طرف او ما  یدرا عقب کش  یاو نذاشته بود. ونداد صندل  یکه برا

 گذاشت و گفت:  یشآلبالو را جلو یکرد. با دستش ظرف مربا

 یپس هرچ  یتعارف نکن. چند روز مهمون من خواییرو م یزیچ یوقت  -
تو خوردن غذا و... خبر  اتیقهتعارف بگو! االنم برو دعا کن از سل یب  خواییم

 دارم.

کرد. رو   یهاز خاله سم یو تشکر  یستادخورده نگاهش کرد. ونداد ا یکه نهال
 گفت:  کشیدینون م یبه فواد که با ولع خامه رو

 باال! یاب یان حرف اضافهات تموم شد بدون زدصبحانه -
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 رمان  کی

ونداد  خالییجا یخبه نهال که چشمانش گرد شده بود و هنوز م یهسم خاله 
 بود گفت:

 متعجب نشو دخترم. یهزرنگ یلوک -

اسمش فواد  ید. پسر که فهمیدبگو یکه باعث شد آخ   یدگردنش کش  یبد تیر 
 .یدرا عقب کش یپر صندلهست، با دهان

 !ی! ممنون خاله ُسمکنهیام مخفه یادمن برم که االن م -

نان  یآلبالو را رو یطور که مربا ینبرداشت و هم ینون تست  یهسم خاله
 . گفت:کشیدیم

 !یرم؟واست لقمه بگ یدبا -

 .ید! ببخشیجمگ  یلیامروز خ ید. ببخشخورمینه! خودم م -

نان برداشت و مشغول خوردن شد. انقدر  یکاز آشپزخانه خارج شد.  فواد
 .شدینم یر س خوردیبود که هرچه م گرسنه

 نهار درست کنم؟! یدوست دار یدخترم چ  -

 را قورت داد و گفت: اشلقمه

من نهار  خواینی. مین. به خاطر من معذب نشخوریدیخودتون م یهرچ  -
 امروز رو درست کنم؟!

 رهم کرد و گفت:را د یشهابه سمتش برگشت و اخم خاله

 مونده بعد چهل و هفت سال، مهمون نهار درست کنه. ینمهم -
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 رمان  کی

 و گفت: یدخند نهال 

 .ینحرف رو نزن ینا -

گذشته بود از رفتن   ساعتیمآشپزخانه نگاه کرد. ن یلساعت گرد دور است به
. همان طور که خوردیچه قدر م گویدیونداد، با خودش گفت االن ونداد م

به درها   یاله تشکر کرد. خارج شد و به سمت باال رفت. نگاه از خ  شدیبلند م
 یکه با خال  داد ییندر اتاق گذاشت و پا ییرهدستگ یانداخت. دستش را رو

از تخت دو نفره و   یخبر   یچه  ی،اتاق کامال معمول  یک رو شد.  بودن اتاق روبه
 یسسرو یک قرار داشت و  یر کوچک پشت نورگ  یز م یک کتابخانه و... نبود. 

بود و کاغذ وسط اتاق قرار گرفته نفرهیک روشن. تخت  یاتخت و کمد قهوه
تهران   یرفت. البته خانه  نشتهرا  ی. فکرش به سمت خانهیدسف  هاییوارید

 یک رفته بود.    یانها با کاز پرونده  یسر   یک به خاطر گرفتن    بار یک خودش نه!  
را  ینا ی. وقت کردنیم یسروش کنار هم زندگ  یبزرگ که کل خانوادهعمارت

بود. حسرت خورد  یرانمتعجب و ح دیدی. تا دو روز هروقت ونداد را میدد
 یاوشو ن یماافتادن ن یادشد. با به  ینا یماو ن یاوشکه چرا سرنوشت او، ن

 سرش آمد.آرام ونداد از پشت یکه صدا  یدکش  یآه 

 یمنفهم ی. تا وقت یمندار یاچاره یلو ی؛هست  یاوشو ن یمادلتنگ ن دونمیم -
 ما هست. یمکان برا ینترامن ینجاکرده اقصد جونمون رو  یک 

 به ونداد انداخت. نگاهینیم

چندروز موندن تو  ینحرف و ا ینزدن ا یتو که از اول خانواده داشت  یبرا -
 بگم؟یرو داشتم چ  یاوشو ن یمامن که از اول ن یراحته؛ ول یال،و ینا
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 رمان  کی

صورتش   یتک اجزاداد و تک   یهتک  یوار قدم به سمت نهال برداشت. به د  یک 
 را از نظر گذراند و گفت:

 یشه؟م یمحسود ینهال به چ  یدون  یم -

 شد. یرهمتعجب به او خ نهال

 !ی؟به چ  -

 آرام و همان لحن گذشته گفت: یصدا با

سال که پنج  اییلی! هنوز سیستهکه پشتت با  یرو دار  یمامثل ن  یکی  ینکهبه ا  -
 !کنهیبهم زد جاش درد م یشپ

به گوش او  یاوش. بعد از چندماه نیددوم حرفش خند یتکه یدنبا شن نهال
 یدهکش  یک است  یدهپشت اتاق عمل د یماونداد را، ن یرسانده بود که وقت 

کنار لبش نشاند. ناخودآگاه ادامه  ینثار صورتش کرده است. ونداد لبخند
 داد:

 ینا یدحالت خوبه واقعا خوشحال شدم. شا یدمسال دکه بعد پنج  یشبد -
 تو بود. یدنو خوشحالم کرد، د یدمکه د  یزیچ ینمدت بهتر 

. او تمام دادیزودتر خودش را نشان م شودیخوشحال م دانستیم اگه
 بود. یونرا به ونداد مد یشزندگ

 .دادمیمشهد خودم رو نشون م یاومد دونستمیاگه م -
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کرد و   یهست. اخم یونشکه مد  خواندینهال م یهاکرد. از چشم  نگاهش 
 گفت:

اون  یدنبود با د یگهد یمن ندون نهال! هرک  یونوقت خودت رو مد یچه -
 .کردیبهت کمک م آوردیبالها که سرت م

اون اتفاق ساره بود.   یمسبب اصل  یدی. خودت که دکردیکمک م  یلیآره خ  -
 خبر؟!از اون چه یراست 

 تر شد. یظاسم ساره از زبان نهال غل یدنبا شن هایشاخم

که تو آژانس   یهم که تهران بودم با اون آشوب  یازش ندارم. تا وقت  یخبر  -
ازش نداشتم. البته تو پرانتز بگم که بعد از  یپا کردم، خبر به یانک  یماییهواپ

 ! االن هم که مشهدم.ینمشبور شدم بباون اتفاق چندبار مج

 آشوب؟! -

بود رفت.  یستادهگرفت و به سمت در که نهال ا  یوار را از د اشیهتک ونداد
 .بردیاتفاقات م یناز ا ییبو یدنبا

 .یفواد جواب بد یهابه چندتا از سوال یدگذشته؛ با  یخیالب -

دم پسر سابق کرده بودند. ونداد آ   ییر مدت همه تغ ینا زد؟یچه حرف م از 
اخمو شده بود.  یآدم جد یککرده بود. مهربان نبود.   ییر نبود. چشمانش تغ

 ییچه بال یعنی. آوردیبهش پناه م کسییو ب  پناهیینبود که او از ب  یپسر 
 اشت؛بزرگ د یحقوق   یموسسه یک هست آن زمان    یادشسرش آمده بود؟  

 تر یع هرچه سر   یفکرش را رو  یداالن... ؟ اصال به او چه که چه شده! االن با  یول
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فراموش  ینکهزد »مثل ا یبدرونش نه یزیچ یک متمرکز کند.  ینجارفتن از ا 
نجاتت داد؟ االن که بحث سر خودش   یوناز دست اون ح  یو ک   شدیچ   یکرد

دکتر   یک او    ی. ولاست! « ونداد از او کمک نخوزنی؟یحرف و م  ینا  یشد دار
اش و طرز حرف چهره یشاناز حالت پر  یول ید؛نگو یزیخودش چ یدبود. شا

شده! »اون   یختنششده که باعث بهم ر  یزیچ  یک زدنش کامال معلوم بود که  
 یشهتو کرد. هنوز هم  یاون خودش و سپر بال  یزمان هم تو ازش کمک نخواست 

سر  یک ! به من چه! ی؟چ  گیی! حاال تو میانسان  ییفهوظ گفتیهم به تو م
! « یسرت دکتر مملکت  یر به گردن توئه! هنوز خ ینماجرا به تو مربوطه! د ینا

که هر   یستها نوسط سرش را خاراند و از اتاق خارج شد. ونداد از آن آدم
تو  یاب ی. به سمت همان اتاق رفت. چند تقه به در زد. صدایدرا بگو یزیچ

داد و وارد شد. موضوع   یینرا پا  یرهدستگ  و  یدکش  یقیگفتنش آمد. نفس عم
 موکول کرد. یگر وقت د یک ونداد را به 

*** 

 کالفه نگاهش را به همان مرد انداخت و گفت:  نیما

 ین؟ک کردرو چ هایندورب یشما اصال همه شه؟یمگه م ی؟چ  یعنی -

 یعصب یاوشو ن یماو بدون نگاه کردن به ن یدکوب  ینبا پاهاش به زم بهزاد
 گفت:

 گییم یشدن. دار یداپ یدرو چک کن! شا هایندورب یهمه یگهدور د یک -
 شه؟یمگه م یست؟ازشون ن یاثر  یچه یگهپنجم رد شدن و د یناز دورب
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 روبه بهزاد گفت: حوصلگییبا ب  مرد 

 .یستازشون ن یچک کردم. خبر سه بار  یکنزد -

دستانش قرار داد و به آزاد که  ینتمام گردنش را ب یبا اعصاب خرد نیاوش
 فقط تماشاگر بود گفت: تفاوتیب 

 رفتن اونجا؟ یدنداره؟ شا یزیچ یباغ  یالییتو و یپسرخاله -

 یالدر و یبهمرد غر  یک اش با که نهال  ینفکر ا یمشت شد. حت  یمان دستان
بلند  یصندل ی. از رویت. چه برسد به واقعکشیدیباشد هم او را به جنون م

او را صدا زد. نگاه آزاد و  یاوشتند به سمت خروج رفت. ن یهاشد و با قدم
. داخل ید. چرخزدیم یاش به سرخ که چهره یعصب یماین یبهزاد رو

 اش را باال آورد و گفت:بهزاد نگاه کرد و انگشت اشاره یهاچشم

 خبرتهیاز کجا ب  یشدن نهال کار اون پسرخاله یببه حالت بفهمم غ یوا -
 بره! یینآب خوش از گلوش پا یک  ذارمینم

 یاوشخارج شد. بهزاد و ن  یآگاه   یحرف، پا تند کرد و از اداره  یناز گفتن ا  بعد
 یشک کرده بودند؛ ول یانمهر ها هم به کبا ترس به هم نگاه کردند.آن

در زمان  دانستیبه آب بزنند. مخصوصا بهزاد که م گدار یب  توانستندینم
ازش سر بزند  ییاست و اگر خطا ینبذره یر ز یماشرکت تمام حرکات ن یفعل

 و آزاد گفت: یاوشبلند شد و به ن اشی. از جادهدیم یانمهر را به ک یدانم

 ی. من برم دنبالش کار اشتباه ینشد زنگ بزن  یخبر   ینبمون  ینجاشما دو نفر ا  -
 نکنه!
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 به بهزاد کرد و گفت: ینگاه  تفاوتیب  آزاد 

 مونی؟یتو م یاوشخونه! ن رمیمن که دارم م -

بر  یکینبود خالف ظاهر آرامش  یصورتش سرخ شد که اگر در آگاه  چنان
 .یستادا ینه. آزاد دست به سکوبیدیدهان آزاد م

! هرجا هستن با وجود ونداد حالشون کنی؟ینگام م ی! چرا اون جوریه؟چ-
 سخته خواهرته! یروزها یکه نرفته ونداد ناج   یادتخوبه! 

 چپش را تکان داد و گفت: یپا یحرف عصب ینا یدنبا شن نیاوش

 کرد؟  یکار چ یعاشق نهال بود؛ ول یزمان  یک  یانمهرمهه آره! ک -

 زد. یاوشبه ن یآزاد مشت شد. پوزخند هایدست

با تو! جالبه مثل  دونمینکن وگرنه من م یقاط  یانو با کوقت ونداد  یچه -
خواهرت   ینخودتون بود  یبه فکر کارها  یز شماها تو تبر   یرفته وقت   یادت  ینکها

 .دادینجات م یکهاز دست اون مرت یو ک 

اش گذشت. چشم یاز جلو ICU یدستگاه ها یر نهال ز یلحظه چهره  یک 
 بهش زل زده بود گفت: یمزد و به آزاد که مستق یشداخل موها یچنگ 

بند انگشت نهال براش مهم بود.  یک  یاگه پسر به اصطالح برادر تو اندازه -
ها حرف یناز ا یگهها پرتش کرد. داز پله یکه ک   گفتیو م یتواقع رفتیم

 نزن که گوشم پره!



  

 
173 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

را گرفته  یشکه بغض گلو  یاوشبود متعجب به ن خبر یکه از همه جا ب   آزاد 
 بود گفت:

 بوده؟ یکار ک   دونهی!؟ دوباره بگو! ونداد میچ  -

دار چرخ  یصندل  یکه نهال رو  یتک لحظات لبالب از اشک پر شد. تک   چشمانش
 یصندل یاز رو یناگهان  یمتصم یکاش رد شد. با چشم یاز جلو نشستیم

 یدنسبتا بلن یآزاد را در مشتش گرفت و با صدا یراهنپ ییقهبلند شد و 
 گفت:

نجاتش  یهمه فکر کردن پسرعموت مثل ناج  یکار اون بود. اون شب لعنت   -
اون با خفه شدن و سکوت کردن، نگفت که اون شب شاهد پرت  یداده؛ ول

 شدن نهال بوده!

 گفت:  کردیدرهم به آن دو نگاه م یهاکه تا االن ساکت بود و با اخم  مرد

 .یستدعوا ن یجا ینجا! ایرونب یید! بفرمایهکاف  -

مثل پتک درون سرش  یاوشن یهاتکان بخورد. حرف یشاز جا توانستنمی
 خورد و ناباورانه لب زد... .

 امکان نداره! ینا -

زده بود و بغض  یرونپر از اشک شده بود. رگ دستش ب یشهاچشم نیاوش
که  شانیاز زندگ  دانستنینشسته بود. آنها چه م یشداخل گلو ینیسنگ

ظاهر  کردندی. فکر مدیدندیرا م یرون! همه بکردند؟یشان ماوتقض ینگونها
 یادیپسر لوس است که ز یک  یاوشن کردندیاست. فکر م ینهم هم یهقض
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 یمان یهاکه به زور با حرف  ینهال دانستندیوابسته است. نم یمانهال و ن به 
که چه   دانستندیاست. آن ها چه م یدهزخم د یاست دختر  یستادهسر پا ا

را  یتلخ  یکه ظاهرش شاد است، چه روزها  ینفر گذشته؟! دختر  به آن سه
 یندر ا هک یمایین هاییاز نگران  دانستندیپشت سر گذرانده است؟! چه م

احساس کمبود   یاوشرا سرپا نگه داشته تا نهال و ن  یچگونه زندگ   سالیستب
و تلخ بود.  یز شک برانگ هایشانیهم با وجود ظاهرساز یهنکنند؟ ظاهر قض

 !گفتند؟یچه م رسیدندیم یتاگر به واقع

 یستآنها بغض ب یجلو ایستادیم یگر د یلحظه یک بماند. اگر  نتوانست
 یهاحرف یدنآزاد را که با شن ییقه. شکستیبار م یندوم یاش براساله

 یصندل یاش را از روبود را رها کرد و کاپشن یستادهمانند مجسمه ا یاوشن
چه  شااطراف یندبرداشت و از اتاق خارج شد. سرش را بلند نکرد تا بب

 آور دور شود.خفقان یط. رفت تا از آن محگذردیم

*** 

گرم شود   ینمنتظر بماند تا ماش  توانستی. استارت زد. نمیدرا کش  کمربندش
راننده باز شد و گاز گذاشت که حرکت کند، در سمت کمک   یرا رو یشتا پا

 و گفت: ییدهم سا یرا بر رو یشهادندان یمانشست. ن ینداخل ماشبهزاد 

 بهزاد! شویادهپ -

 نفس زنان گفت:نفس بهزاد
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 کنییم یچه غلط  یدار فهمیینم ایی. چون عصبان شمینم یاده! پرمینم - 
 .یکرد  کار یو چ  گفتییچ  فهمییبشن م یدابعد که نهال و ونداد پ

بود. رفتار بهزاد  یعصب یکاف   یشده بود به اندازه یدشب قبل که نهال ناپد از 
 به بهزاد نگاه کرد. یظ. با غکردیهم بدترش م

 یحساب اون پسرخاله تونمیتو نم یشو! جلو یادهرو اعصاب من راه نرو! پ -
 رو برسم. یتعوض

 یه در زندگ ک  یمشکوک نبود. با وجود دختر   یانمهر زد. او به ک  یشخندین  بهزاد
 یانمهر دانست ک ینداشت. چندسال بود که م یانک  یبرا ییاش بود. نهال جا

کامال ناخواسته هم را مالقات کرده اند. هرچند   یکاو خواهر کوچکترش در آمر 
به کار نهال   یکرد؛ اما به او گفته بود که من کار  یهنوز هم همان گونه رفتار م

 فت:انداخت و گ یمابه ن نگاهییمندارم. ن

 ی که چ   یدعوا کن یهان؟! بر بگییچ  یانبه ک یبر  خواییآقا رو باش! م -
 بشه؟! جواب من رو بده!

در کنترلش  یکه سع  یکامل برگرداند و با لحن عصب  یمارا به سمت ن سرش
 داشت، ادامه داد:

دردسر  ینباشه و تو بر  یاندرصد کار ک یک اگه  دونییجواب من رو بده! م -
تا شرکت رو به دست  یکرد سالیک  ینکه ا ییهاتمام تالش یدرست کن

 ... .یمتصم یتعصبان ی! فقط از رویگهد دونییرو هوا؟! نم یرهم یریبگ
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. توانستیاما نم ید؛کش  یقیدور فرمان مشت شد. نفس عم یمان هایدست 
 توانستیاما نم کرد؛یبد بود و مانند سم عمل م یششدن برا یعصب

 اشینهکه داخل س  یدرد یخیالکند. ب  یدانهال را پ یسدست کند تا پلدست
 حرف او را قطع کرد. یبلند یشد و با صدا پیچیدیم

! قصد من از گرفتن اون شرکت فقط و فقط انتقام دل یستبرام مهم ن -
که نهال  ییتک زجرهاانتقام تک  خواستمینهال بود و بس! م یشکسته

 شه یم  یچ   یست! واسم مهم نیرمرو ازش بگ  یاوردش نو به رو  یدچندسال کش
م ذار یزنده بمونه! به وهلل نم ذارمی! نمکشمشیدفعه م ینمن! ا یبا دعوا

 بره! یینآب خوش از گلوش پا یوانل یک 

. بهزاد متوجه یدکش  اشینهس  یبد  یر . تزدیم  یبه سرخ   یتاز عصبان  صورتش
 کشیدینفس م  یکه به سخت   یماش را باز کرد و به نحالتش شد. کمربند  ییر تغ

 گفت:

 یما؟قرصات کجاست؟ ن شده؟یچ  یما؟ن -

سست شد  یشهااز جلوش رد شد. دست یااتفاقات گذشته مانند پرده تمام
 یداد و با صدا یینرا پا یماسمت ن ییشهو از دور فرمان باز شد. بهزاد ش

 :یدپرس یبلند

 کجاست؟!  قرصات -

 یما. چشمان نیدنا نداشت که به کنسول اشاره کند. رنگ از رخش پر  حتی
نبود. به   یچیداشبرد را باز کرد ه  یدلرز  یم  یشها. دستشدیداشت بسته م
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نکرد  یداپ یزیهمراه چپول و تلفن یفپالتواش دست زد؛ اما به جز ک یبج 
 یباز کرد و با صدارا که چشمانش بسته شده بود را  یمان یراهنپ یهادکمه
 گفت:  یلرزان 

 نخواب! یاوشداداش! نخواب! جون نهال و ن یمان -

 دانستیآگاه بود. م یمان یماریدستش افتاد. از ب یر به کنسول ز نگاهش
قرص افتاد. درش   یحاد دارد. در را باز کرد که نگاهش به دو قوط   یویمشکل ر

 یکه سرش به سمت چپ افتاده بود و با سخت   یمازبان ن  یر را باز کرد و به زور ز
. کوبید یماها را گذاشت. چندبار به صورت نقرص کشید،ینفس م

 دیدیحالت م ینرا در ا یمازنگ بزند چون اگر او ن یاوشبه ن توانستینم
 .شدیبدتر م

 آخه؟! کنییم جوریینچرا ا! داداش چشمات رو باز کن! یما؟ن -

. کردیخس مخس  اشینهبه صورتش خورد؛ اما س  یباال آمد. باد سرد  نفسش
را باز کند.  یشهاتا چشم کردیکه داشت التماس م  شنیدیبهزاد را م یصدا

و نفسش را  یددست از حرف زدن کش یمان یهابهزاد با تکان خوردن پلک 
 داد و گفت: یرونب

! هنوزم رنگ به یمارستانب یمبر  ینطرف بش ینا یاشو ب یادهخداروشکر! پ -
 .یصورت ندار

 به بهزاد انداخت و سرفه کرد و گفت: یاخسته نگاه

 .یستالزم ن -
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 یادهطور که با حرص پ یناعصابش نداشت هم یرو یکنترل  یگر که د  بهزاد 
 گفت:  شدیم

 شو! یادهحرف نزن! پ -

 هاییمخالفت کردن با بهزاد را نداشت. با کمک بهزاد به سمت صندل جان
 عقب رفت.

 !ی؟دار یچه توقع یرمردپ یکاز  -

 گفت:  یماکرد و در جواب ن  یاخم بهزاد

 ینجوری! ایمارستانب  یمپس من کهنسالم! االنم حرف نزن تا برس  یریاگه تو پ  -
وگرنه   یدحالت رو ند  ین! خوبه نهال نبود ای؟از خودت مراقبت کن  خواستییم

 که... .

نفره را آشفته سه یخانواده ینکه ا  یلب به مسبب اصل یر نداد. فقط ز ادامه
 داد و گفت: یینرا پا یشهسر ش یماکرده بود ناسزا گفت. ن

 اون... . یشپ ریمیم یمارستانبعد از ب -

 کرد.  یلکمکرد و چشمانش را با درد بست و حرفش را ت  ایسرفه

 ات...!اون پسرخاله یشپ -

 چشم! یمبذار برس -

فکر نکند. چون  یزیکرد به چ  یبه صورتش خورد. سع یسرد زمستان  هوای
شده  ینسنگبا او قهر کرده بود و سر  یدنشکش  یگار به خاطر س بار یننهال آخر 
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فکر به نهال و  یسال قبل برد. حت او را به پانزده یسرد زمستان  یبود. هوا 
 ... .رساندیهم او را به آرامش م اوشین

 :روزبعد

گرفته   یی. از دستشودادیآنتن نم یشگوش  کردیبود. هرکار م یو عصب کالفه
از   یرا امتحان کرده بود. دوروز گذشته بود و خبر   ینتکاب  یتا آشپزخانه و باال

 اشینه؟ حال جسم  یابروند    توانستندیبوده! م  یو کار ک   شدهیفواد نبود که چ 
. گردنش کردیخشک م یها سرفهموقع  یخوب نه! بعض یبهتر شده بود؛ ول

. بعد از یخترا بهم ر یشُاپن نشست. موها ی. کالفه روکردیهم درد م
 یفتش از ششوهر  ینکهاش رفته بود مثل ابه خانه یهخوردن نهار، خاله سم

خالف  توانستیکرد؛ نم  به آنتن یحرم آمده بود رفت به آن سر بزند! نگاه 
 یاوشو ن یمااز حال ن ینگران  یول ند؛که به فواد و ونداد داده بود عمل ک  یقول

 یینکه سالم است. سرش را پا  یدتا زنگ بزند؛ بگو  دادیرو م  یااجازه  ینهمچ
ُاپن گذاشت و آرام   یاتفاق را ناسزا گفت. دستش را رو  ینانداخت و مسبب ا

هم چک  یاطح یدرفت. با خوابید،یکه دوشبه م  یآمد. به سمت اتاق  یینپا
افتاده بود  یوار د یکه گوشه  یشهابه لباس یو نگاه  شد. وارد اتاق کردیم

گره افتاده را با  یخاله را از سرش درآورد. موها ییاهدا یانداخت. روسر 
 یتبرود و وضع  یرونب  توانستیشانه زد و با کش بست. الاقل م  یشهاپنجه

را  یرا عوض کرد و گوش یشها. لباسیستکه ن یآنتن را چک کند. زندان 
 یینهبه آ  یمرتب کرد. نگاه  یروسر  یر را ز یشگذاشت. موها  یبشداخل ج

نصب بود انداخت. رنگ به صورتش نداشت. دو طرف  یوار د یکوچک رو
گود افتاده بود.   خوابییاز ب   یشاقهوه  یهاچشم  یر سرش چسب خورده بود. ز
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را  هایناو بدتر از ا یول کرد؛یدرد م یو گردنش هم کم سوختیم یشگلو 
به اتفاقات گذشته زد. در اتاق را باز کرد و خارج  یشخندی. نودب یدههم کش
 خیالیب  ینبرود که به ونداد خبر بدهد بنابر ا خواستینم یدور یشد. جا

را  اشیگل یهادر چکمه یآمد و جلو یینخبر دادن شد. چندتا پله را پا
 یع. سر یستادا یشپا جلو جفتیک را بکشد.  یپشبرداشت. خم شد که ز

شلوار کتانش   یب. نگاهش به ونداد گره خورد. دستش را داخل جیستادصاف ا
 فرو کرد و گفت:

 !ری؟یکجا م  -

 در آورد. یبرا از ج اشیداد. گوش یرونرا با حرص ب نفسش

 .گردمیدنبال آنتن م -

 ونداد به خنده باز شد. لبان

 تالشت خوبه! -

 را باال انداخت و گفت: یشاز ابروها یکی نهال

 !ری؟یتو کجا م -

هم   یپالتو بلند مشک   ی،کرم تنش بود. با شلوار کتان مشک   یسانت سه  یقه  بافت
را برداشت و  هایشبوتیمن یدستش انداخته بود. از داخل جا کفش یرو

 گفت:

 به سرم بخوره! یباد یک  یرونب رمیم -
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 .رفتیبرود. او هم م خواستیراحت شد. حاال که ونداد هم م خیالش 

 یام؟منم باهات ب شهیم -

 گفت:  اشیشگی. با لحن آرام همیدو پالتواش را پوش یستادا صاف

 خب؟! یکه سوال نپرس  ینآره فقط به شرط ا -

 نهال را خوانده بود. خودش را جمع و جور کرد. دست

 باشه! -

 ینزم یکه رو  ییهابرف یدنشد. با د یاطرا باز کرد و بدون تعارف، وارد ح در 
 یچصحنه ه ینبود ا یستادهکه کنارش ا  یمرد ی. برایدکش  ینشسته بود، آه 

پدر و برادرش افتاده بود. خاطرات خوب و بد   یادنهال    ینداشت؛ ول  یتیجذاب
 داشتند. یادیز

 یاوش؟و ن یمابازم ن -

 فرو برد و گفت: یبشرا داخل ج یشهادست نهال

دوتاشون   دونمیدارم. م  یمهستن که من تو زندگ  ییتنها کسا  یاوشو ن  یمان  -
استفاده کنم تا باهاشون   یهستن. پس حق بده که از هر راه   یاالن تو چه حال

 !یه؟کار ک  یدنارتباط برقرارکنم. نفهم

 داد و گفت: یروننفسش رو ب ونداد
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 ینگپارک  هاییندورب  یتا بفهمن. حت   کننیکار م  ینماش  ینه هنوز! دارن رو  - 
که از اون قسمت  ینیمتاسفانه همون دورب یرستورانم چک کردن؛ ول

 اون ساعت خاموش بوده. کرده،یم بردارییلمف

 گفت:  یشانپربرف، روبه ونداد پر  یاطبدون نگاه گرفتن از ح نهال

ندارم.   یازت! من که کس و کار  یرهانتقام بگ  ستهخوایبوده م  یکار هرک   یول  -
بکشه  خواستیکه بخواد من رو بکشه. اگه م یستانقدر خر ن یانمهرمک

 .کردیآب م یر سرم رو ز کردمیم یکه کنارش زندگ   سالیک همون 

که   دادیرا احتمال م یزیچ یک چند قدم به سمت در رفت. در ذهنش  ونداد
 یل. نهال دلیدندرس یفکر نکند. به در خروج  دادیم یحترج یباشد؛ ول یکار ک 

چرا او بماند؟!   یرنداز ونداد انتقام بگ  خواستندی. اگر مدانستیماندنش را نم
رو بهرو  یالهایشد. فقط و  یرهخ  یک تار  یگرفت و به کوچه  یننگاهش را از زم

و صورتش  یدروشن بود. ونداد آرام خند یشانبودند که تک و توک چراغ ها
 را به سمت نهال برگرداند و گفت:

 !ترسی؟یم ینکهداخل؟! مثل ا یمبرگرد خواییم -

 ید؟نترس شدیدهنش را صدادار قورت داد. مگر م آب

 .یماومد یکیهمه راه رو تو تار یناون شب من و تو، ا شهیمن باورم نم -

بدنش بود. سردرد  یآن شب هنوز هم رو یهانگاهش کرد. ترکش جدی
اوقات حالت تهوع هم به او  یکرد. گاه   ینش هم به شدت درد مداشت. گرد

 .کردیم یتوجه یاما ب  داد؛یدست م
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 خوادی! دلم نمیامم رمیم شییبرو داخل! هوا سرده صداتم گرفته بدتر م - 
 بشم! یمان یشرمنده یگهچندروز د

 را باال گرفت و گفت: گوشی

 .گردمیبرم یادآنتنش ب -

حرف ها است. دوتا دستش را داخل   یندانست نهال لجباز تر از ا  یکه م  ونداد
 روشن بود انداخت.  یشکه چراغ ها  یاطبه داخل ح یفرو برد و نگاه   یبشج

 !ینش یمونپش -

 چند قدم ازش دور شد. نهال

 نه! -

 کنییدفاع م ید. نتوانست بگوترسمیمن نم یتو هست  یدبگو نتوانست
نخوابم چشمانم را  یکه التماسم کرد یست ه یبترسم. تو همان  گذاریینم

من را  یول شدی؛یگاز خفه م یدشد یدر آن بو یخودت داشت  ینبندم؛ ول
 . ونداد در را بست و به سمتش رفت.ینجات داد

 سگ داره ها! ینجاا -

 کرد و با ترس گفت:  یاحرف، سرفه ینا یدنشن با

 سگ؟! -

 ماندیاگر نهال م  شد،یبدتر م  داشت. با کنار نهال بودن حالش  ییبه تنها نیاز 
 .گذشتیم یشاز خط قرمزها
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 پس برو داخل... قبل رفتن به خاله... . ترسییم دونمیسگ داره! م - 

 . حرفش را قطع کرد و گفت:یدنبود. تلخ خند یاکوتاه ب  نهال

که فکر نکنم از سگ بترسم.   یختهو ترسم ر  یدمترس  یزاچ  یلیاز خ  یگهانقدر د  -
سرم کتک خوردم، از  یموها ی. به اندازهشدمیکه نرفته داشتم خفه م  یادت

 ییچه بال یگهکما بودم، فلج شدم، سه بار عمل کردم د  یک ها پرت شدم، پله
 !باشه؟یومدهبود که سرم ن

باعث شده  یالدر و یرا درهم کرد. چراغ جلو یشگذشته اخم ها  یادبا  ونداد
 یرهنهال خ ینرا گرفت. به چشمان غمگ یش. شانه هایندرخ او را بب یمود. نب

 شد و گفت:

 یماکنار ن  ی،راه بر  تونییم ی،! االن تو خوب یننکن! خب؟! گذشت! بب یتداع  -
 یشده. تا چشم بهم بزن   یمبدنت ترم  یهاباالست. زخم  یاریتهوش  یاوشی،و ن

 خوشحال شه؟! یانمهر ک  خواییگذشته! م

که به سرش آمده بود فکر   هایییبترا تار کرد. هروقت به مص یدشد اشک 
 که دورگه شده بود گفت:  یی. با صداگرفتیم اشیهگر   کردیم

 ها رو نزن!حرف ینتو که ا -

کردن   ی! االن با تداع گفتم؟یبهت چ  یازش جدا بش ینکهچرا نزنم؟! قبل از ا -
 یخیالدخترخوب! االنم ب  کشییعذاب م  یشتر ! بکنه؟یم  ییر تغ  یزیگذشته، چ

 هوم؟! یمدنبال آنتن بگرد یمبر  یاب
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 ی . لبخندیداش را باال کش ینیبا پشت دستش صورتش را پاک کرد و ب نهال 
 لبش نشاند. یرو

 !یمآره بر آره -

 صورتش کرد و گفت: یهابه اشک  یاو اشاره یدخند ونداد

 یناز ا  تر ی! نهال قوکنهیم  یهگر   یزیرو! سر هرچ  ینگاهش کن جوجه صورت   -
 مگه نه؟! یزاستچ

 زد. یلبخند ی،کودکان سرطان   یخوشحال یادقدم شد و با هم باهاش

 ! چقدر تو اون لباس مسخره شده بودم.یادته؟! هنوز  یخودت   یجوجه صورت   -

سرد بود. خالف آسمان پرستاره که  یلیآن شب خ کردیاعتراف م باید
را باال آورد و داخلش ها کرد.   یشهاد. دستسرد بو  شد،یم  یدهد  خوبیلیخ

بود انداخت. ونداد هم به همان روز انگار رفته   مطلقیاهیبه جلو که س  ینگاه 
 بود.

 دار شده بودم.شرک چقدر خنده یمو گر  یکله ینبا ا گییم یمن رو چ  -

 .ارزیدیها ماون بچه یبه خوشحال یول -

پارس  یدور شده بودند. سرش را به عقب برگرداند. صدا یالاز و چندقدمی
 .کردیبند وجودش حس مو ترس را در بند آمدیسگ هم از دور م

بخورنمون دشمنا   یانوقت سگا ب یه  یم! گم نشیم؟برگرد  شهیم  یزهچ  گمیم  -
 به آرزوشون برسن؟!
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 یرا رو ی. ونداد فلش گوشیستنگر  ینهال به زور او را م یکیآن تار در  
 صورتش انداخت و گفت:

 .یمدور نشد یالاز و یزیهنوز چ -

مهمان او بود   یشدت سرد بود. ونداد متوجه حال بد او شد. نهال چند روز  به
 بود. یمان یامانت  ییجورا یک و 

 .یمبرگرد یاباشه ب -

 و به سمت عقب برگشت. یدکش  یآسودگ  یاز رو نفسی

 نه؟ یاون زمان نامزد داشت  یرو نداره؟ راست  ینجاات هم آدرس اپسرخاله -

انداخت و  ینزم یبداند که نامزدش کجا بود؟! ونداد فلش را رو خواستمی
 گفت:  حوصلهیب 

 داشته باشم. ینامزد یادنم یادم -

 متعجب گفت: نهال

من رو چپ  خواستیم یدروز من و تو رو د یک  یادمه! خودم شه؟یمگه م -
 و راست کنه!

 زد و گفت: یشدخترعمو یادونداد با  یصدادار پوزخند

 توهم برداشته بود که نامزد منه. -

 بود. معلوم بود که مثل... . ینبا حجاب و سرسنگ یول -
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 حرفش را قطع کرد. یتبحث را ببندد با عصبان ینکها برای 

 ی؟رو ببند یناز و آ  یبحث نامزد شهینهال م -

ن زمان خواهرش درمورد بود که آ   یادش  شد؟یم  یکرد. چرا انقدر عصب  مکث
دختر  یدبود؟! شا یرفتاراش چ  ینگفته بود که دوسش دارد؛ پس ا یناز آ 

 ینخورده بود؟! ا یعشق ازدواج کرد و ونداد شکست یگر د یکیبا  یشعمو
 یدر حد عال یداسوال ها در ذهنش آمد و بعد هم افکارش را پس زد. جد

 !زدیم همتو

 ازدواج کرد؟ دیگهیکینکنه با  -

 و گفت: یددر موهاش کش یدست  کالفه

 نه! -

 !ی؟پس چ  -

زد. دستش را  یش. صدارفتیبه حرف او نکرد و همچنان جلو م اعتنایی
 و گفت: یستاداش رو کرد. اپالتو یبدرون ج

 نده!! االن هم ادامهیچیپس ه -

 یش. برایرداش را بگ یکنجکاو  یکرد جلو  یپشت سرش رفت و سع متفکر 
از  یشانونداد پر  یرینادکلن گرم و ش یکنجکاو شده بود. بو  ینبود؛ ول مهم

زده بود. حواسش به جلو بود  یشسال پکه شش  یکنارش آمد. همان ادکلن
 به گذشته رفته بود. یول یفتد؛که ن
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 *** 

 سال قبل شش

. چشمانش را باز کرد. سوختیداشت. سرش از شدت درد م یددرد شد بدن
 یشنداشت از جاشکسته دراز بود افتاد. نا یینهآ  یننگاهش به خودش که ب

غروب!؟  یا کندیروز! آفتاب طلوع م یاشب است  دانستیبلند شود. نم
افتاد. به بختش   یانبا ک  یشاساس  یو دعوا  یشبد  یادنشست که    یشسرجا

گ و دعوا روزش شب شود! روز بدون جن یک یدنبا ینکهفرستاد. مثل ا نتلع
 ییشکسته رد شد. وارد دستشو  هایینهآ   ینو از ب  یستادا  یشپاها  یبه زور رو

خودش نگاه کند. صورتش به شدت درد  یبه چهره خواستیشد. دلش نم
 یک بهزاد رفته بود.  یدنبود که د ییهاهمون لباس یشها. لباسکردیم

صورت کبودش ثابت   ی. ناخودآگاه چشمش رویدصورتش پاش  یرو  آبمشت
 ینزم  یم به خاطر روبزرگ بود و کنار سرش ه یکبود  یک چشمش    یر ماند. ز

شده بود. لبانش ترک خورده بود و رنگ صورتش مانند  یافتادنش، خون 
. دلش به سوختیو کف دستش هم م  کردیشده بود. کمرش درد م  یوار دگچ

شهر آلوده و بزرگ   ینافتاده بود سوخت. در ا  ینهکه عکسش در آ   یحال دختر 
 اش زد و گفت:به چهره  ینبود نجاتش دهد پوزخند  یچکسافتاده بود. ه  یر گ

 !یو از اول با همه مهربون رفتار نکن یحقته! تا تو باش -

به اتاق  یخارج شد. نگاه  ییاز دستشو یستدبا یشپاها یرو توانستنمی
افتاده بود، تخت نامرتب   ینزم  یها روتابشکسته بود، تمام ک  ینهانداخت. آ 

. یدتخت دراز کش ی. رویچیددر بدنش پ یرفت و ضعف بد یجبود. سرش گ
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. رداشترا از داخل کشو ب  یاوشو ن  یماشال را از دور گردنش جدا کرد و عکس ن 
داشت. هزاربار با  یزد. حال بد یهگر   یر ز یمان یدنصورتش گرفت. با د یجلو

گفت   یشدرون یندا بار یک و هزار و  کردیار را نمک  ینخودش گفت کاش ا
 دانستی! نمیبود که در حقش کرد یکم  یلیلطف خ ینپدرتوئه! ا یجا یمان

. آمدیم  یرونب  از   چیزییک   یشده بود بو  یک هوا کامل تار  یقدر گذشت؛ ولچه
هست؛ اما نبود. با خودش  یانمهر ک  کردیبود. فکر م تفاوتی! ب یمثل سوختن

. کاره هر شِبش بود مانند سوزاندیگفت حتما باز آمده و دارد عکس م
اش  یوانگیو رگ د شدیم یکه عصب  یو وقت  گرفتیعکس از او م هایوانهد
زن او شده بود؟ کف دستش سوخت.   ی! واقعا با چه عقلسوزاندیم  گرفت،یم

داخل اتاق را  یشن کرد که نور کمباال آوردش و با دست سالمش آباژور را رو
 ی. بوسوختیم  ینجوریداخل دستش رفته بود که ا  یشهش  روشن کرد. نرمه

از   یدتر بو شد  ین. ایدکش  یقنشست. نفس عم  یششد. سرجا  یشتر ب  یسوختن
 ی. داشت چه غلط کردیدرد م  شبلند شد. کمر   یعگرفتن عکس بود. سر   یشآت
ها شکسته ینهبه آ  توجهیببرد؟! ب  هوا یاش را روخانه خواستیم کرد؟یم

 یینباز نشد. چندبار باال پا  یداد؛ ول  یینرا پا  یرهبه سمت در اتاق رفت و دستگ
 کمرش نشست. به در زد.  یرو ینشد. عرق سرد یکرد؛ ول

 !ی! آهـاکنی؟یم یچه غلط  یدار -

 زد. یشو صدا یدبه در کوب یگه. با حال خراب چندبار دیامدن صدایی

 !یاندر رو باز کن! ک ینا یا! بیان؟ک  -
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بود.  یادزد. سوزش دستش ز یهگر   یر بلند ز ی. خانه نبود. با صداشنیدنمی 
 یاز پشت در اتاق خبر نداشت. ونداد نگاه  یاو را بکشت؟! کس خواستیم

استارت رفت.  یبه ساختمان خانه انداخت. انگار نهال نبود. تا دستش رو
دسترس   ز ا  یانروشن بود. ک  ییتاد. چراغ کم سونگاهش به اتاق خواب آنها اف

او بود. به گوش  هاییثابت مهمان  یهاز دوستانش که پا یکیخارج بود و 
نهال را  یشد و شماره یادهپ ین. از ماشیستونداد رسانده بود که او خانه ن

گرفت. چند بوق خورد و قطع شد. به سمت در رفت و زنگ را فشار داد. 
زد و  یشدر موها یزنگ را فشار داد. چنگ  بار ینود. چندنگهبان هم خانه نب

در  یبه اطراف انداخت. کس یحال او بد شده باشد. نگاه  یداحتمال داد شا
اما  کند؛یم یکار اشتباه   دانستیبود. م یادهم ز یوار کوچه نبود. ارتفاع د

پارک کرد. سقف را باز کرد   یوار د  یکشد و را نزد  یننداشت. سوار ماش  یاچاره
. از کارش یدگذاشت و پر   یوار د یهنشست. دستش را لب ینسقف ماش یو رو

کالفه بود. چند قدم به سمت جلو برداشت، اگر نهال را در سرو وضع نامناسب 
نهال را که  یگرد کرد تا برود که صدافکر عقب ین! با اشد؟یچه م دیدیم

 یکرد و خودش را به در چوب   یانمهر نثار ک ی. لعنت یدرا شن خواستیکمک م
 یانمهر افتاد که ک ینا یادکه وارد خانه شود.  نبود یضد سرقت رساند. راه 

داد که  یینرا پا یرهدستگ یدی. در اوج ناامبنددیاوقات در خانه راه نم یگاه 
. ساعد یچیدپ  ینیشگاز درون ب  یقدم به سمت جلو برداشت بو  یکباز شد. تا  

به   ینهال قطع شده بود. نگاه   یگرفت. صدا  ینیشدهان و ب  یدستش را جلو
بود. اورژانس را گرفت  یختهبهم ر یعیانداخت. به طرز فج یراییپذ ر سرتاس

در دست و  یرا تار کرده بود. ضعف بد یدش. اشک دیدها دوو به سمت پله
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به پنجره انداخت؛ محافظ  ی. نگاه شدیم یشتر گاز داشت ب  یبود. بو یشپا 
 نفسشده بود. به نفس  یرا پوشانده و قفل بود. رسما زندان   یشرو  ینگ ر   یدسف

انداخت.  ینزم یبه رو ی. نگاه سوختیم یشپانداشت. کف یاافتاد. چاره
را در شکم  یشنشست و زانوها یوار د یرفته بود. گوشه یشدر پا هایشهش

 یتقال نکرد جلو یدفعه کارش تمام است. حت  ینا دانستیجمع کرد. م
که   انیآتش نش یسنسورها یر آژ یتا بلکه زنده بماند. صدا یرددهانش را بگ

 یرگاز که در ذهنش بود. از عمد ش  یزی. تنها چیچیدسقف بود، در خانه پ یرو
در بدنش   یبود. به سرفه کردن افتاد. حس و حال  یانمهر رو باز گذاشتن توسط ک

آب سرد ببرد تا  یر ش یر سرش را ز توانستیحمام افتاد. م یاد نمانده بود.
نداشت، چه برسد به  راتکان دادن دستش  ینا یبرسد؛ ول یژناکس یمقدار

سرش  یشد. اتاق داشت رو یشتر گاز ب ی. بویستدبا یشپاها یرو ینکها
دوباره   یباز کردن در، جان   ینفر و تالشش برا  یک  یسرفه  یکه صدا  چرخیدیم

کشاند و به سمت در   ینزم یونداد بود. خودش را رو ی. صدایدبه او بخش
 رفت.

 نهال؟! -

 سرد گذاشت و گفت: ینرا به زم صورتش

 کن ...!لطفًا کمکم -

 گرفتن با در بود. آمد.  یونداد که درحال کشت  یفضع صدای

 ب!نخوا یدوست دار ینخواب نهال! نخواب! جون هرک  -



  

 
192 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

تالش  یژناکس ذرهیک  یآدم مرده بود. برا یک . مثل ریختیم هایشاشک  
او را از  یروییهم افتاد که ن یرو یشهاباز شدن در آمد. پلک  ی. صداکردیم

 .یدبلند کرد و با عجز نال ینزم یرو

 .یرونب ریمیم یمنخواب! دار کنمینخواب نهال! خواهش م -

چسباند   اشینهگرفت. سرش را به س  حسییرا با ب   اشیپالتو مشک   ییقه  نهال
 گفت:  یفیضع یو با صدا بریدهیدهو بر 

 !یم؟... من... انقدر... اضافیعنی -

رنگ  یبه چهره  یفرو کرد. نگاه  هایشیهرا داخل ر یرینشگرم و ش  ادکلن
 . با تشر روبه نهال گفت:آمدیم یشهاسرفه یونداد انداخت. صدا ییدهپر 

 !یادحرف نزن! زنگ زدم به آمبوالنس داره م کنمیحرف نزن! خواهش م -

 توانستینم  یول  ریخت؛یونداد م  یاز سر و رو  ی. نگران یختصدا اشک ر  بی
گذاشته بود.   اشینهس یقفسه یرا رو یشپا یکیتالش کند تا نخوابد. انگار 

هم افتاد  یرو یشهاآمد. چشمآمبوالنس  یسخت بود. صدا یدننفس کش
 بود که به ونداد گفت: ینماند ا یادشکه   یزیفقط تنها چ

 مراقب... خودت باش! -

*** 

 کفش مردانه افتاد.  جفتیک را داخل در انداخت. نگاه نهال به  کلید

 !ی؟مهمون دار -
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 گذاشت.  یرو درآورد و داخل جا کفش هایشچکمه 

 فواد اومده! -

 و گفت: یدرا برهم کوب یشهابا ذوق دست نهال

 آورده! یحتما خبر  -

 یش،کفش ها  یپز  یدنکش  یینبه ونداد نداد و بدون پا  یالعملعکس  یاجازه
 گفت:  خوردیم یآنها را از پا درآورد. وارد خانه شد. رو به فواد که داشت چا

 شد؟ یخبر  ینسالم! خوش اومد -

 به نهال زد و گفت: ی. لبخندبود. باز شد اشیشانیپ یکه رو  اخمی

 داغ و تازه! یآره خبر که خبرها ی؟شما خوب  گذرهیشکر م -

 :یدپرس  یجاناش را قفل کرد و با هزده  یخمبل نشست و مشتاق انگشتان    روی

 خب؟! -

 آمد و بعد هم ونداد وارد شد. یز م یرو یدانداختن کل صدای

 !یهخبرت چ ینمخب بگو بب -

 کرد و گفت:  یاتک خنده فواد

 ینتا بگم ا ینبش یاکرد. ب  اییپرسسالم احوال یک بازم دم نهال خانم گرم  -
 رو! یبو غر  یبمورد عج

 اش را زد و گفت:به چهره نهال
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 بوده؟ یخب؟!کار ک  - 

 یچپش را، رو  یمبل کنار نهال نشست و پا  یاز درآوردن پالتو از تنش، رو  بعد
 راستش انداخت. یپا

 شده؟! یچ  گیینم چرا -

 ها را برداشت و گفت:گذاشت و برگه  یز م یرا رو یچا لیوان

 !ی. بگو چطوریمکن  یدااون طرف رو پ یمخب! تونست -

برگردد؛   یاوشو ن  یمان  یشبرود و پ  ینجااز ا  خواهدیخوشحال بود که م  دلشته
قصد جانشان را کرده. پس منتظر شد تا   یبفهمد که چه کس  خواستیم  یول

 حرفش را بزند. ونداد با اخم گفت: ید ادامهفوا

 ی؟چطور -

 یکاررو دست ینرستوران ماش یهااز گارسون یکیبود.  یار شانس باهاتون  -
ترمز   ینداره؛ ول  یموضوع ربط   یناز کار افتاده و به ا  وقتهیلیخ  هایربگ کرده. ا

. ... 

 !ی؟ترمز چ  -

 اخم ادامه داد: با

فرار  یع کرده و طرف هم از بس هول بوده که سر   یکاردست یکیترمز رو  -
 ییالبته بدجا افتهیم ینگ سنجاق بوده تو پارک یراهنشکه به پ یکنه پالک 
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 یداشبنده کامال نامحسوس پ  یمت  یندگانخب جو  ینبود ول  یدافتاده بود. تو د 
 کردن.

 شده بود. یادز یش. کنجکاویدکش  کردیبه گردنش که درد م یدست  نهال

اومده؟  یگفت که چرا قصد جون ما رو کرده؟ از طرف ک   یزیمخب؟ طرف چ -
 ونداد؟! یابکشه من بودم  خواستهیکه م  یکس

خورد. او هنوز   یشاز چا  یاکرد و جرعه  یانهال تک خنده  یپرحرف   یناز ا  فواد
گفت   یرا که با تته پته م  یشگارسون و حرف ها  یهم مطمئن نبود. دستپاچگ 

 .یدکش  یباطل م اعترافش خط یرو

 امان بده دخترخوب! -

 ی نم یچکسبود انداخت. ه یارغلیظبس یشهابه ونداد که اخم ینگاه  نیم
گذاشت؛   اشینماش یاو را پا یت. نهال عصبانگذردیدانست درون او چه م

 داد. یهبه مبل تک ینهبود. نهال دست به س یگرید یز اما درد او چ

 !یجمله بگ  یک  خواییم یتا وقت  یادجونت درم -

اعتراف کرد. اونا  یش. هنوز تازه دوساعت پیمکرد یداشطرف رو پ -
بشتابه   باقییار به د  خواستنیکه م  ی. کسینهست  ینشما تو ماش  دونستنینم

 ونداد بوده!

هم سوال بود. با تته پته روبه   یدونداد جد  ی. زندگ یددر حدقه چرخ  چشمانش
 فواد گفت:

 بوده؟! یچ  نیلشوچ... را؟! دل -
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به ونداد که دستش مشت شده بود  یپوزخند ونداد آمد. فواد نگاه  صدای 
 انداخت و گفت:

که   ینجوری. البته ایداردست نگه یدبا ینکهدر مورد همون موضوعه! مثل ا -
 اون اعتراف کرد. 

 با خودش گفت: نهال

و اس که تساده یلوک یک ترورش کنن؟!  خوانیم ِی امگه دانشمند هسته -
 !ینکارش خبره است. هم

 یلبش نشسته بود و فواد یرو یاونداد که لبخند مسخره یننگاهش ب گیج
داد برود؛  یحدر نوسان بود. اول ترج کردیبهش نگاه م یتکه با اخم و جد

 یجور سوقصد به جان اوهم بود. هرچند ناکام ماندند. حاال کار چ   یک   یناما ا
 بود فکرش را بر زبان آورد. یکس

 یکبکشنش؟! نکنه  خوانیاس چرا مساده یلوک یک بوده؟! اون که  یکار ک   -
 بودار دستش افتاده که... . یپرونده

ت حال که ونداد زد حرفش را نصِف رها کرد. فواد که متوجه وخام  یاقهقهه  با
 او شده بود روبه نهال گفت: یدرون 

پدرخوانده   یشمشهد پ  ینبا من برگرد  ینحاضر ش  تونینینهال خانم شما م  -
 و برادرتون!

و بدون توجه به ونداد که از خنده سرخ شده بود.  یدرا درهم کش هایشاخم
 گفت:
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 بوده! یکار ک   ینسوقصد به جون من بدبختم بوده. بگ ینا - 

 یابه ونداد رفت تا بلکه خودش را جمع و جور کند؛ اما چاره  یاچشم غره  فواد
 کار پدربزرگش بوده؟  یدآنقدر رو داشت که بگو ید؟نداشت. چه داشت بگو

 خندی؟یبکشنت بعد هرهر م خواستنیکجاش خنده داره؟ م  ینا -

 ناراحت نهال انداخت. یبه چهره یشد. نگاه  تفاوتبی

 !ی؟خب که چ  -

 فواد گفت: روبه

 چه خبره؟ ینبه منم بگ شهیم -

 ی؟بر  خواستییمشهد. مگه نم ینهال بهتره با فواد برگرد -

و نهال هم متوجه شد که حال و  کردیدورش م جورییک او را  داشت
 کرد.  یپافشار یسر و کله زدن ندارد؛ ول یحوصله

 .رمیبوده نم یچ  یلشبوده و دل یکار ک   ینگ  ینه! تا وقت  -

 !ین؟چند لحظه ما رو تنها بذار شهینهال خانم م -

 .یدرا ند یوقت مناسب یجبران کند؛ ول یشبا کارها خواستیشد. م بلند

 چند روز بمونم و... . یرو بردارم. ممنونم ازت که گذاشت  یفمک  رمیم -

گفت و به   یاآنها با اجازه  یبا اخم نگاهش کرد. ادامه نداد. روبه هر دو  ونداد
شده بود  یهرچ  یشده است؛ ول یزیچ یک ها رفت. مطمئن بود تاقسمت ا
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 یاوشو ن یمان یشپ خواهدی. از آن طرف خوشحال بود که میاورداو سر درم 
واسش  تفاقیا خواستیبرگردد و از اون طرف هم نگران ونداد بود. دلش نم

که کردند و  یکار وحشتناک  ینو ا ماندیم یناج  یشههم یدبا ی. ناج یفتدب
 یدشده که نبا اییهاز آن بود. وارد قض یکردند حاک   یرا دست کار ینششما
پولش را داخلش گذاشت.  یفرا برداشت و تلفن همراه و ک یفش. کشدهیم

 شد. خارجو  یدبه گردنش کش ینگاه آخر را به اتاق انداخت. دست 

*** 

 به فواد انداخت و گفت: یاز رفتن نهال، نگاه  بعد

 کشی؟ی! چرا اخمات رو توهم میه؟چ -

 ونداد زد و گفت: یبه چهره پوزخندی

 !ی؟ادامه بد خواییکه م  یعقل یانقدر ب  یعنی -

 چپش انداخت. یپا یراستش را رو یپا خونسرد

. کنمیم یدا! پس پیقاز فاش شدن حقا  یدنترس  یعنیکه کردن    یکار  ینبا ا  -
که از   ی. مردکنمیخانواده رو کشف م ینبست بخورم، راز اهم به بن یهرچ 
 یعنیداره و  یلدل یک. یارهبال سرش ب خواستیارشدش گذشت و م ینوه
 تا کنهیمن رو مسمم تر م ینهست که احساس خطر کرده! و ا یزیچ یک 

 کنم راز گذشته رو!  یداپ
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کدوم  دونستنی. پسرخوب اونا قبال نمیستات نتو کله یچیه یعقل یب  - 
مشهد  یکه تو اومد  ین! همشهیواست بد م دوننیاالن که م یول یشهر 

 !ی؟چ  یعنی

 شد و گفت: یرهبه فواد خ خونسرد

 رفتم. یششهر هست و تا االن درست پ ینها در اسر نخ یعنی -

 و کالفه گفت: یدبه صورتش کش یدست  فواد

. کردییرو م  یتهم زندگ  یدیبوده؟! فهم  یبه چ   یچ   یبفهم  خواییتو چرا م  -
تو  ییجورا یک  یعنی! ینه االن مشهد بود زدنیها رو بهت منه اون تهمت

 دوننیآوا و آزاد که نم یناز،خانواده. مگه حسام، آ  یاعضا ی یههم مثل بق
 !یچیشد؟ ه یچ 

 گفت:  یتبلند شد و با عصبان یش. از جاییدهم سا یرا رو هایشدندان

ها رو اون حرف ینکهخبر نداشتم نه ا یچیبود که من از ه یطیدر شرا نیا -
بود که اونا اون تهمت رو به  یطیدر شرا ین. ایدمها رو دو اون عکس یدمشن

بود که  یدر صورت  ینبودن! ا یاوردهمن نزده بودن و موسسه رو از چنگم در ن
 اونا زنده نبودن!

 شد و ادامه داد. یرهبرف گرفته خ یاطو به ح یستادپنجره ا پشت

 ینکهاون کار رو کردن؟ من رو متهم کردن؟! به خاطر ا یچ  یبرا کنییفکر م -
گفتن   کنهیداره کنکاش م نفر یک  یدنخطرش به صدا در اومد، د یهازنگ 

تا موضوع فراموش بشه!  یممدت دورش کن یک و  یمحواسش رو پرت کن
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 یننواده هم ازش خبر نداره! فقط بعروِس ارشد اون خا یکه حت  یموضوع  
 اس!اون خانواده هایبچه

 خورد؛یبست مقدر هم که به ونداد کمک کند به بنکه هر چه  دانستیم  فواد
نکرد؛ اما  یدایشانپ ینفر گشت ولکه در به در دنبال پنج  سالییک مثل همان 

 یخند مرموز. لبکندیم  یداها را پاز آن  یکیدلش روشن بود که آخر  ونداد ته  
را  اشیعمارت پدر یبه سمت تلفن رفت و شماره یآن  یمتصم یکزد و با 
 گرفت.

 !یری؟بگ خواییو م یک   -

ش را . دست آزادیدقرمز رنگ چرخ یمیقد یمصفحه تلفن باس یرو دستش
 تلفن گذاشت و گفت: یز م یرو

رو برطرف  یماز خانواده بپرسم و عرض ادب کنم و کنجکاو یاحوال خوامیم -
که   شهیبهم بگن که آزاد رو فرستادن. هم بهونه م خواستنیم یکنم که چ 

 .یشهمن برطرف م یاشون هم کنجکاونقشه یخط بطالن بکشه رو یک 

 .یدکش  ینثار ونداد کرد و پوف  شقیکله

 تلفن! یرو یوفتهات مشماره -

 کرد و گفت:  یاخندهشماره را گرفت و تک  آخرین

خوبش رو بخره! پس شماره   یک   کنهیرو عوض نم  یقهسروش بزرگ تلفن عت  -
 .یستهم مهم ن یفتهب فته،ینم



  

 
201 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 کسیچه دانست؛یونداد نم یسوال بود که داشت؛ ول ینچند نزدیک 
 یرونراز گذشته ب ینونداد را از ا یپا خواستی. از آن طرف مدانستینم
 یمهم ینبه ا یز چکشد و از آن طرف هم خودش کنجکاو بود که بفهمد چهب

 اند.اش قصد جانش را کردههست که خانواده

 .یچیدخدمتکار عمارت درون گوشش پ یخورد. صدا چندبوق

 .ییدسالم بفرما -

 به فواد که به فکر فرورفته بود انداخت و گفت: نگاهی

 سالم عاطفه خانم. -

 تر متعجب گفت:گذشت که دخ  چندلحظه

 !یین؟وندادخان شما -

 هست؟ خانیونمن؟ هما یر به غ ینبود یمنتظر کس -

 پته گفت: . دختر با پته آمدیهمهمه از پشت تلفن م صدای

 از کارها هستن. که... . یسر  یک  یر درگ خانیونهما -

 را قطع کرد و گفت: حرفش

 .رسونهیونداِد خودش رو به تلفن م  ینهرچه قدر هم سرش شلوغ باشه. بگ  -

 از پشت تلفن خطاب به عاطفه آمد. یناز آ  صدای
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 یاومد یدنتو لباس پوش یکمک دست من باش  ینکها ی! به جایای؟چرا نم - 
 !هست؟یک   زنی؟یبا تلفن حرف م

 لبش نشست. یرو یدختر پوزخند ینا یگذشته  یکارها  یاد با

 آقا ونداد پشت خطن! -

 .یدرا شن یناز متعجب آ  صدای

 داره؟! یکار ... چیونداد؟! چ  -

خانواده   ینهم لذت بخش بود. از ا  یشدار دخترعمولکنت  یصدا  یدنشن  حتی
 یز چمانده بود. مگر چه  یرحم  یب   ینبه ا  یهارو برگردانده بود. در خلقت انسان

بود؟ از پدرش ناراحت نبود. آنقدر مهم بود که پدربزرگش قصد جانش را کرده  
 یشهاکه حرف  ودب یدهچشمان پدرش دکه زده بود، ته  ییهابا وجود حرف

 است.  یو ظاهر  یستن یجد

 رو بده به من! یگوش  -

 دارتون!باهاتون صحبت کنن. خدانگه خوانیخانم م یناز ونداد خان، آ  -

. کردیگذشت. گردنش درد م  یشآن خانواده از جلو یتک اعضاتک  یچهره
 .کردیم توجهییب  یشههم داشت؛ اما مثل هم یجهسرگ

 !یزنگ زد سالیک چه عجب بعد  ی؟الو ونداد؟ خوب  -

 را آرام کرد و گفت: لحنش

 .گمیم یک جلوجلو تبر  ینه؟ آه راست  ی؛نشد یخوشحال ینکهمثل ا یول -
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 .یددختر لرز یصدا لحن 

 ی؟نگ  یک تبر  یکیتو  شهیونداد م -

ها افتاده ظرف یترینو ییشهخودش که داخل ش یبه چهره یو نگاه  خندید
 بود، کرد و گفت:

 بگم. یک اتفاقا زنگ زدم تبر -

 . دست چپش مشت شد.یچیددرون گوشش پ یناز هق آ هق صدای

 خان! یونرو بده به هما یگوش  -

رو  زن حسام بشم! چرا حرف آوا خوامیونداد من هنوزم دوست دارم! نم -
 یوامونده برادل  ینکه پشتت هست، هنوزم ا  یعاتیبا وجود شا  ی؟قبول کرد

 .زنهیتو م

 گفت:  یبلند یو صدا یتعصبان با

به من  یرهو غ یزن حسام بش خوایینم ینکهرو بده به پدربزرگت! ا یگوش  -
 سروش! یناز ! آ یاردر ن یباز یبممن ننه من غر  یش. پس پیستمربوط ن

 یبه سرخ   یتحرف از زبان ونداد که صورتش از عصبان  ینا یدنفواد از شن  سر 
. یستادا  یشاو سر جا  یباال آمد. نهال که از اتاق خارج شده بود با صدا  زد،یم

اسم  ینسروش« ا یناز قسمت آخر حرفش داخل گوش نهال زنگ خورد»آ 
 بود که آوا به او گفته بود. یهمان دختر 
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من انقدر بدم  یعنیونداد؟!  یبا من؟ چرا قبول نکرد کنییکار رو م  ینچرا ا - 
 یبا وجود نامرد یمشهد؟ حت  یاومد یو فرار کرد یموسسه شد یخیالکه ب

 ... .یدوست دارم لعنت  یهم که کرد

نداشت. حالش  اشیو جد یعصب یصدا یرو ی. کنترلیدسرش کش یبد تیر 
 .خوردیها بهم محرف یناز ا

رو  یکتاتورتپدربزرگ د یچهره یدند حظهلیک فرار کردم چون تحمل  -
به  یخان، به دفترش زنگ بزنم. راست  یونبه هما دیینداشتم. االنم اگه نم

 ی ران که داره تو اون موسسه حکم یهآخر  یهم بگو روزها اتیندهشوهر آ 
ه یر خودش چمدونش رو ببنده و دست زنش رو بگ یدبا یگهچندروز د کنهیم

 که بوده!  ییو برگرده به همون جا

 شد. یدتر هق دختر شدهق صدای

 ... ونداد تو برگرد من... .یستآقا بزرگ ن -

 زد و حرفش را قطع کرد. یز به م مشتی

! شهیداره پنهونش کنه کشف م یکه سع  یقیحقا یبه آقابزرگ بگو به زود -
. مونهیسروش نم یلاص یخانواده یبرا ییآبرو یچه گهیجاست که داون

 دخترعمو! یشخوشبخت

بود که تلفن را محکم  یقدر عصبنشد. آن یناز از جانب آ  یالعملعکس منتظر 
 .یمودرا پ  یراییتند عرض پذچنگ زد. تند  یشانداخت و داخل موها  یز م  یرو
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به  یچیهدر آخرم  یقطع کرد ی،اعصابت رو خورد کرد ی،فقط زنگ زد - 
 !یچیه

بدنش داغ شده بود.   یترا به سمت آشپزخانه کج کرد. از شدت عصبان  راهش
ونداد شوکه شده بود به   یهاحرف  یدنسرش رو به انفجار بود. نهال که با شن

 رفت و رو به فواد گفت: یراییسمت پذ

 یم؟بر  یزهچ گمیم -

که ونداد زد، هردو شوکه به هم نگاه کردن. حالش دست خودش   یداد با
و در آخر هم سرش را  یدکوب  ینک س یاش را رومشت شده یهانبود. دست

 خدا را صدا زد. یبلند یداد و با صدا یرونآب سرد کرد. نفسش را ب یر ش یر ز

 آه خـدا! آهه! -

درست  .یچیددر گذشته داخل گوشش پ یناز به اصطالح قشنگ آ  هایحرف
به  یگر . چندبار دکردندیم یبا او باز یدنبا ینداشت؛ ول یناز به آ  یابود عالقه

ونداد با سرعت خودش را به آشپزخانه  یصدا یدنزد. نهال با شن ینک س
بود.   یدهرس  هدرج  ینبود که ونداد به ا  بارییناول  ینرساند. مغزش قفل کرد. ا

اما االن تمام  گرفت؛یه را مبود که دست هم یپسر آرام و مهربان  یشهاو هم
زد؛  یش. صدازدیم یبه قرمز  یتاش از عصبانبود و چهره یسخ یشموها

به  یر متعجب نشسته بود. د یرایی. فواد همچنان داخل پذفهمیدیاما او نم
زد؛ اما  یشبار صدا چند! نهال یمخصوصًا در اتفاقات ناگهان  آمدیخودش م

 یدن. حالش خوب نبود. آن دختر با او بد کرده بود. با شنزدیونداد داد م
او گم شد.  هاییدادنهال در داد و ب یداغ دلش تازه شده بود. صدا یشصدا
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اش گذاشت و محکم به عقب شانه یزد. دستش را رو یادلش را به در 
 را باال برد. صدایشونداد متوجه او شد. نهال همانند او  یدشکش

 !یابه خودت ب -

 یدکش  یقیعم یها. نفسیدکش  ینک نهال، دست از مشت زدن به س یصدا با
 یآن دختر را خورده بود؟ آن هم هنگام یبه سمت نهال برگشت. چگونه باز

 یهاشده بود. دور چشم یسکرم رنگش خ  یاسک  یقهکه دوستش نداشت؟ 
آنها برقرار  ینب ی. ارتباط چشمشدیم یدهد یاز قرمز  یاهاله یک  یشاقهوه
هم اصرار پدربزرگش؟!   یدخودش؟ شا یااتفاق بود؟ نهال؟    ینمقصر ا  یک   .شد

 گفت:  یآرام یاش برداشت و با صداشانه ینهال دستش را از رو

 حالت خوبه؟ -

نداد. سردرگم نگاهش کرد. حدس نهال درست بود؛ او عوض شده بود.   جوابی
 خورده بود. ینخودش االن مشکل داشت، زم

 ونداد!؟ -

نهال  یهاقدم به عقب رفت. دست یک خودش آمد. ازش نگاه گرفت و  به
گرفت.   یرآبش یر برداشت و ز یوانل یک سمت چپش،  ینتآمد. از کاب یینپا

 نشست و گفت: ینزم یونداد رو

 هوم! -

بهتر شده بود.  یرا بست و دوزانو نشست. حالش کم یر ش یوان،پر شدن ل با
 گرفت.  یشرا جلو یواننهال ل



  

 
207 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 به مغزت برسه! یژناکس یکمرو بخور؛  ینا یاب - 

از  یارا گرفت و جرعه یوانرا عقب داد. ل یشانشپر  یدست راستش موها با
اش بود در انگشت اشاره یشهکه هم  یآن خورد. نگاهش به سمت انگشتر 

 به نهال انداخت. یشد؛ نگاه  یدهکش

 ممنون! -

بود، صاف  یهسمکه شوهر خاله  یمرد یکو فواد و  یهوارد شدن خاله سم با
که   یهبه خاله سم  توجهیچشمش آمد ب   یجلو  یشسال پ. اتفاقات پنجیستادا

 نگرانش بود گفت:

 !یامبه حساب نم  یناج   یگه. پس دیستمخوب ن  کنییاونقدرها هم که فکر م  -

 زد و گفت: یاز آب خورد. نهال لبخند کمرنگ  یگر د ایجرعه

اون زمان   ی،هم باش  ینزم  یکره  یآدم رو  ینبدتر   حرف رو نزن! تو  ینا  یگهد  -
 !یبهم کمک کرد

 یشه را پس داد؟ مگر هم  یتاوان چ   یدبه جلو نگاه کرد. از خودش پرس  حالبی
 غالم حلقه به گوش پدربزرگش نبود؟

 ام!تو آدم خوبه یخوبه الاقل برا -

 وارد آشپزخانه شد و رو به ونداد گفت: اشیشگیهم یبا دلسوز یهسم خاله

 با خودت؟! کنییم کار یپسرم؟! چندساعت نبودم نگاه چ  یخوب  -
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زده بود، مدام در سر نهال  یشکه پشت تلفن به دخترعمو هاییحرف 
بود که او را به  یخانوادگ  ییهدر ذهنش آمد. قض یادی. سواالت زچرخیدیم
کار پدربزرگش بوده؟ مگر  ینشما یحال و روز انداخته؟! دست کار ینا

ونداد هم سوال شده   یخودش زندگ   یها! عالوه بر سوالیستند؟اش نخانواده
داشت. با  یاز ن اشیمیقد یقخودش را جمع و جور کند به رف ینکها ی. برابود

 کرد.  یم یوجود آنکه پر حرف 

 !ین؟کن  یفواد رو راه  ینشما بر  شهیخاله جون... م یدببخش -

به نهال انداختند.   یشده بودند، نگاه   یرهآنها خ  یمرد که به هردو  و همان  فواد
 فواد گفت:

 !یاد؟مگه نهال خانم با من نم -

 داد و گفت: یهتک ینترا به کاب سرش

! خودم یارهاومده دمار از روزگارت در م یبهپسرغر  یک نهال با  ینهبب یمان -
 یبهمن غر  دونهیکنم هم الاقل م  یخواه ازش معذرت یدهم با رسونمشیم
 .یستمن

کس از درون او خبر نداشت. داشت؟ نهال  یچرا آورد؛ اما ه یمان یبهانه
 درهم شد. یشهااخم

به  یما. نرمیالزم نکرده! بلندشو برو لباسات رو عوض کن! من با آقا فواد م -
 .یوفتهمهمه  ی. اتفاق برایبکن خوادیهم نم یخواه من اعتماد داره. معذرت

 . لبش را از درد گاز گرفت.کردیرا برگرداند. سر و گردنش درد م سرش
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 رمان  کی

 !رسونمتیخودم م یعنی رسونمتیخودم م گمیم یوقت  - 

اش مرتب کرد شونه یرا رو یفشبه نهال انداخت. نهال ک ینگاه  یهسم خاله
 و بدون نگاه کردن به ونداد گفت:

! هنوز تو چشم یم؟برسون  خواییم  یبا چ   یندار  ین. ماشیستحالت خوب ن  -
با  خونهیک بدونه من دو روز تو  ینکهبهتره! اگه بنا به اونه فکر ا ینباش یمان

 !ریزهیبودم خونت رو م یبهمردغر 

 یسیبلند شد. خ ین. بنابر اآوردینهال نه م ایستادیتا صبح همان جا م اگر 
 .آزردیاو را به شدت م ی،اسک  یقه

 لباسام رو عوض کنم. رمیم -

و رو به مرد که تا االن  یستادنثارش کرد. نهال صاف ا  یرلبز  یلجباز  یپسره 
 گر آنها بود گفت:نظاره

 سالم! -

 لبش نشاند. یرو یاپدرانه لبخند

 افتاده بال به دور باشه. یچه اتفاق  یدم! شنی؟سالم دخترم خوب  -

 گوشمون رد شد.  یخممنون! از ب -

را به سمت نهال  ینماش یدکل  آمد،یخونش در نم زدییکه اگر کارد م  فواد
 گرفت و گفت:
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. با ینمراقب خودتون باش رم،یم یزیچ یک ونداد باشه من با  یشپ ینا - 
 حرفاست. ینچون لجبازتر از ا شهیحل نم یزیموندن من چ

 کرد.  را ترک یالو یاز فواد کرد. بعد از خداحافظ  تشکری

تا خونه   کشیدیکه م  ییهاکرد؟! صدا عربده  یجور  ینونداد ا  شدیدخترم چ   -
 .اومدیم

 .یستادا ینهخودش هم سوال بود. دست به س برای

داره  یدیم! بعد که قطع کرد دیک   دونمینم یول زد؛یحرف م یکیداشت با  -
 .یادصداش از آشپزخونه م

 گفت:  یاو با لحن دلسوزانه یددستش کوب یرو یکی

رو بشه نگذره! به اون روینکه باعث شد رفتار ونداد از ا  یخدا از اون  یشااهللا -
 من رو مادر! ین! ببریزهیاش تو خودش مهمه گهیهم نم یچیه

 نگاهش کرد. نهال

 ی؟به منم بگ  یهماجرا چ یدیاگه فهم دییقول م -

 چشم! -

 و همان مرد گفت: یهه کرد. رو به خاله سموارد شدن ونداد، به او نگا با

بود بهم زنگ  یکم و کسر   ین. مراقب خودتون باشریمیم یمدار یگهما د -
قندپهلو   یچا  یک و    ینمدفعه هم نتونستم کنارتون بش  ین. شرمنده عمو اینبزن

 .ینواسم بگ یمو از قد یمبخور
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 رمان  کی

 اش زد.به شانه مرد 

 رم!باش پسخودتبعد. مراقب یانشاهلل سر  -

 تر شده بود گفت:روبه ونداد که انگار آرام یسخ یهابا چشم یهسم خاله

 بهمون سر بزن! یازود بزود -

بودند. معلوم بود ونداد را  اییگرم و دوست داشتنو مرد مهربان، خون زن
 آمد و رو به نهال گفت:  یرونمثل پسر خودشان دوست دارند. از آغوش مرد ب

 !یم؟بر  -

 او گرفت. یرا جلو ینماش کلید

 .یمبرگرد ینرو آقا فواد داد تا با ا ینا -

 کرد و گفت:  یاخم ونداد

 باز کار خودش رو کرد. -

. خاله یدپرخاکش را پوش یهاکرد و چکمه  یاز خاله و شوهرش خدافظ  نهال
 گفت:  یآرام یبا صدا یهسم

 فشاره.تحت یلیمراقب ونداد باش! خ -

 انداخت. یانشگر   یهابه چشم یو نگاه  یستادا صاف

بهتون زحمت دادم. اگه فرصت بود  یروز حساب چند ینچشم! شرمنده ا -
 لباساتون رو بشورم. خواستمیم



  

 
212 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

! برو مادر، ونداد منتظرته. مراقب یهها چحرف ینخجالت بکش دخترم! ا - 
 خودتم باش.

 خودش گفت. با

 ینجوریکه ا  یزن   ینامهربونه هم    یلیخوش به حال ونداد هم مادر خودش خ  -
 .کنهیم یهمثل ابربهار واسش گر 

 ادامه داد. یهخاله سم روبه

 دار!چشم. خدانگه -

و شش  یستدو یکآمد. نگاهش به  یرونحرف از خانه ب یناز گفتن ا بعد
انداخت. در   یاطبه سرتاسر ح  یدار افتاد. هنوز هم هوا سرد بود. نگاه صندوق

عقب گرفت و ربندش را بست. ونداد دندهرا باز کرد و سوار شد. کم ینماش
 ینماش  یداشت. هوا  نمیشخارج شد. موها  یاطمرد زد و از ح  یبرا  یبوق تک 

 نهال آمد. یرا روشن کرد. صدا یبود. بخار سردیلیهم خ

 ازت بپرسم؟! سوالیک  گمیم -

 فرمان زد و گفت: یانگشتش رو با

 بپرس! -

 !ی؟نش یقول بده عصبان  -

 را برگرداند و گفت: صورتش

 باشه. -
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 رمان  کی

بهم خورد. آوا هر  یناز که رابطش با آ   شدیاش سوال بود که بداند چ  برای 
 یول گفت؛یم اشانیمانهصم یو رابطه یناز آ  هاییاز خوب  دیدیوقت او را م

 زدیبود بدجور در ذهنش بود. ونداد حدس م یدهکه االن شن ییهاحرف
 صحبت او در چه مورد است.

 !ازینآ  -

 !ی؟چ  یناز آ  -

 گفتیخوبتون م یاز رابطه یلینه؟ خواهرت خ یرو دوست داشت  یناز قبال آ  -
و  یاحجب و حکه با  یگذاشت   یو واقعا خوشحال بود که تو دست رو دختر 

و رفتار تو، من رو شوکه  یدمکه ناخودآگاه شن یزهاییاالن چ یول یه؛چادر
 کرده!

. من اون رو دوست نداشتم یمنبودهم  ینبود. من و اون وصله یزخاصیچ -
 و اونم دوستم نداشت.

 !یختی؟رپس چرا االن بهم یاگه دوسش نداشت  -

 زد و گفت: پوزخندی

نه  یختم؛بهم ر یم. به خاطر زودباوریختمکه کردم بهم ر  یبه خاطر حماقت  -
 دوست داشتن.

 همان لحن کنجکاو گفت: با

 کرد؟!  یبهت نامرد -
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 رمان  کی

 پنجره گذاشت و کالفه گفت: یچپش را لبه دست 

 !پرسییسوال م یلیخ -

 :یدرا باال انداخت و متعجب پرس یشابروها نهال

 نپرسم؟! -

 نه! -

 انداخت و گفت: غریبشیببه انگشتر عج نگاهی

 !شه؟یبپرسم؛ م کنییکه دستت م  یپس بذار در مورد اون انگشتر  -

نکرده   یآنچنان   ییر را باال برد. نهال تغ  یبخار  یکرد و درجه  یاتک خنده  ونداد
 بود.

 داده. یهبودم عموم بهم هد یککوچ  یلیخ یانگشتر رو وقت  ینا -

فرمان کرد.  یکسرش را نزد ین. بنابر ادیدیرا نم یز ر یزهایچ ینکع بدون
 شد. دستش را جلو برد. یدنشونداد متوجه ند

 .ینبب یار درش ب -

 یول  یرد؛دستش را بگ  یدپس با  یاورد! بخواهد انگشتر را در بد؟یر را بگ  دستش
قرار گرفته بود انداخت.  یشبه دستش که جلو یبد بود. نگاه  یکمآخه 

کرد و به انگشتر نگاه کرد.   یز داشت. چشمانش را ر اییدهکش یهاانگشت
 یهک شده بود؛ ول یخاصبا زبان یبیاسم عج یشرنگ بود. بر رو یانقره

 جالب بود.
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 تهران؟ گردییچرا برنم یاگه انقدر عموت رو دوست دار - 

که در  یاتفاقات  یکیعلت آمدنش به مشهد،  یکیسوال ازش داشت.  کلی
 فرمان گذاشت و گفت: یجا افتاده بود. دستش را روآن

 !یستچون عموم تهران ن -

 شد. یرهخ ینشغمگ رخیمن به

 کجاست؟  -

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست  ونداد

 .دونمینم -

 داد و روبه ونداد که کالفه بود گفت: یهسرد تک ییشهسرش را به ش نهال

 بعد! یها باشه براسوال ییهبق کنمیات نمخسته -

 تا روانشناس. شدییگزارشگر م  یدبا -

 همونم نشدم الاقل دلم خوش باشه! -

رفت.  نگفت و سکوت کرد. باز هم فکرش به سمت پدر و مادرشان چیزی
با خودش  آمدی! تا میچیه یدر ذهنش بود؛ ول یرنگ مرد و زن کم  یچهره

 یجلو یمان یدوستشان داشتن چهره یاوش،که پدر و مادر او و ن یدبگو
کند. اصال  یداشانپ توانستینم ییاو تنها یول شود؛یچشمش پر رنگ م

 ونداد آمد. ی؟! از کجا!؟ چشمانش را بست. صدایچجور

 شده؟! یچ  -
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. صاف یرداز ونداد کمک بگ توانستیسرش روشن شد. م یباال چراغی 
 به او که فکرش پر بود از اتفاقات گذشته،گفت: ینشست. نگاه 

 ... .یول ی؛خودت مشکل دار دونمیم یدار یخودت گرفتار دونمیونداد م -

 را کم کرد. ینسرعت ماش یک تراف بخاطر 

 حرفت و کامل کن! ی؟چ  یول -

 !ی؟به من کمک کن شهیم -

بود. نهال با خودش  یدشد یک کنسول گذاشت. تراف  یراستش را رو دست
را  یچیاش ه. « از چهرهیموضع تا فردا صبح هم نرس ینگفت: »فکر کنم با ا

هم به او گفته بود؛ اما  یشبود. چندسال پ یتوانست بخواند. کامال عاد ینم
 در حقش کرده بود. یتوانست کمکش کند؟ بد یمگر م

 پدر و مادرت؟! -

 یشد و همان طور که با انگشتش اشکال مختلف   یرهبخار گرفته خ ییشهش  به
 گفت:  کشیدیم

 !یشچندوقت پ یشنهادآره! همون پ -

 کرد.  یلبندازد؟ صورتش را ما یننهال را به زم یرو توانستیم مگر 

 .کنمیکمکت م  -

سرتاسر گردنش   یگردنش را با شدت به سمت ونداد برگرداند که درد بد  چنان
 گفت:  یدانهنگاه کرد و ناام یشها. به چشمیچیدپ
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 .یدنرس ییکه به جا  یدید سالیک تو اون  یول - 

االن فواد هست.   یبه مشهد نداشتم؛ ول  یاون سال فقط تهران بود. دسترس  -
 !یبد یحرو واسش توض یزهاچ سرییک  یدکمک کنه! فقط با  تونهیم

 کرد و گفت:  یسبا زبان خ رالبش

 !شه؟یم یعنی -

 شد. یرهجلو خ هایینرا از نهال گرفت و به ماش نگاهش

 بهتون بگه؟ خواینینم یماچرا از ن -

 !یزهبهم بر  خوایمیچون نم -

 فتاد و گفت:راه ا ها،ینو به حرکت درآمدن ماش یر باز شدن مس با

جانانه   یلیس  یک   یخودم و برا  ید. فعال االن باکنمیباشه! گفتم که کمکت م  -
 آماده کنم.

 گذشت.  بخارییچهدر یزد و دستانش را رو یلبخند محو نهال

 کن و برو!  یاده! من و پیایتو ب یستالزم ن دمیم یحخودم واسشون توض -

 به نهال رفت و گفت: یاغره چش

 !یادبدم م یار نه ن گمیم یزیچ یک  یوقت  -

 را صاف کرد و گفت: یششمرد تا سوالش را بپرسد. گلو یمترا غن فرصت

 چرا قصد جونت و کردن؟! -
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 !ی؟سوال نپرس شهیم - 

 یشهبه ش ریز یز ر یهاکه برف یشهبه ش ینهگفت و دست به س ایباشه
هم را داشتند. ونداد که  یهوا یلیسروش خ یشد. خانواده یره. خخوردیم

پدربزرگش   یدوردانه  یز عز   ییجورا  یک ارشد بود را هم دوست داشتند و    ینوه
ن را یکه ماش یهضم بود. کس یرقابلبود غ یدهکه شن ییهاحرف یبود؛ ول

باعث شد  ینگرم ماش  یهوا شد؟یکرده پدربزرگش بوده. مگر م  یدست کار
رو روبه  یماکه با ن  یوقت   یکرد برا  یمرا جمع    یشانرژ  یدچشمانش را ببندد. با

و...   یکالنتر   یس،پل  یهاپاسگاه  ها،یمارستانتمام ب  یما. چون مطمئنًا نشدیم
 یاوشو ن یمارا سمت ن رشکرد فک  یو سع یدکش  اییازهرا چک کرده بود. خم

 به سرشان آمده است. یهستن و در نبود نهال چ  یببرد که االن در چه حال

*** 

 به آپارتمان پنچ طبقه انداخت و گفت: نگاهی

 ها روشنه!ان چون برقخونه ینکهجاست! مثل ا ینهم -

 پارک بود زد. یابانبهزاد که آن طرف خ ینبه ماش یااشاره ونداد

 بهزادم هست. -

 یزد. قلبش به تپش افتاده بود. تا دستش رو  یاوشو ن  یمان  یدنبا د  لبخندی
شد. متعجب به سمتش  یدهتوسط ونداد کش ینشرفت آست یرهدستگ

 برگشت.

 !یه؟هوم؟! چ -
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 رمان  کی

 کرد و گفت:  اشیدهرنگ پر  یبه چهره ایاشاره 

 نگاه به خودت بنداز! یک! یای؟ب خواییم ینجوریا -

افتاد. کنار سرش چسب   شایدهرنگ پر   یرا باز کرد. نگاهش به چهره  آفتابگیر 
وقت بود  یلیآن دفعه افتاد. خ یادزخم خورده بود و لبانش کبود شده بود. 

 ی. بدون توجه ونداد که سعیشنشده بود. از وقت آن مرد روانپر  یآنجور
را   یفشبگذارد. ک  همبا فکر کردن به همان اتفاقات گذشته پازل را کنار   کردیم

 ی، کرم مرطوب کننده، گوش  یر،گت. ناخنبه داخلش انداخ یباز کرد و نگاه 
کرم مرطوب   کند؟یچه کار م  ینجاا  یر گپول! با خودش گفت ناخن  یفو ک  ینهآ 

به صورتش زد. نگاهش به ونداد افتاد. مانند  یکننده را برداشت و اندک 
پابند سنت بود. در  شاخالق یشهشده بود. هم یرهمجسمه به جلو خ

بودند  یاکثرا چادر یلشانفام یهاسر سخت بزرگ شده بود و زن یاخانواده
ها به همان سنت  یبندپا  یشامروز  یو سفت و سخت! ونداد هم خالف چهره

 و گفت: یدرا جلو کش یشو اعتقادات بود. روسر 

 !یمبر  -

آسانسور  یخانه و حت  یاز جانب او نشد. آنقدر دلش برا یالعملعکس منتظر 
. زنگ را فشار داد. کردینگ شده بود که روحش پرواز مت  یفشاوقات کث  یگاه 

وجود  یمااز او و ن یدتر رفت. ناام یفونحال و خسته به سمت آ  یب  یاوشن
 نداشت.

 !؟ییدبفرما-
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 رمان  کی

فرو برد و  یبسردش را داخل ج یهادر چشمانش جمع شد. دست اشک  
 گفت:

 نهال! یاوش،منم ن-

سمت پسرش چرخاند و سرش را به  یماشک کرد. ن یشهاشبه گو نیاوش
بلند و  یچندلحظه سکوت کرد و بعد با صدا یاوشرا زمزمه کرد. ن یهک

 زد. یشصدا یخوشحال

رساندند. فکر کردند توهم   یفوناو، خودشان را به آ   یآزاد و بهزاد با صدا  نیما،
به ونداد کرد  یاباز شد. نهال اشاره یکیت یزده است؛ اما نهال بود. در با صدا

 و گفت:

 .ییدفرماب -

 صاحب خونه اول بره! -

جلو رفت. پشت سرش آمد و در را بست. دو روز نبود. متوجه  بیخیال
در  یسطل آشغال جلو  یهااتفاق افتاده بود شد. آب  ینگ که در پارک  ییراتیتغ
 لب گفت: یر بود. ز یختهر

 .گیرهیلجن م یخونه بو یناگه من نباشم ا یعنی -

 اخم به سمت آسانسور رفت و بدون نگاه کردن به ونداد گفت:  با

 ... .یزیچ یک  یهاالن عصب یمابرگرد! ن یبرگرد خواییم-

 و حرفش را قطع کرد و گفت: یستادا کنارش
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 رمان  کی

 بگم حق دارن. ینداره! هرچ  یاشکال - 

 یهثانگفت. رمز طبقه رو زد. بعد از چند  اییلیباال انداخت و هرجور ما شانه
در  یلبش نشاند. وارد شد که تا جلو یرو یباز شدن در آمد. لبخند یصدا

را که   ی. نهالیددور کمرش حلقه شد و در آغوشش کش  یماقرار گرفت دستان ن
 یهم بگذارد. بغض کرد. دلش واسه یپلک رو توانستیچندشب بود نم

 یاوشکرد خودش را کنترل کند. ن یمهربان تنگ شده بود. سع یماین
نسبت به   یشده بود. حس خوب   یرهخ  یمازمزمه کرد و ونداد به ن  یخداروشکر 
 نهال داشت. یپدرخوانده

 شم؟ینگرانت م گییدخترم؟! نم ینهالم؟! کجا بود یخوب  -

. فقط یدنهال چک یگونه یقطره اشک رو یک . لجوجانه لرزیدیم صدایش
به صورتش  یتوانست نام او را صدا بزند. نهال را از خود جدا شد و نگاه 

 گفت:  یتانداخت. با عصبان

 !یهچه وضع صورت ینا -

داشت. همان طور که فکر   یشرالغر شده بود و ته  یماچندروز صورت ن  ینا  در 
بود افتاد.  یستاده. نگاهش به ونداد که کنار اآمدیم یمابه ن یشرته کردیم

 شد. خیز یمبه طرف او ن

تو بشه   ینکردم که سوار ماش  ! دختر بزرگینجوریهصورتش ا  یکرد  یکارشچ  -
 ... .ینا
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 رمان  کی

. با باال آمدن دست ونداد و کالفه یدمحکم خواهرش را در آغوش کش نیاوش 
اما  ید؛حرفش را قطع کرد. به خودش لرز یماصورتش، ن یرو یدندست کش

 انداخت و گفت: یینسرش را پا یبروز نداد. ونداد با شرمندگ 

 .اومدینهال با من م ید! حق با شماست نباخوامیازتون معذرت م -

 به سر و صورت جفتشان انداخت و گفت: ینگاه  بهزاد

و... رو  هایمارستانو ب ی! تمام کالنتر ین؟کجا بود ینخداروشکر سالم -
 .یننبود یول یم؛دنبالتون گشت

 نق گفت:همان طور که خواهرش را بغل کرده بود. با نق نیاوش

 !یومدهمون هزار راه رفت؟! دوشبه خواب به چشممون ندل  گیینم  یکجا بود  -

نبود.  یاوشو ن یماآنها واضح بود. بهزاد هم حالش کمتر از ن یهردو آشفتگی
 آزاد به سمت ونداد رفت.

 بغلت کنم. تا حالم خوب شه! یکمپسر  یاب -

 خواهدینشست. آزاد دروغ گفته بود که پدربزرگش م اشیشانیپ ینب اخم
 نشان نداد. ی. عکس العملینتشبب

 یرونداشت. ب یو از آغوش برادرش که چشمان سرخ  یدکش  اییازهخم نهال
 آمد و روبه جمع گفت:

 بعد؟ یبرا ینسواالتون و بذار شهینم -

 با اخم از ونداد نگاه گرفت و روبه نهال گفت: نیما
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 رمان  کی

مدت  ینشد و ا یچ  ینبد یحتوض یدبا یتون. دوتایستخواب ناالن وقت  - 
 .ینکجا بود

را درآورد و وارد خانه شد.  یشها. نهال کفشیدبه صورتش کش یدست  بهزاد
 یلبخند  یاوشپشت سر نهال رفت. ن  یمابود. ن  یختهبهم ر  یبیخانه به طرز عج

بود که  یدههمبود زد. آزاد در آخر وارد شد. ف یستادهبه ونداد که مظلومانه ا
خانه  سر متوجه دروغ او شده است. نهال نگاهش را سرتا یشپسرعمو

پرظرف بود. داخل   ینکنشسته و داخل س  هاییوانپر ل  ینتکاب  یچرخاند. رو
را  یفشلوستر را زد. ک یدهم که دو تشک، پتو و بالشت پهن بود. کل یراییپذ
 جایک م نگاهشان  مبل نشست و روبه آنها که هرکدا  یگذاشت و رو  ینزم  یرو

 . گفت:کاویدیرا م

 ینتو ا اومدیدوساله م یاز خونه. بچه ینا ینگ دوروز نبودم اون از پارک -
 از شماها بود. یزتر خونه، تم

 اخم کرد و به سمت مبل هلش داد و گفت: نیما

هم از  طوریینهم یمن جمع و جور کن یاالن برا یستالزم ن ینبرو بش -
 .یمدستت عصبان

کنارش نشست.  یاوشمبل نشست. ن یزمزمه کرد و رو یریبه خ خدا
 . دستانش را دور او حلقه کرد و گفت:یردخودش را بگ ینتوانست جلو

 به سرمون اومد. یچ  دونییدلم واست تنگ شده بود خواهر بزرگه! نم -
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 رمان  کی

نهال را  ییلخ یاوشاش انداخت. درست بود نگرفته  یبه چهره ینگاه  نیم 
آنها را  ینبود. هوا یششانمدت که پ ینبرادرش بود و ا یول داد؛یحرص م

 بود.کرده

 .زدمی. وگرنه بهتون زنگ مدادیآنتن نم یگوش  یمکه بود  ییجا -

 نفره نشست و روبه ونداد گفت:مبل تک  یبا اخم رو نیما

 .شنویمیخب م -

 یاو کرد. با صدا یک با فاصله طرف راست نهال نشست. سرش را نزد بهزاد
 گفت:  یآرام

 خراب کنه! یانمهر سر ک یبره شرکت و رو خواستیخدا رحم کرد وگرنه م-

درهم شده بود.  یشهابدون نگاه کردن به نهال که از حرف بهزاد اخم ونداد
 گفت:

سرجاش بود؛   یهمه چ   یممن و آزاد اومد  یشده بود. وقت   یکاردست  ینماش  -
و دست  یناز پرسنل رستوران ترمز ماش یکینبود.  ینجوریاز برگشت ا یول

 یکرد برا  یسک ر شدینم ینداشت؛ ول ییسرعت باال ینکرده بود. ماش  یکار
 م.یگلبهار موند  یالیبوده تو و یکه کار ک   یادب یجنتا یتا وقت  ینهم

 به ظاهر  یکار پدربزرگشان باشد. به چهره کردیرا نم ینآزاد که گمان ا
 .یدشد و پرس یرهخونسرد او خ

 بوده؟! یکار ک   -
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 رمان  کی

 چشم دوخت. یعصب یمایبه ن یالعملحالت و عکس ییر تغ یجادیا بدون 

 معلوم نبود. -

. ونداد متوجه دانستیاصل ماجرا را نگفت، نم یشبه پسرعمو ینکها دلیل
 به او انداخت. ینگاه  یماش شد. نگرانهنگاه پرسش

 شده؟ ینکه نهال هم سوار اون ماش  یدن! داییهند یلمعجب ف -

آن  یشپ یماسوال را مطرح کرده بود چشم دوخت. حواس ن ینبهزاد که ا به
که خبر دارد   یداو، فهم یجمع نبود. چشمش به ونداد بود. خالف ظاهرساز

 یشان. افکارش پر دانستیم  منهال ه  یبوده. حت   یکار ک   ینماش  یدرست کار
 بود.

 نه! اونا طرف حسابشون من بودم نه نهال! -

 .رسیدینم ییبحث به جا ینا ی. ادامه یدکش  اییازهخم نهال

 !یه؟مشکل چ یگهد یمجلوتون نشست یماالنم که ما سالم -

 مشکوک به ونداد نگاه کرد. بهزاد بلند شد و گفت: نیما

 .یماالنم بهتره ما زحمت و کم کن -

 ا لبخند بزرگ روبه آزاد و ونداد، بهزاد گفت:محکم تر بغلش کرد و ب نیاوش

 .یمکه خورد  یخوش گذشت البته به جز حرص موندینیامشبم م -

 به آشپزخانه انداخت و گفت: یبلند شد.با اخم نگاه  نهال
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 رمان  کی

سر خونه  یی! دوروز تنهاتون گذاشتم نگاه کن چه بالگذرهیخوش مبله که - 
 .ینآورد

 اش را گرفت و ادامه داد.آزاد و بهزاد انگشت اشاره روبه

 یاداالن واقعا خوابم م  یف! حکنین؟یفرار م  یندار  یدینو پاش  یختینکجا؟! ر  -
 . وگرنه...

 راحت! یالتخ کنمیجمع م یامفردا م -

 گفت.  یامملو از خواب باشه یسمت بهزاد برگشت و با صدا به

نداشت چه  یگفتن حرف   یبرا یحس کرد؛ ول یرا به خوب  یمانگاه ن سنگینی
داشت. پس  یاز ! کار پدربزرگ ونداد بوده است؟! به کمک ونداد نگفت؟یم

 یبود. خداحافظ  یونها مداز آن یشتر کند. ب  یخش یسنگ رو توانستینم
 ماتاق ه ترسیدیکرد و به سمت اتاق رفت. لوستر را روشن کردم. م  یآرام

شکر نبود. پالتو و شالش را خدارو یو شلوغ باشد؛ ول یفمانند آشپزخانه کث
به   یرا با کالفگ   یشچربش افتاد. پاها  یگره افتاده  یدرآورد. نگاهش به موها

را  یاوشو ن یماآرام ن یزد. حوله را برداشت و از اتاق خارج شد. صدا ینزم
 .یستادا ایش. سرجیدآشپزخانه بودند را شن یزکاریکه در حال تم

 نتونه بفهمه؟ یلوک یک شهیمبه نظرت حق با ونداده؟! آخه مگه -

 بوده. نهال از اصل ماجرا خبر داره. یکارهرک -

 .یدرا درحال ظرف شستن شن یاوشن یناباورانه صدای
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 رمان  کی

 ینماش یدست کار دوننیدوتاشون م یبگ  خواییم یعنی! یه؟منظورت چ- 
 بوده و ساکت شدن؟ یکار ک 

به چه  فهممیبزرگش کردم. دستش و کج بذار م سالیستآره! من نهال و ب-
تا دل من و تو خوش  زنهیم یزورک  یکه لبخندها  طوریینبوده. هم یلدل

 بشه که شاده.

 توانستی. نمیدنپرس یزیخوشحال شد که چ یول فهمد؛یم یمادانست ن می
 یتسال عالوه بر اذگرفته بود. آن پنج  یادیز یجد هاییم. تصمیددروغ بگو

 یمهن یشده بودند. بس بود! کارها یتهم اذ یاوشو ن یماکردن خودش، ن
و مادر   در کردن پ  یداو قدم اول، پ  کردیتمامشان م  یدداشت که با  یادیتمام ز

هم اول به  یدکه به گردنش هست بود. شا  ینیو جبران کردن د یشانواقع
که   کندیکاره مشد و چه یبفهمد. چ  خواستی. دلش مکردیونداد کمک م

 یشنهادپ  ویرییریه  ینکه او درا  یلیاز دال  یکیرا کردند و    کار   یناش اخانواده
خودش را داخل  یع اوش سر ین ییهبود. با افتادن سا ینرا به ونداد داد هم

نقشه در ذهنش بود که  یبرق را زد و در را آرام بست. کل ید. کلیدحمام کش
. حرف زدن با ونداد او را از کما در آورده بود. کردیم یعمل یکییکی یدبا

شد.   اییشهش  را درآورد و وارد حمام  یشهالبش نشست. لباس  یرو  یلبخند
نشان  یو خود یدن! االن وقت جنگبود یکاف   عرضگییو ب  یو خستگ  یتنبل

 دادن هست. نه جا زدن... .

*** 
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 رمان  کی

پرواز بود که  ک یصبح  4ها به مقصد تهران انداخت. ساعت به پرواز  نگاهی 
 یرینش  یبه آزاد که در حال درست کردن چا  توجهیداشت. ب   یخال  یصندلسه

. مشخصات کارتش را آمدیم یوانل یبرخورد قاشق به جداره یبود و صدا
گفته بود.   غ. از دستش ناراحت بود. علنا دروگشتیآزاد بر م یدوارد کرد. با

 آمد. ینزم یرو ییدمپا شدن یدهکش  یماندن آزاد به صالحش نبود. صدا

 درست کردم. یرینش یواست چا یا! بیهچه قدر سرت تو گوش-

 گفت:  یخیالکرد و ب  یلر به سمتش ما سرش

 برگشت به تهران گرفتم. یطصبح بل 4فردا ساعت  یبرا -

 حرف خوشحال شده بود با خنده گفت: ینکه از ا  آزاد

 !یرفت  یاشتباه کرد اومدییاز اول م یدبا یای؟ب یشد یآخر راض -

 گذاشت.  یز م یرا رو یگوش  یط،داد و بعد از پرداخت بل یرونرا ب نفسش

 نه من! یگرد  یتوبرم-

 یشک کرده. رو یشکه پسرعمو  زدیلبانش محو شد. حدس م یاز رو لبخند
 مبل نشست و با اخم گفت:

باهم  یا. اومدمیبرگردم تهران نم خواستمی! اگه مرمیجا نم یچمن ه -
 .گردیمیهم برنم یب  یا گردیمیبرم
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نفر با او همراه بود. کارپدربزرگش امروزش به شدت پر بود. فکر آن پنج کپن 
. یدبه گردنش کش یضرب گرفت و دست  یشبه فکر او را فرو برده بود. با پاها

 شد. یرهمادربزرگش بود. خ یهشب نهایتیاو، که ب  یآب  یهابه چشم

 یمن و بکشون  خواستییچرا م ی؟دروغ گفتن ادامه بدبه  خواییم یتا ک  -
 تهران؟

اش دستش تکان خورد و چند قطره یچا یوانبلند ونداد، ل یشدت صدا از 
را صاف کرد  یشخودش را نباخت. صدا ی. ماتش برد؛ ولیختپارکت ر یرو

 و حق به جانب گفت:

 ی؟دروغ؟ چه دروغ  -

 داد. یهبه مبل تک ینه،اعصابش نداشت. دست به س یرو کنترلی

و دست  یندعوت فرستاده باشه ترمز ماش ینامه یاگه کس ییدبعد بفرما-
 !ی؟من و خر فرض کرد قدر ین! ایره؟که درجا طرف بم  کنهیم یکار

 یونداد درست باشد.؛ ول  یهاحرف  شدیشده نگاهش کرد. باورش نم  خشک
 یو جد یعصبنکرد. نگاه  یشوخ  یشوقت در زندگ یچانگار درست بود. او ه

 . با لکنت زبان گفت:زدیامضا م یشهاگفته  یاو پا

 ... کار پدربزرگ بوده؟ینماش یکاردست ی؟چ  -

چشمانش رد شد. از  یپرده از جلو یک مانند  یشسال پ یکاتفاقات  یهمه
 یز م یچشم برداشت. رو  یرا از رو  ینکشخنده اش گرفت. ع  یتشدت عصبان

 گفت:  یو ناراحت  یعصب یه آزاد با صدابلند شد. روب یشپرت کرد و از جا
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خان پشتش و خان  خورنیاسمش قسم م  یشهر رو  یککه    یآره! همون مرد  - 
نگرده. مطمئنم   یتش رو بکشه تا دنبال واقعکه نوه  یدنقشه رو کش  ینا  گنیم

 بزنه! یکار  یندست به همچ تونهینم یپدر یچ. هیستکار عمو و بابا ن

 یرهخ یفقط به ونداد عصبان  گفتینم یزیمسخ شده به او نگاه کرد. چ آزاد
 شده بود.

گذشته رو، رو   یقتک حقاکه اون باال سره تک   ییبه خدا قسم به همون خدا -
 . من و احمق فرض کرده؟کنمیم

داخل خانه  یبد یجلو مبل زد. صدا اییشهش یز م یانگشتش محکم رو با
 آزاد نگاه کرد و ادامه داد. ی. به چشمان آب دز ی. نبض کنار گردنش میچیدپ

 یگفت بذار سرش و گرم کنم و همه  کنهیداره تو گذشته کنکاش م  یکی  یدد  -
شدم. همون  یخهمه برد. سنگ رو  یمن و جلو یاون اتفاقا افتاد. آبرو

 یکرد که با اردنگ   یرو کار یدرس ییکه واسش جون کندم تا به جا  یاموسسه
 !یرونپرتم کردن ب

 ییقهشد و    خیز یمبه خودش آمد تا لب از لب باز کرد. ونداد به سمتش ن  آزاد
 را در دست گرفت. یشاگرد سورمه  یقه یشرتت

خون   یاددفعه ونداد ب  ینمنتظر باشن که ا  گییتهران و بهشون م  گردییبرم  -
 .کنمیم یکار چ ینن. فقط منتظرم باشن تا ببافتهیراه م
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 یهابود. زخم یسخت شد. به شدت عصب یشخانه برا یکردن هوا  تحمل 
 یاگذشته سرباز کرده بود. بدون برداشتن کاپشن به سمت در ضد سرقت قهوه

 .یدرنگ رفت. خارج شد و در را محکم به هم کوب

تا بتواند موسسه را   کردیهرجور شده پول را جور م  یدآسانسور شد. با  منتظر 
آسانسور سوار شد   یستادنماه! با ا  یک کمتر از    یداداشت. ش  یبخرد. وقت کم

متاسفانه در  یول خواست؛یسرنخ م یکرا فشار داد. فقط  یالب  یو دکمه
 ایزنانهادکلن  یرینش یعکس داشت. عکس چهار نفره. بو یک ذهنش فقط 

به  ی. نگاه ریختیبهم م یشتر بود و اعصابش را ب یچیدهداخل آسانسور پ
وقت بود که خودش را هم فراموش   یلیش انداخت. خخود  یآشفته  یچهره

 یهکرده بود. با باز شدن در، از آسانسور خارج شد. که نگاهش به دختر همسا
برگردد. دختر  مد. تا آ گرفتیهم از او سرچشمه م یرینادکلن ش یافتاد. بو

 زد. یشصدا

 سروش! یسالم آقا-

غرق  ین به چهرهلبش نشاند. بدون نگاه کرد یرو یو لبخند تصنع برگشت
 او گفت: یشآرا

 !یسالم خانم شفاه  -

نبود. البته بماند که  یشهبرود که مثل هم ییبه جا خواستیم ینکها مثل
بود.  یدهکه در زمستان پوش یپاشنه بلند یهااز کفش ینگاهش نکرد؛ ول

 آرام گفت: یمعلوم بود. دختر با همان صدا
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 بمونم؟ ینجادنبالم ا یانم یاجازه هست تا وقت - 

را   یشلوازم آرا  یسرش را باال آورد که نگاهش به صورت او افتاد. همه  ونداد
 یار نبود. اخت  دیدشیکه سر صبح م  یآن دانش آموز  یگر استفاده کرده بود و د

نفره نشست و چشمانش را بست. قبال که مبل تک  یزمزمه کرد و رو ینیدار
استراحت داشت.   هب  یاجاحت  یاز لحاظ روح هر وقت    کردمیم  یدر عمارت زندگ 

ها بود که از همان شب  یکی.  رفتیکه به پشت بوم راه داشت م  یروانیبه ش
ساختمان را  یاالن الب  یبود؛ ول یدهبشنود را شن یدکه نبا  ییهاحرف یاتفاق 

 یها که طبقهشب ی. به جز بعضآمدینم ی. چون اکثرا کسکردیانتخاب م
بود و  یامدهن یگر وقت بود د یلی. خآمدیبالشت پتو م سوم از دست زنش با

 بود. یدهونداد او را ند

که پشت   یکس  یدآمد. انقدر هم بلند بود که او فهم  یشفاه   یزنگ گوش  صدای
 خط هست مذکر است.

 اونجام. یگهد یقهتو راهم خوشگلم. آماده باش تا ده دق -

 .ینمتب یباشه! م -

 هایدوست  ینعالف هست.در کل به ا یلحن پسر معلوم بود که از آدم ها از 
 یمدت  ینبخاطر شغلش. در ا یابخاطر باال رفتن سنش بود  یااعتقاد نداشت 

علت بود.  ینهم یبرا آمدندیکه م  ییهاخانواده یشتر شده بود ب یلکه وک
 ید،که نبا  فاقاتیاتو بعدها    رودیتولد م  یا  یخانواده با پسر مهمان   یدختر ساده

. خوردیبه دختر م اییجبران نشدن  یها. بعد از آن اتفاقات ضربهافتدیم
دخترهم که کال  ین. اکردیم یها دختره اقدام به خودکشموقع  یبعض یحت 
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 یکه فقط به فکر خوش گذران   یفرق داشت. پدر و مادر  یههم با بق  یتشوضع 
خش خش یدارند. صدا هم یخودشان بودند و اصال مهم نبود که فرزند

 یهم برا ینداشت که دخالت کند. همان جور یاو آمد. به او ربط  یهالباس
که به ونداد داشت.   یاطرفه  یک   یخودش مانده بود. مخصوصا عالقه  یزندگ 

. همزمان با بلند یدنگو یزینتوانست چ یول شد؛یم یگریهم باعث فکر د
 س گفت:احسایبدون باز کردن چشمانش ب  ی،شدن شفاه 

 !یخانم شفاه  یانتخاب نکرد ییپر کردن تنها یو برا یراه درست  -

جلوه  یعیکرد طب یحال شد. حدس ونداد درست بود. سعدلش خوش ته
 با تعجب گفت: یندهد. بنابر ا

 سر زده؟ یاز من اشتباه  زنین؟یم یحرف  ینچرا همچ -

ه منظور ونداد شده بود. ونداد چشمانش متوج یبرق زد. به خوب  چشمانش
مدت خودش   ینبود و ا  یرا باز کرد. صاف نشست. درست بود که امروز روز بد

که دارد خودش   ینسبت به آدم توانستینم یرا هم فراموش کرده بود؛ ول
باشد. نور نسبتا کم  خیالیب  کندیرا تباه م اشیندهآ  اندازدیم چالیاهرا در س

 .ینداش را خوب نبباعث شد چهره

. هرچند کنییرو تباه م  یندتخودت آ   یبا دستا  یدار  یسر نزده؛ ول  یاشتباه -
 کنییکه االن فکر م  هایییدوست  ینا یگهچندروز د یانتخاب با خودته؛ ول

که االن هزاران لقب بهت  یپسر  ین. همزنهیبهت م یبد یخوبه ضربه
 کنهیم  تپرت  یشازت سو استفاده کرد. مثل آشغال از زندگ  یوقت   دهینسبت م

 .یرونب
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 ینههارا زد نگاه کرد. دست به سحرف  ینا  یدر چشمان ونداد که با آرام  دختر  
 .یستادا

که   یی! تا اونجازنی؟یها رو بهم محرف ینا یدلت به حالم سوخته که دار -
طرف به سوزه و  مگه دلتون به حال زنینیو نم یحرف  یشما الک  یدممن د

سر   ییچه بال  یستواسم هم مهم ن  یمادختره عقده  یک من    دمیبهتون حق م
 .ینپس لطفا دخالت نکن یادم یندمآ 

هم مثل   ینکند؟ ا  یکار چ  خواهدیتفاوت نگاهش کرد. اصال به او چه که م  بی
 .یستاددختر ا یبه حال او که ندارد. بلند شد و جلو یشود. فرق  یهبق

به  یگه. چند روز دزنمیحرفا رو م ینسوخته که دارم ا یتسادگدلم به حال  -
 شده! خوش بگذره! یر د یلیکه خ  رسییمن م یهاحرف

از گردن او افتاد. حاال  اشیفهحلقه زد. وظ اشیدهدر چشمان سرمه کش اشک 
دختر، باعث  یگرفته  یبکند. از کنارش رد شد. که صدا خواهدیم یهر غلط 

 او شد. یستادنا

 ینسالمه و ا 18نگاه به من بنداز. چندسالمه؟ فقط  یککنم؟   یکار پس چ-
 ینبوده دست محبت رو سرم بکشه. همون مادر  یچکیهمه بال سرم اومده. ه

من و نخواست.   یچکیرفت. ه  یشدنبال خوش گذرون  یدیکه تو، تو دادگاه د
اومدم؟   یابه دن  کنم؟! مگه مقصر من بودم که  یکار . چکردیم  ینمهمون پدر نفر 

 .یست. مهم نیرمبشه بشه! بذار بم خوادیم یبه درک بذار هرچ 
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 یشههم  دانستیرا از آن دختر داشت. م  ییهاحرف  یننداد. توقع همچ  ادامه 
. رسیدیجا نم  یچبه ه  ییست که به او کمک کند و خودش تنهاه  یدنبال کس

 .یدبه عقب برداشت و به سمتش چرخ قدمیک 

 ف!ضع یعنی ینا -

ونداد او را زده بود. کم  یمدت رفتارها ینبود. ا یدهرس یشبه گلو دیگر 
و روبه ونداد  یدبود. تلخ خند  یدهاو، دخترک ساده را به آتش کش  هاییمحل

 شده بود گفت: یشآدم زندگ ترینرحم یکه آن شب انگار ب 

! یاز تو! هم خوده تو مقصر   یاز زندگ   ی! خستگ یخستگ   یعنی  ینااشتباه نکن ا  -
 یداات پتو سر و کله  شدنی! اگه اون زمان که مامان بابا ازهم جدا مفهمی؟یم

 ی. ولیزمانگنفرت  ی. عادت کرده بودم به زندگ رسیدمینم  ینجا. من به اشدینم
 دفعهیک و  یمن و وابسته کرد اتیمهنصف و ن یهابا محبت یتوئه لعنت 

 ... . یول  مونی؛یتو م  کردمیمحبتم. فکر م یتشنه  یما! من عقدهیفاصله گرفت 

 یدر بچگ  یشرودختر روبه گفت؟یم ینگاهش کرد. از چ  یرهنداد. خ ادامه
. بخاطر چندبار حرف زدن کردیم یهاو گر  یاش گرفته بود؛ ولمانده بود. خنده

لبش نشست. انگار  یرو یدادن وابسته شده بود؟! لبخند محو یو دلگرم
 بود. یدهجوک سال را شن یندار تر خنده

 آرامش قبل را نداشت. گفت: یگر که د  یینگاهش کرد. با صدا جدی

که با گفتن چندتا جمله حرف   ییدختر خانم! تو ینههم  یاساده  گمیم یوقت   -
 ییبال یااون تولد اتفاق  یاالن که نرفت  یتوقع دار یاز زبون من وابسته شد
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 ی؛نرس  ینجابود که به ا  ینزدم فقط و فقط بخاطر ا  ی! من اگه حرف یاد؟سرت ن 
مثل  یسالته؛ ول 18 داز نگاه به خودت بن یک! یکه کم آورد  یاانقدر بچه یول

 ! اون همه ادعا کجا رفت؟مونییها مبچه

ونداد سروش بود و همه دست به دست هم   یبرا  یبود. امروز روز گند  عصبی
به سمتش برداشت و  ی. قدم بلنداش گند بزننددادن تا به اعصاب نداشته

نگاهش کرد. در  یدهآمد. ترس اشیزنگ گوش یرا گرفت. صدا یشهاشونه
 از ونداد نبود. ینشان  یچه یمرد عصب یچهره

قلمبه سلمبه هشت   یهابودن و حرف  یاون هم دم از قو  یجواب منو بده! ک   -
! هنوز که اش رو هوا بود؟دکترشم و... همه یدونمبه من زد؟! نم یشماه پ

سنت باالتر بره!  ینکهبه حال ا یوا اتیافهشده ق ینجورینشده ا یچیه
تا قدر   یاددخترخانم؟ بهتره توهم بال سرت ب  کنمیفکر م  یدارم به چ   دونییم
 !یرینگ یچارهو خودت و بدبخت ب یو بدون  یتآف

 گفت:  یبلند روبه ونداد عصبان  یو صدا یه. با گر یدلرز اشچانه

! گمیم یچ   فهمیی! تو نمیستی! تو دختر نیچ   یعنی  محبتییب   دونییتو نم-
آدم بدبختم که حرفاش رو هواست. دوست  یک ! من فهمی؟یکم آوردم م

 !ی؟و بشنو ینا یدار

 اشیشده بود و همچنان گوش یبا اشک قاط  یهچشمانش بخاطر گر  سیاهی
 .خوردیزنگ م
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 ی! دختر یاعرضه یب  دختر یک شد که توهم  یلتبد یتنه االن شکم به واقع- 
 یکه شونزده سال از خودش بزرگتره و پناه برده به آدما  یکه دل بسته به پسر

 !یابونیخ

 هق کرد و گفت:در قلبش فرو کردند. هق یزیچ یک  انگار 

اشتباه   بود؟!  یسخت   یز ! چیازت توقع داشتم الاقل تو من و دوست داشته باش-
اشتباه بود   کردم؟یبخوابم تو رو تو ذهنم مجسم م  خواستمیبود که شبا که م

. یمنخواست  یکردم ونداد؛ ول  ی! هشت ماه باهات زندگ ی؟تو همه جا با من بود
 !ی! منم آدمم! کاش بفهمیدیانقدر حواست پرت بود که من و ند

قفل  یکو  یردقلبش را بگ یجلو توانستیخودش افتاد. کار دل بود. م یاد
او  یاشک  یهاشد. در چشم یشتر ب یتشبزرگ بزند که عاشق نشود؟ عصبان

 گفت:  احساسیو ب  یشد و کامال عاد یرهخ

ازش  یچیکه ه یدل بست  یکه به آدم یآره اشتباه بود! راه و کج رفت  -
هم   یدل بستن بهش! وقت   یبرا یو فقط چندتا جمله رو بهونه کرد  دونیینم
تو  یخودت و بنداز یخواست  یدهنشون نم یالعملاون آدم بهت عکس یدید

 و تو دلت راه بده که همه جور پات بمونه! یکس  یچاه! عاشق شو؛ ول

 چشمش گذشت. یکرد. فکر آن دختر از جلو  یششد. رها یدتر شد اشگریه

 !یادسرم ب ییهر بال یپس تو مقصر  -

صورتش  یدستانش را روافتاد.  ینزم ی. رویستدپاهاش نتوانست با روی
 گذاشت و ادامه داد.
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 ونداد. یکه من و نخواست   ییمقصر تو یادب یهر اتفاق  - 

شلوارش فرو  یباش قطع شد. ونداد دستش را داخل ج یزنگ گوش صدای
 اش،یشگیهم  ی. خالف خوش قلببردیم  یناحساس آن دختر را از ب  یدبرد. با

 ورتش نشاند و گفت:ص یرو یو سرد تفاوتیینقاب غرور زد. نقاب ب 

 یشهعه؟! شرمنده که کف دستم و بو نکرده بودم که بخاطر دو جمله عاشق پ  -
پرسم.  یو م یاکمک کنم از اول عالقه  یبه بعد بخوام به کس ین! ازاشییم

و به   یقلبش نشکنه! االنم بهتره خودت و جمع و جور کن  یدد  محلییکه اگه ب 
 شییخودت شرمنده م  یکه بزرگتر ش  یگه! مطمئن باش چند روز دیایخودت ب

 !یکه بهم زد  ییهابابت حرف

شد. ضامن رفتار مردم  یشصدا زدن ها یخیالرفت و ب یسمت در خروج  به
 یدند افتاد. با درا هل داد که نگاهش به آزا اییشهنشده بود که شد. در ش

 و گفت: یدونداد خند

خونه رو عوض کن  یحت! از من به تو نصیکن چه قدر سرخ شدنگاه -
 اون دختره ساره! یتحکا یشهدختره واست دردسر شه! م ینا ترسمیم

 یوار خودش را داخل انداخت. به د یع توجه وارد آسانسور شد. آزاد سر  بی
 گفت:  یمانیلحن پش داد. آزاد طبقه را فشار داد و با یهتک

مشهد  یفتناون اتفاق براتون ب ینکهراستشو بگم؟! زن عمو و آوا تا قبل ا -
 بودن!
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با  یعمو، خواهرش و مادربزرگش؛ ولمادرش تنگ شده بود. زن یبرا دلش 
 به او زنگ بزنند. توانستندینم خان،یونهما هاییریگسخت

 !یومدن؟چرا جلو ن -

 شدند. آزاد روبه ونداد گفت:باز شد. باهم وارد خانه  در 

 یشهکه آقابزرگ و عمو کرده بودن شرمندت بود. هم  یزن عمو بخاطر رفتار -
. عمو خالف آقابزرگ اومدیعمو تو عمارت مجر و بحث عمو و زن یصدا
که پشت  زدیم یت. نقاب عصبانگفتیحرفاش و م یبا شرمندگ  یشههم

 عمو بودن.پشت زن یشهنبود. آوا، خانم جون و مامانم هم یباباشه؛ ول

 ید. کلدادیعمارت اطالعات م یبود که آزاد داشت درباره بار ینکرد. اول  مکث
 را داخل در چرخاند. آزاد ادامه داد.

 هاینعمو گفت بخاطر توهتو خونه حاکم شد. زن یونداد با رفتنت جو بد -
بهت نسبت دادند واقعًا شرمنده  ینحسکه آقابزرگ و عمو یو القاب زشت 

 ناراحته! جایاست. خودش هم بخاطر قضاوت ب 

لبش  یرو یمادر و پدرش لبخند یادمبل نشست. با  یرا باز کرد و رو در 
 نهایتیجرعه از آن را خورد. ب   یک که سرد شده بود.    یرینیش  یشد. چا  یاننما
ر مبل را روشن کرد و بود و باعث شد دلش را بزند. آزاد آباژور کنا یرینش

 گفت:

عمو و آوا که و هم بخاطر زن یباطن یلاومدن من به مشهد، هم بخاطر م -
 عمو داد تا بهت بدم.و زن ینا یبود. راست  کردنیم یپافشار
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پولش رفت.  یفآمده بود. به سمت ک یشپ یتشنگاهش کرد. موقع منتظر  
 مبل نشست. یگذاشت و رو  یز م یرا رو یکارت 

. مثل یستعمو هم ن  یهاو پول  یکن  یداپ  یاجاحت  ینبه ا  یدفت شازن عمو گ  -
 یشکه پ  یانیو جر  ذاشتهیپول واست کنار م مقدار یک حاج آقا هرماه  ینکها

که  دونیی! میکنه تو خطاکار یهرچند اونم فکر م یدهاومده رو فهم
 .رهیجوب نم یک و حاج آقا آبشون تو  خانیونهما

 باال رفته گفت: یانداخت و با ابروها یبه کارت بانک  نگاهی

من  یقبول کرده ونداد خطا کارو؛ ول یعاتبا وجود شا یکیخوشحالم الاقل  -
 و قبول کنم. ینا تونمینم

 انداخت. یشابروها ینب ینیچ آزاد

 یاز وقت  ینکه! مثل ایریگفت بهت بگم که باهاش تماس بگ  ینمدر ضمن ا -
 ات رو نداره.شماره شکییه یخط تو عوض کرد

لبش نقش بست.  یرو ی. لبخندیشپدر بزرگ و مادربزرگ مادر یاد با
شده بود  یدشه یلیتحمبزرگش زمان جنگ  یی! دایو سنت  یمذهب یخانواده

ها هم ثروتمند بود. آنکوچکش هم فوت کرده بود. فقط مادرش مانده  ییو دا
در  یبشرا از داخل ج یاد گوشخاندان سروش! آز  ینه به اندازه یبودند؛ ول

درهم  یچا یاز اندازه یشب یرینیاش بخاطر شونداد که چهره یآورد و جلو
 رفته بود. گذاشت.
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برگشت  یطچهار بلکه ساعت  دوننیو م یباهاشون حرف بزن! همه چ  یر بگ - 
 .یبرام گرفت 

 و گفت: یدنوش یاز چا یگرید یجرعه

 .یجا رو پرکردخونه نبودم همه  یقه. جاسوس! خوبه ده دقزنمیخودم زنگ م  -

 گفت:  یابا لحن متفکرانه آزاد

 !یه؟چ خانیونعلت خصومت حاج آقا و هما دونییونداد، تو م گمیم -

 تکان داد. ینف  یبه معن سری

از مامان بزرگم  بار یک فقط  یل،گه به چه دل  یهم نم یکس  یمدون ینه! ما نم -
که به   یلیبودند و به دال یکینزد یهادوست خانیوناو هم یحاج  یدمشن
 وقتیلیخ یستدشمن شدن. بحث االن هم ن گردهیسوال تو بر م ینهم

 !یشهپ

آقا اصل حاج یدشا ینکهاما با فکر ا ید؛بدطعم نوش یاز چا یگرید یجرعه
و شروع کرد به سرفه کردن. آزاد که   یدپر   یشدر گلو  سرد،یماجرا را بداند. چا

او، از فکر درآمد. تعادلش   یحرکت ناگهان   ینمبل نشسته بود با ا  یدسته  یرو
 برخورد کرد. میز  یپرت شد و آرنجش به گوشه یینرا از دست داد، پا

 من و ناقص کنه! خوادیم یچه وضعشه آرنجم داغون شد. شب آخر  ینا -

 برداشت و روبه آزاد گفت:  یز م  یرا از رو  یگوش  زد.  اشینهس  یبه قفسه  چندبار 

 رو بده! زودباش! یحاج  یشماره -
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 نثار ونداد کرد. ییرا باز و بسته کرد. ناسزا آرنجش 

 !ی؟به ساعتت نگاه کرد -

کار آنقدر فراموش  یونداد درهم رفت. حواسش پرت بود. درست؛ ول  هایاخم
 نشده بود.

بودن. االن  یدار ساعت چهار پرواز دارم. بکه   دادییآمار م یشما داشت  یوقت  -
صبح مشغول   هاییک تا نزد  خوابنینم  یزود  ین! هنوز حاج آقا به ایدن؟خواب

 اس!خوندن شاهنامه

 با خنده گفت: آزاد

 !یاس ون ! هوشت معرکهی؟ش یدادگستر  یلوک رییچرا نم -

 یع سر  تهران بودم به فکرش بودم. االنم ینذاشتن که شرکت کنم وگرنه وقت  -
 باش!

را برداشت و  یشاز آرنجش گوش یدرهم ناششد. با چهره یریشماره گ وارد
طورهم به کرد و تماس را زد. همان یریگزمزمه کرد. شماره یکن یادداشت

کار  کردیسمت اتاق خوابش رفت. در را بست. اگر پدربزرگش کمک م
 که تماس وصل شد.  یدتمام بود. به بوق چهارم نرس خانیونهما

 !یرسالم شبتون بخ -

 انداخت. یناش درگوش او طنگرفته و محکم  صدای

 !یک که عل  یریمگ  -
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که به سرش بود. فاش   یآن زمان تنها فکر   یاو دلخور بود؛ ول  یرفتن ناگهان   از  
ره که هم دو  یبدون کمک کس یدمدت هم که فهم یککردن راز گذشته بود. 

 برسد. ییتواند به جا یو پسر ارشدش باشد نم خانیونبا هما

بدون اطالع دادن   ید. نباخوامیرفتنم معذرت م  یادفعه  یک بابت پارسال و    -
 .رفتمیبه شما م

را روشن کرد. پدربزرگش نفسش را رها کرد  یواریتخت نشست. کنار د روی
 و گفت:

که سرت آوردن منم همون فکر و در   ییبا اون بال یتو با خودت فکر کرد -
 آقا پسر؟! یرفت  یکه گذاشت   کنمیموردت م

باشد با   یکشبود و اگر نزد یعصبان   یلیآقا پسر از دست خ  گفتیوقت م  هر 
 .آیدیتا حساب کار دستش ب   زدیدستش م  یرو  یکی  اشیروزهف  یحهمان تسب

 شما! یشپ یامواسم نمونده بود که ب ییفقط رو ینه حاج  -

 ها؟!به تهمت یزدو دامن  یرفت  یگذاشت   یکه نکرده بود  یبخاطر کار -

 اتون حاج آقا!شرمنده -

 یونهما یتو رو یامب یتکنم واست؟! مثل بچگ یکار که چ یاالن زنگ زد -
 !یربه گردن بگ بار یک و خودت جمع کن و  یکه زد  یگند  یستم؟سروش وا

 متعجب گفت: ونداد
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 یکه از وقت   یدینکار من نبود. شما خودتون د  دونینیگند؟ شما خودتون م  - 
 یامبرسونمش. بعد ب ییتالشم و کردم تا به جا یشدم. همه یلفارغ التحص

 م و به باد بدم؟! چندساله یهاتالش یشِب همه یک 

 گفت:  اییلحن عصب با پدربزرگش

 سال گذشته!  یک نه االن که    زدییقبل رفتن به مشهد م  یدها رو باحرف  ینا  -

از  یزیغم داشت. بعد از فوت پسر کوچکترش چ یول زد؛یصالبت حرف م با
 او نمانده بود.

 زد و گفت: یشدرموها یکالفه چنگ   ونداد

. نه ینا ازش بدونشم یدبفهمم که شا خوامیو م یز چ یهآقا االن فقط حاج -
که باعث شد اون   یهبفهمم چرا، و اون راز چ ید! بایگهد یز نه چ خوامیپول م

 !یادسر من بهمه حرف پشت

 اش گفت:به نوه یتقاطع با

داره!  راهیک فقط  یدار یاجو به کمک من احت یو بدون  یزیچ خواییم -
 تهران! یبرگرد

 اول برگشته بود. ی. باز به همان پلهیدلحظه لرز یک دستش

 برگردم تهران! تونمینم -

 پس وسالم! -
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 یرا رو یشهاآمد. دندان یبوق گوش یاز لب باز کرد. حرف بزند. صدا لب تا 
اخالقش را ترک   ینا  یحاج   کردیزمزمه کرد. فکر م  لبیر ز یو لعنت   ییدهم سا

وگرنه در کل با  یاورده بحرفش ن یرو یدباطل! نبا یالخ یزه  یاست؛ ولکرده
 یشاناز رفتارها  عضیسروش بود. فقط ب  یونهما  یا. هم دورهزندیاو حرف نم

دوتا . دو،  کردیفکر م  یدهستند. با  یو خودرا  یکتاتور باهم فرق داشت وگرنه د
داشت.  یشروپ یسخت  ی. بخاطر دو روز نبودش فردا روز کارکردیچهارتا م

و  یهپا یرا ب  یحرف  یمجتبپر بود. حاج یکاف   یکپن تحمل امروزش به اندازه
. پتو را کنار زد. گشتیبرم یدپس با دبرگر  گفتی! اگر او مزدیاساس نم

چند ساعت  یکرد. چشمانش را بست تا برا  یمصبح تنظسه  یساعت را برا
 هم شده بخوابد.

*** 

 روز بعد سه

 یی سر صدا  یجادرا برداشت و بدون ا  یفشرا دور گردنش بست. ک  شالگردنش
سه روز فکر کرده   ین. در اآیدی. منتظر شد تا آسانسور ب یدرا پوش  یشهاچکمه
 یدوباره درس خواندن را شروع کند و مجدد کنکور انسان  خواستیبود. م

را   رفتیوش میاکه ن  یا. کتابخانهیایدن  یشپ  یشبرا  یبدهد. البته اگر مشکل
از فردا! چون مقصد امروز، دفتر ونداد بود.   یشروع کند؛ ول  بود تاانتخاب کرده

ساعت   یک.  دادیرا نشان م  یمبه ساعت صفحه گردش انداخت. نه و ن  ینگاه 
به   یر د یدداد که امروز چندجا کار دارد و شا یامپ  یاوشوقت داشت. به ن  یگر د

ود. راحت ب یمابابت ن یالشبود. خ زادبه یدنخانه برگردد. قرار دومش هم د
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 یازدهو    رفتیشرکت بود و از صبح م  یکارها  یر چندروز درگ  ینچون او هم در ا 
را فشار  ینگ پارک ی. در آسانسور باز شد. سوار شد و دکمهگشتیشب برم
که تا   یرهت یو پالتو آب  یرهت ینانداخت. شلوار ج یشهابه لباس یداد. نگاه 

کم.   یلیخ یشو آرا یشالگردن مشک  ی،بود، شال مشک  وزان یوجب باال یک 
شد و به سمت  یادهآسانسور پ یستادنامروز مناسب بود. با ا یقرارها یبرا

بسته، سوز  یرفت. به محض بازکردن در و خارج شدن از فضا یدر خروج 
شد. پس   یکه نم  ینداشت. سوار تاکس  یاچاره  یبه صورتش خورد؛ ول  یسرد
 ینفاصله نداشت رفت. ا یادکه ز  تگاهیسراه اتوبوس بود. به سمت ا ینبهتر 

اش را باال زده یخ یهاموقع از روز خلوت بود. چون اکثرا سرکار بودند. دست
ذره آفتاب  یکامروز که کار داشت  ینگرم شود. هم  یکمتا  یدآورد و بهم کش

و به  شدیکه تنها م یشهزده نشست. مثل هم یخ یصندل ی. روتابیدینم
مرد و   یکگنگ    یهاسال قبل رفت. حرف  یسته ب. ذهنش برفتیم  هگذشت

 یادش یزیچهارساله چ یمگر بچه یچید؛آنها در سرش پ یهازن! حرف
نسبتًا  یابانها توهم او بود. سرش را تکان داد و به خحرف ین! اماند؟یم

 ی. بلند شد و کارت را زد. رویستادا یرنگ  یدشد. اتوبوس سف یرهخلوت خ
 را آرام زمزمه کرد. یشهانشست و سوال یخال یصندل یناول

دفعه نابود  یکمن خوب بودن  یهاکه انقدر به ظاهر توهم  یاچرا خانواده -
! رسم؟یجا نم  یچچرا به ه  یشون؟زندگ  یهاشون و رها کنن و برن پشن؟! بچه

 دونهیمطمئنا اون م  گه؟یبه ما نم  از گذشته  یچیه  یماچرا انقدر گنگم؟ چرا ن
! خداکنه ینهم شیمیج میو فقط گ زنهیکرده. مبهم حرف م  یدامارو از کجا پ

 فواد و ونداد بتونن بهم کمک کنن.
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 یماکه ن  دادیخاتمه داد. احتمال را م  یشهابه سوال  یلش،زنگ موبا  یصدا  با 
 یخ  یهادسترا کف دستش گذاشته بود. با    یجاسوس همه چ   یاوشباشد. ن

 را درآورد و جواب داد. یگوش  یفشزده از داخل ک

 ی؟صبح چرا بدون صبحونه رفت  ی؟خوب  یما؟جانم ن -

 انداخت. یندرگوشش طن یمان یعصب صدای

به من   یابرو    یاوشبا ن  یا  رییسر صبح نهال؟ مگه نگفتم هرجا م  یکجا رفت   -
 بگو؟

 بهزاد و ونداد! یدند رمیدارم م یچیصبحه! ه 9و ساعت  یستسرصبح ن -

با  یماداشت. ن یمرد به گردن او حق پدر ین. ایددروغ بگو توانستنمی
 گفت:  یتنام ونداد با عصبان یدنشن

 !ی؟دار یکار ونداد؟ با اون چ -

 به سرتاسر اتوبوس انداخت. نگاهی

 کارش دارم.  -

 ی؟دار یچه کار -

 کردن او گفت:  یچاز سوال پ کالفه

 یاوشبدون ن  گییم  یه   یستم! بچه که نی؟نکن  یچمقدر سوال پان  شهیم  یمان  -
 نرو! یرونب

 بود. یبود. عصبان  یدهشن هاییتواقع یسر  یک  یوقت  از 
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 خونه! گردیینهال برم - 

 ناراحت شده بود. یماجمع شد. از برخورد ن هایشاخم

 !گردمیبرنم -

 خونه! گردییباشه نهال خانم شما که شب برم -

 !یجناب خسرو تبینمیباشه م -

 خدافظ نهال خانم! -

و کدر  یفکث  ییشهانداخت و سرش را به ش یفشدر ک یرا با دلخور گوشی
که   یش. از دو روز پکردیرا درک نم یشرفتارها ینا یلداد. دل یهاتوبوس تک

 دادیجوابش را م یجور کشیدیم یشحرف ونداد را پ یاوشآمده بود. تا ن
 اتوبوسمورد نظر از  یستگاهبه ا یدن. با رسکردیکه تا چندساعت سکوت م

 یقاً درآورد. دفترش دق یفشک  یداخل یبشد و کارت دفتر ونداد را از ج یادهپ
و دهانش  ینیب یاتوبوس بود. شالگردنش را جلو یستگاهچندکوچه بعد از ا
ش راه فروکرد و به سمت محل کار  یبشرا داخل ج یشهامرتب کرد. دست

 افتاد.

هفت ساختمان شش  یک .  یدبه آدرس مورد نظر رس  روییادهپ  یقهدقاز ده  بعد
رنگ  یالب زمزمه کرد و در قهوه یر ز ی! بسم اهللیمیقد یآجر  یطبقه با نما

ساختمان  یرا هل داد. وارد شد و به نگهبان سالم کرد. همان طور که از نما
 یقاً آسانسور که دق  وپله داشت و دراه  یکبود.    یمیمعلوم بود. داخلش هم قد

داد.  یحترج یمیقد یها را به آسانسورهاقرار داشتند. پله یدر ورود یجلو
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. یمودرا پ یمرمر  یادز یکوتاه؛ ول  یهاموارد شانس نداشت. پله یناصواًل در ا 
سرش مرتب کرد. در  یگذاشت. شالش را رو یفششالگردنش را داخل ک

 ی،که دفتر ونداد قرار داشت به جز دفتر وکالت، مطب دندان پزشک   یساختمان 
پنجم شد.   یدفتر فروش و امالک و... هم بود. سرش را تکان داد و وارد طبقه

که   یرنگ   ییکرد و به سمتش رفت. به سردر طال  یدابه درها نگاه کرد. اتاق را پ
به در   یاشد و تقه  یرهخ  «یدادگستر   یک  یهپا  یلنوشته بود»ونداد سروش وک

 شد. یاننما یزن  امتزد. در باز شد و ق

 .ینسالم خوش اومد -

 لبش نشاند و گفت: یرو یلبخند نهال

 سالم. ممنون! -

 درسته؟ یخانم نهال خسرو -

 بله! -

تر که در ذهنش بود مرتب  یزیدر کنار رفت. وارد دفتر شد. از آن چ  یاز جلو  زن
که به صورت   یچرم مشک   یها. مبلیدکاو  یزبینانه. اطراف را ررسیدیبه نظر م

رنگ که  یدگرد سف  یز م یک ها هم شده بود و وسط مبل یدهچ یمنظم یلیخ
 ید،ک دست سفی یها یواریشده بود. قرار داشت. کاغذد یشرو یکارکنده

سمت چپ اتاق قرار داشت و سمت راست هم  یمنش یز م ید،سف یهاکرکره
دفتر ونداد بود. مشغول کنکاش اطراف بود  یاداتاق بود که به احتمال ز یک 

 ها کرد و گفت:به مبل یاکه زن اشاره
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 ینمجبور ش یدهاشون داخل هستن و شااز موکل یکیلطفًا!  ییدبفرما - 
 .ینصبر کن یقهچنددق

که   کردینشست. فقط در دلش دعا مها رفت و گفت. به سمت مبل  ایباشه
از  یمرد یقهدقو بتوانند کمکش کنند. بعد از چند یدها برآ از دست آن یکار

که باال   یجوگندم  یبه او انداخت. قد بلند، موها  ییاتاق خارج شد. نگاه گذرا
بلند. ونداد  ریششکل و  یلمستط ینک و ع یدهزده بود. کت و شلوار اتو کش

 اتاق خارج شد.اش از بدرقه یبرا

 !یدیوح یآقا یدمتونخوشحال شدم د -

 دست ونداد را فشرد و گفت: یمانهصم مرد

 یشما باش  یدحدس زدم شا  یدماومده بودم مشهد تابلو رو که د  یسفر   یبرا  -
 ونداد جان! گذرهیم یسال یک یدارموند ینو اومدم، از آخر 

 زد و گفت: ینهال نشده بودند. ونداد لبخند تصنع متوجه

 !یدمتون! خوشحال شدم دگذرهیم سالییک درسته!  -

تکان داد. پس   یبه ونداد گفت که او در جوابش سر   یزیآرام چ  یبا صدا  مرد
به سمت اتاقش   یبه نهال قدم  توجهیاز خارج شدن آن مرد، ونداد با اخم و ب 

از حواس  نهال برگشت و کالفه یبرداشت که بلند شد و سالم کرد. با صدا
 گفت:  اشیپرت 

 داخل نهال جان! یاب یدمتشرمنده ند ی؟بود ینجاا -
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که با لبخند نهال را   یبه منش یمعلوم بود. نگاه  یاش به خوب چهره گرفتگی 
کردن   یش و کنجکاو. انداخت و پشت سرش وارد اتاق شد. کنکاکردینگاه م

 موکول کرد. یگر د وقتیک  یدر اتاقش را برا

 ... .یازت کردم تو گرفتار ییدرخواست نابه جا ینکهمثل ا -

 را درهم کرد. حرفش را قطع کرد و گفت: یشهااخم ونداد

 یکن  یداپدر و مادر تو پ خواییمن بدتره! تو م یحرفات از ناسزا برا ینهم -
هستن و کجا  یپدر و مادرت ک  دونیینم یحت  درسته؟ یندار یمدرک  یچه

 هستن!

 نشست و روبه نهال ادامه داد. یز تکان داد. ونداد پشت م سری

 !ینبش -

 یینمبل نشست. سرش را پا یکتریننزد یداد و بر رو یرونرا ب نفسش
 انداخت.

 یننداشتم. بب یاو بهت دادم چون چاره یشنهادپ ینمن ا یدیآره! اگه د -
کرده   یداپ  یابونو از تو خ  یاوشمن و ن  گهی! فقط مگهینم  یچیه  یماونداد، ن

 یچیه  یبار هزارم گشتم؛ ول  یو کجا؟! اتاق خوابش و برا  یابونیچه خ  گهینم
 .یستهم تو اتاق نعکس یک  ی. حت یستن

. دادیهم در ذهنش جوالن م یگرید یهابا فواد سوال یشبکه د ونداد
 شد. یرهکرد و به نهال خدستانش را درهم قفل  
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 یاوشتو و ن  یهم برا  یبودن؟ مگه فرق   یپدر و مادرت ک   یبفهم  خواییچرا م  - 
 داره؟

گفت   یدیحرف زدن به نهال را نداد. ونداد ببخش یزنگ تلفن، اجازه صدای
و تلفن را جواب داد. با قطع کردن تلفن توسط ونداد، بعد از چندلحظه در باز 

 فواد رفت. یآنها بر رو ید. نگاه هردوشد و فواد وارد اتاق ش

 به به جمع همه جمعه کارآگاهتون کمه که اومد. -

 سالم کرد. فواد در را پشت سرش بست. غرولندکنان گفت: نهال

 سالم نهال خانم! -

 بود ادامه داد. یدهخط و نشان کش یشبد یشروبه ونداد که برا سپس

 یک باال   یرهکه م  سانتییمر نساختمون داره آخه؟ ه  ینا  یهچه آسانسور  ینا  -
 ی؟دفتر زد یجائه اومد ینم! اکنهیم یتق و توق 

 گفت:  آوردیکرد و به فواد که داشت پالتوش را در م  یتک خنده ا ونداد

 ببخش! یتبه بزرگ -

نهال نشست و روبه او که انگشتان دستش را بخاطر استرس فشار  جلوی
 گفت:  دادیم

بشر   یندفتر ا  یامکه هروقت م  یشرکت کردم به قدر  یاتعمل  یبه خدا تو کل  -
 .کنمیجا نماون کنمیم یاز و صلوات نذر و ن الکرسییتآ 

 .یدبه هردوشان انداخت و پرس ینگاه  ونداد
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 یارن؟بگم ب خورینیم یچ  - 

 جواب داد. یعسر  النه

 . خورمینم یزیمن که چ -

 او بودار بود. ینهال برا یزندگ  ینشست. ماجرا یجد فواد

 سر اصل مطلب! یم. بهتره بر خوامیمنم نم -

 رنگش گذاشت و گفت: یاقهوه یز م یآرنجش را رو ونداد

 یچداره و ه یاجکردن پدر و مادرش احت  یداپ ینهال به کمک من و تو برا -
و  کننیم یهستن. االن کجا زندگ  یاونا ک  ینکهتو دستش نداره از ا یمدرک 

 چرا رفتن.

 به نهال مضطرب انداخت و گفت: ینگاه  فواد

 درمورد گذشته به شما نگفتن؟ یچیتون هپدر خونده یعنی -

 تکان داد. «نه»یبه معنا سری

 نبودم. ینجامن االن ا گفتینگفته! اگه م یچیه -

 ونداد گفت: یهانسبت به حرف خیالینگاه گرفتن از نهال و ب  بدون

 نهال خانم... . ینینو بگم! بب یهمه چ  یگهدور د یک ینبذار -

 حرفش را قطع کرد. نهال

 لطفًا! ینراحت باش -
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راستش را  یخودش احساس کرد. پا یآلود ونداد را رونگاه غضب سنگینی 
 چپش انداخت. یپا یرو

بودن و   یدرگذشته پدر و مادرتون ک   ینکهاز ا  دونینینم  یچیه  یاوششما و ن-
نه  ی. نه عکسینندار یمدرک  یچعلنا ه یعنینگفته.  یزیتون هم چپدرخونده

نه تو  یننه تو پرورشگاه دار یاپرونده یچ! شما دو نفر هیچینه ه یاخاطره
 درسته؟ یستیبهز 

 آره تکان داد. ینگاهش کرد و سرش را به معنا یدیناام با

کرده بود. فواد   یشهسکوت پ  ین. بنابرایردفواد را بگ  یجلو توانستینم  ونداد
 و گفت: یدبه سرش کش یدست 

 به چندسال قبل؟ گردهیاتفاقات برم ینا -

 !یشسال پ یک و  یستحدود ب -

 ناباورانه گفت: فواد

. نه یمکن  یدادو نفر و پ ینکه! ایهسخت یلیکار خ  یش؟سال پ یکو  یستب -
 پرسین؟ینم یما... چرا از آقا نینه عکس یلینه فام یاسم

 که تا االن ساکت بود گفت:  ونداد

 .خواستیاز من و تو کمک نم گفتیبه نهال م یزیچ یمااگه ن -

به نهال انداخت و  یبلند شد. فواد نگاه  یز حرف، از پشت م یناز زدن ا پس
 گفت:
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 !یرممکنهدر کل غ یمدرک  یچن دونفر بدون هکرد  یداپ - 

به ونداد نگاه کرد که او به  یدانه. ناامآیدیاز دستشان بر نم یکار  دانستمی
 فواد ادامه داد. یجا

 یزیچ اییپزشک  یپرونده یک . حتما یاریمسوابقشون رو در ب تونیمیم یول -
 یابه دن یمارستانیب یک تو  یاوش! بالخره هم نهال و هم نیمارستاندارن تو ب

 شدن، واکسن زدن... . یضاومدن. مر 

 یبخاطر چند شک و گمان باورها خواستیبه عقل ونداد شک کرد. نم فواد
 ببرد. یگر د یداده بود. فکر نهال را به سو یحترج ینبنابرا یزدنهال باهم بر 

و  یستکه ب ییهامشخصات بچه یمارستانونداد؟ کدوم ب گییم یچ  -
 داره؟یاومدن و نگه م  یابه دن  یشسال پ  یک و    یستو ب  یشچهار_پنج سال پ

بود؛  یرممکنونداد و فواد در گردش بود. حرف ونداد غ یانگردنش در م  نهال
 نداشت. یاچاره یول

 داد گفت: یهتک یز اخم کرد. به م ونداد

 ی؟درصد داشتن چ  دهمیک ! اگه دارنیمانه که نگه نمهمه حدس و گ یناا -

 را مرتب کرد و بدون نگاه کردن به آن دو گفت: یفش. کیدتلخ خند نهال

 یدنبال مدارک همه یمبگرد یمکه تو مشهده بر   یمارستانهمه ب ینا ینب -
 اومدن؟ یابه دن 1379و  1375که سال   ییهابچه

 اخم کرد. فواد
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 !برهیزمان م سالیک کار حداقل   ینحق با نهاله! ا - 

او حالش دگرگون   یاقهوه  یهاچشم  یدنشد. هنوز هم با د  یرهبه نهال خ  ونداد
 .ید. سوالش را دوباره پرسشدیم

 داره؟ یاوشتو و ن یبرا یچه فرق  گردی؟یم یتچرا دنبال پدر و مادر واقع -

که  ییها. انتقام آن سالیردانتقام بگ خواستیمشت شد. م هایشدست
را به چنگ و دندان بزرگ کرد. اگر آن پدر و مادر، آنها را رها   یاوشاو و ن  یما،ن

 یهم سن و سال خودش زندگ  یهاآدم ییههم مثل بق یما. نکردندینم
 زد. یا. زن داشت. بچه داشت. فواد دلش را به درکردیم

 . چرا؟گهیبهتون نم یچیه یمان -

 گفت:  یآرام یانداخت و با صدا به فواد نگاهی

 !دونمینم -

 یبود. به فواد چشم غره رفت. که ادامه ندهد؛ ول یستادها ینهدست س ونداد
 .یدصورت نهال را از نظر گذراند و پرس یتک اجزابود. فواد تک  یبجز عجا

اش رفت و هست؟ با خانواده یک   دونینیم دونین؟یم یچ  یمادر مورد ن -
 ین؟آمد داشت

 ونداد دور نماند.  یدناخنش را کند که از د  یمتعجب نگاهش کرد. گوشه  نهال

 .شمیمتوجه منظورت نم -

 بود. گفت: یدکه ازش بع  ییبه فواد انداخت و با صدا ینگاه  ونداد
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 ییه؟مگه اتاق بازجو - 

 سرش را به سمت ونداد چرخاند. فواد

 !ییهجوفکر کن باز  -

 شد و ادامه داد. یلبه سمت نهال ما سپس

 بهمون بگو! یماجواب بده نهال! در مورد ن -

 کرد و گفت:  یادندان قروچه ونداد

 هایمارستاندنبال ب  یم. بهتره بر رسیمیجا نم  یچبه ه  یمااز ن  یدنبا سوال پرس  -
 !یگانیو با

 به ونداد زد. نیشخندی

 !یبهعج ینجاا ییزایچ یک  یول ریمیدنبال اونم م -

 یهقض ینرا به ا یما. ربط نفهمیدیفواد را نم یهامنظور سوال نهال
مشترک   ینقطه  یک . فقط مبهوت نگاهش در چرخش بود و دنبال  دانستینم
به مخاطب انداخت و  یفواد زنگ خورد. نگاه  ی. گوشگشتیم

 آنها کرد و اتاق را ترک کرد. یاز هردو یخواه معذرت

او نشست.   یمبل جلو  یشده بود. ونداد رو  یرهخ  یشخال  یو مبهم به جا  گنگ 
. کردینم  یدادست پ  یمشترک   یبه نقطه  کردینهال اخم کرده بود. هرچه فکر م

 ونداد نگاهش را به او دوخت. یبا صدا
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 کنهینگاه م  نیبدب  یشهفواد فکر نکن. هم  یهابه من گوش کن نهال! به حرف  - 
 . مشخصات رو چک کنن.یمارستانبرن ب فرستهیخب؟! چندنفر و م

 زد. ینبه زم یشهابا کفش نهال

 یاون مقصر اصل یعنی یدکه سوال پرس  ینجورینداره! ا یربط  یماآخه به ن -
 نداره! یربط  یمابه ن یاوشمن و ن یماجراست. زندگ  ینا

 گذاشت.  یشو جلو یختآب ر یوانرا برداشت. داخل ل پارچ

و بخور!   ینهمه حدس و گمانه فواده خب؟ ا  ینا. ایستمقصر ن  یمان  دونمیم  -
 !یرنگ به رو ندار

 .یداز آب را نوش یاازش کرد و جرعه تشکری

خودت خوب  رسیم؟یم ییبه جا هایمارستانبا گشتن ب کنییفکر م یعنی -
 زمان ببره! یدشا دونییم

 زد و با همان لحن مهربان گذشته گفت: یادلگرم کننده لبخند

زمان  یادهر چه قدر زمان ببره! من هستم که کمکت کنم. مطمئن باش ز -
 تونهیور آشنا داره. مادرش هم پرستار بوده ماون ور،ین! فواد ابرهینم

چندماهم روش!   یصبر کرد  یکو    یستباشه ب  یادتو    ینکمکمون کنه. هنوز ا
 سوخت و سوز نداره! یود داره؛ ولو ز  یر د

بهتر بود.  کردیم یدانجات پ یهرچه زودتر از سردرگم یبا ونداد بود؛ ول حق
 بدون نگاه گرفتن از ونداد گفت:
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 زودتر بفهمم. خوادیدلم م یآره؛ ول - 

. بخاطر یدرا درهم کش یشهابه در خورد و فواد وارد شد. نهال اخم ایتقه
نگاهش کرد و  یاشت. ناراحت شده بود. ونداد جدد یماکه نسبت به ن  یشک 

 گفت:

 !یگانیو با هایمارستان! فقط چندنفر و بفرست دنبال بیهامروز کاف یبرا -

 سواالم تموم شه! یدبا یول فرستم؛یاونم م -

 به فواد رفت. یاچشم غره ونداد

ها . تا اونجا دنبال اطالعات نوزادیستمتهران ن رمیم دارم  یمن چند روز -
 .ینباش

بسند کرد. بخاطر   «یاکه به گفتن»باشه  یدونداد چه د  یدر چشم ها  داندنمی
به ساعت  یبزند. نگاه  یوار سرش را به د خواستیفواد دلش م یهاحرف

از آب خورد   یا. جرعهدادیرا نشان م  یقهو پانزده دق  یازدهانداخت.    یوار د  یرو
 کرد و به سمت نهال گرفت.  یادداشت یکارت   یاش را روکه فواد شماره

مدت باهات تماس  ینمنه، شماره ات و از ونداد گرفتم. ا یشماره ینا -
 ین . از دستمم دلخور نشو من همگمیو م یدبریمکه با  ییهاو زمان گیرمیم

 نهال خانم! ینمبدب یلی! خیمجور

اش درهم رفته رد و کارت را گرفت. روبه ونداد که چهرهبا اخم نگاهش ک  نهال
 بود ادامه داد.

 ! ممنونم بابت کمکت!یو برگرد یبر  یبرم به سالمت  یگهخب من د -
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 کرد و بلند شد.  یاخم تصنع ونداد 

! مراقب خودت باش! گوش بینمتیبرگشتم م  یبهت نکردم. وقت   یهنوز کمک   -
 فت نزنه!که در نبود من حرف م  پیچونمیفوادم م

 به ونداد رفت و گفت: یاچشم غره فواد

 !زنییخودت حرف مفت م -

 کرد که ونداد گفت:  یفواد خدافظ  از 

 !یامبذار باهات تا دم در ب -

اش مرتب کرد. همراه ونداد به سمت شانه یرا رو یفشنکرد. ک مخالفتی
 رفتند. یرونب

نباش!  یکردنشون بهت کمک کنه! از دستش عصبان   یداتو پ تونهیفواد م -
که از دستش   یمتیبه ق  یول  ین؛باش  یدهرس  ییجاها  یک انشاهلل برم برگردم به  

 !ینش یعصب

 به فواد انداخت و گفت: ینگاه  یمن نهال

 پدربزرگت؟ یشپ رییم یدار -

 .یستادا ونداد

 .یرمحقم و پس بگ رمیآره! دارم م -

 سفرت چند روزه است؟ -
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 را خم کرد و گفت: رشس 

رفتنم با  ییجورا یک یعنی! یشتر ب یدمهفته، ده روز شا یک. یستمعلوم ن -
 سر دو هفته برگردم. کنمیم یسع یخودم برگشتم با خدا؛ ول

ونداد  یدنبا د یبی. حس و حال عجیستادندرو ادر دفتر نبود. در راه منشی
 و گفت: داشت. نهال سکوت را شکست یسراغش آمده بود. حس خوب 

 بهم بگو! خب؟ اومدیاز دست من برم ی! فقط کمک یایو م رییانشاهلل م -

 توانستی. نمیرداز نهال نگاه بگ  توانستینگاهش کرد. نم  یشهمثل هم  ونداد
 دختر خوددار باشد. ینا یجلو

مدت مراقب خودت  ینکمِک! ا  یخودش کل یکن  یدانجات پ یتو از سردرگم -
 باش. مطمئن باش... .

او،پشتش  یصدا یدنحرفش را رها کرد. با شن ییآشنا یصدا یچیدنپ با
 .ینتش. برنگشت که ببیدلرز

 ! دوست سابق و همسر سابق!ینجانا یاک  ینبه به! بب -

را  یشهاصدا نفرت داشت. دندان یننهال چه قدر از ا دانستیخدا م فقط
ظاهر را حفظ کرد. ونداد نگاهش را از نهال  یول یید؛هم سا یاز حرص رو

 چرخاند و گفت: یانمهر گرفت و خونسرد گردنش را به سمت ک

 !یمهندس ساالر یدار مشتاق د -
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 یستادها یكم  ینهال و ونداد که با فاصله یدنباد یانمهر نگاهش کرد. ک نهال 
به  یگاه تکان داد. نهال ن یسالم سر  یبودند. در دلش لبخند زد. به نشانه

و   یمشک   یروشن، هود  یآب   ینانداخت. مانند قبل بود. شلوار ج  یشهالباس
دلش را  ته یزیزانواش بود. چ یوجب باال یک بلند که تا  یکاپشن مشک 

الهام از  یشده بود. چهره  یدار گذشته اش دوباره ب یقلقلک داد. انگار خو
کم او و ونداد کرد   یبه فاصله یاو اشاره یدچشم او کم رنگ شد. خند یجلو

 و گفت:

 از ونداد!  ینمدختر! اون از بهزاد ا  یدار  یمار  ینهال! عجب مهره  یزاددست مر   -

 یشتا پا  گرفتیرا م  یشزندگ  یحال مرد ازخودراض  یشههم  یبرا  بار یک   باید
 :یدبلند خند یرا از حدش فراتر نگذارد. نهال با صدا

 ی؟! جدًا تو درس نگرفت ییر تغ یارهبدون ذ یهنوزم همون آدم سابق  -

 به ونداد زد و به نهال نگاه کرد: یشخندین کیانمهر 

 بها ندم؟ یاقتشاز ل یشتر ب یبه هرک  ینکهاز ا گرفتم؟یدرس م یدبا یاز چ  -

زد دست خودش نبود.  یکه م  ییدستش را به نرده گرفت. حرف ها کیانمهر 
 ییر دفعه متوجه تغ یکاگر با آنها برقرار کند.  یتوانست ارتباط چشم ینم

به ونداد   یاشد. اشاره  یذره غرورش هم نابود م  یک شدند. همان    یرفتارش م
داخل  شرا بخاطر لرز  یشهاگرش بود انداخت. نهال دستکه با اخم نظاره

صحبت نداشت. نه فکر او مهم   یبرا  یلیپالتواش فرو کرده بود. ونداد دل  یبج
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نداشت اعصابش را  یلیپس دل کردی! آخر که کارش را میگریبود. نه کس د 
 .یزدبهم بر 

و مچش   یرونپرتش کردن از شرکت ب  یمثل ونداده که با اردنگ   یکیتو    یاقتل-
باهم   یفرق   یستادهکه کنارت ا  یو با ساره گرفتن نه من! پس من و همون مرد

 .یمندار

او بود   یکه مسبب بدبخت   یانمهر ک  یدر گوشش زنگ خورد. دخترعموساره    نام
اش از حالت چهره یزیبه ونداد انداخت. چ یداشت؟ نگاه  یکار با ونداد چ

ونداد آگاه بود اگر دعوا سر  یتو مبهوت ماند. از موقع یج. گیدفهم شدینم
! کند؟  دعوادومًا ونداد  رفتیاش مبه قول خودش، نداشته یآبرو گرفتیم

دوست   یسرتا پا  یحالت   ییر تغ  یجاد. ونداد بدون ایستادا  ینهنهال دست به س
که  یتر بود. نگاه کرد. خالف فکر  یک را که االن به دشمن نزد اشیمیقد
 بلند شد: یشصدا کردیم

تعهد نداده بودم. نه مثل تو آشغال که در  یکردم به کس  یمن اگه هر غلط  -
 دونییکه خودت خوب م  ییدنبال کارها  یت و رف  یدختر قفل کرد  ینخونه رو ا

به اون   یخودت و زده بود  مردیکه زنت داشت م  ی! بعدهم پشت در اتاق یهچ
 یه تو اون روزاینکا یو به جا یوردیمبارکت ن یبودم. به رو یتراه که مامور
سراغش  یبود بر  یژندستگاه اکس یر ز یمارستانو کار تو ب کسیسخت که ب 

 سراغ کارات! حاال فرق ما رو بفهم! یرفت 
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از جواب ونداد متعجب شد. فکر  یانشد. ک یشتر نهال ب یهادست لرزش 
کرد به تته پته  یرا به صورتش بزند. سع یتنهال واقع یدر جلو کردینم
 به نهال انداخت و گفت: ی. نگاه یفتدن

 نهال؟ یکن  یو باور م ینا یتو حرفا -

 بود. با خودش گفت: گیجیجونداد مشت بود. نهال امروز در کل گ هایدست

 یگذرون خوش  یپ  شدمیروز بعد دعوا که من داشتم تو اون خونه خفه م  یانک  -
که با حرفاش باعث شد اون دعوا سر   یبوده؟ ونداد و ساره؟! همون دختر 

 ها پرت شم؟و از پله یرهبگ

انداخت.  یانمهر به ک ی. نگاه یستاداو رفت. صاف ا یرو یانمهر ونداد و ک نگاه
 زد و گفت: یشخندین

چرا چون بهش اعتماد  دونیی. مکنمیآره! اگه ونداد بگه االن شِب باور م -
که در حضورت   یست! مثل تو نشهیمحرم و نامحرم سرش م دونمیدارم. م

 !یاریمبارکت ن یو به رو یو بخند یزنت با چند نفر بگ 

باورش کرده  یکس گنجیدیقدم به سمتش برداشت. در باور ونداد نم یک 
ادامه   ینسبتا بلند  یبا صدا  یانمهر ک  یجو گ  یمشک   یهاباشد. نهال داخل چشم

 داد:

نخورده چه برسه به  ینامحرم یجدارم که انگشتشم به ه یمانچون بهش ا -
م اگه دار  یآقا پسر! من هرچ  ینتو و دخترعموت بود. بب یساره که منش

نادون   یتو  یفقط و فقط بخاطر ونداده! وقت   یستادماگه رو دوتا پام وا  ینجاما
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ماِتت  یهونداد من و نجات داد. هنوز چهر  ینهم یاون بال رو سر من آورد 
 یمن؟ دار  یبرا  گییم  یدار  ینرفته! از چ   یادم  کردییکه به ونداد التماس م

اگه کل  دونهیکه م  زنییو حرف مفت م یراهپشت ونداد بد و ب ی،زن  یجلو
 شن بگن گناهکاره باورش داره؟ یجهم بس یادن

 یجولو یانمهر . ککنندیمهم نبود فواد و چند نفر از مردم نگاهش م برایش
کرد   یونداد م یاز پشت  ینگونهنهال ا ینکهخودش را گرفت که لبخند نزند. از ا

 یکرد. عرق سرد  یتظاهر م یدبند بند وجودش خوشحال بود؛ اما باز هم با
وجب   یمبرداشت. فقط ن  یانمهر قدم به سمت ک  یک کمر نهال نشسته بود.    یرو

 یتوانست از چشمانش بخواند. نهال پوزخند  یرا نم  یزیبا او فاصله داشت. چ
 ادامه داد. یبلند یزد و با صدا

 گهیبدون اگه ونداد م  ینمبگو که نشناسش نه من! وا  یکیچرندا رو به    ینا  -
من باور دارم. بدون سند  کردییم یبعدش چه غلط  یهااون شب و شب

 من سنده! یبدون مدرک! حرف ونداد برا

ها را از گونه حرف  ینسرش را نگاه نکرد. از کنارش رد شد. ونداد توقع ا  پشت
 یهاورش داشت. نهال با قدمنفر با یک ایینهال نداشت. بعد از مدت طوالن 

رفتبدون انداختن شالگردن دور گردنش، به سمت در  یینها پاتند از پله
گره خورده   همب یز تند از دفترش دور شد. همه چ یهارفت. با قدم یخروج 

گرم شده   یلیبود. خالف صبح که آنقدر سرد بود در آن ساعت از ظهر هوا خ
 یستگاهتا زمستان. به سمت ا یتان در وسط تابس کردییفکر م یشتر بود. ب

در گوشش زنگ خورد   یانمهر ک  یهانشست. حرف  یصندل  یاتوبوس رفت و رو
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و مچش   یرونپرتش کردن از شرکت ب  یمثل ونداده که با اردنگ   یکیتو    یاقت»ل 
باهم   یفرق   یستادهکه کنارت ا  یو با ساره گرفتن نه من! پس من و همون مرد

 گفتیچه؟ آوا م یبرا یرون؟از شرکت پرتش کردن ب یچ  یعنی. « یمندار
زحمت  یحقوق  یآن موسسه یشده است برا یلالتحصفارغ یونداد از وقت 

خودش گرفتند؟   از خودش را    یدفعه چه شد؟ موسسه    یک است بعد    یدهکش
دار بود. آن روز که در نهال خنده یونداد و ساره باهم مچشان را گرفتند؟ برا

آن چند روز که نهال  یعنیبوده؟  ی. دنبال خوش گذران قفل کرد یشرا رو
. ناگهان چرخیدیها در ذهنش مسوال ینبود؟ ا یامدهبود. سراغش ن یهوشب

که با فاصله از او نشسته بود به نهال   یلبخند را پر کرد. نگاه زن  یقهقهه جا
 جلب شد.

 یجلو  توانستی. ساره و ونداد؟ نمشنویدیجالب م  یهاحرف  یداً قدر جد  چه
کرد.   زمزمه یاخدا شفاش بده یرلبکه ز  یرزنیپ یبا صدا یرداش را بگخنده
. یستادا یشد. شالش را آزاد کرد. گرمش شده بود. اتوبوس یشتر ب یاخنده
به  یش! به سمت در رفت. هنوز پاینفلسط یانهبه خط انداخت. پا ینگاه 
خانه  یوصلهشد. ح یمانشلوغ پش یتجمع یدنبود با د یدهدوم نرس یپله

بود  یادیز یزهای. هنوز چشودیبحثش م یمارا هم نداشت. مطمئن بود با ن
. سرش را به سمت چپ چرخاند. خوشبختانه درد چرخیدیکه در سرش م

به  ستس یمترو افتاد. با پاها یستگاهگردنش خوب شده بود. نگاهش به ا
 یمترو بود. لبخند کمرنگ   یستگاهفکر کرد ا  شدیکه م  ییسمتش رفت. تنها جا

مترو تهران بود که به  یستگاهزد. البته بخاطر خلوت بودنش خوب بود. اگر ا
بخاطر  یرفت که باد سرد یینکوتاه، آرام آرام پا  یها. از پلهشدیزور جا م
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از  ییریتغ یچکرد. ه  زشصورتش را نوا یستگاه،به ا یوارد شدن قطار شهر  
 یجاتسوپرمارکت و بدل ،یگوش  یجانبلوازم یاهنکرده بود. مغازه بار ینآخر 

زده بودند.   یفخودشان تخف  یاز آنها باز بودند. هرکدام به نحوه  یو... که بعض
قار و قور شکمش درآمد. بدون خوردن صبحانه از  یصدا یسوپر  یدنبا د

شد تا   یگاهلب گفت. کارت را زد و وارد جا  زیر   یخیالیآمده بود. ب  یرونخونه ب
نشست که بعد از چند  یصندل یبود. رو یامخ یبعد یستگاه. اایدیقطار ب

 یخال  یصندل  یناول  یشد. به سمت در بانوان رفت. رو  یگاهقطار وارد جا  یقهدق
را بست و   یشهانبودند. چشم  یشتر هم قسمت بانوان ده نفر ب  ینشست. رو

مدت را کنارهم بگذارد که به محض بسته شدن  ینا فاقاتکرد تمام ات  یسع
 کنارش نشست.  یچشمانش کس

*** 

 ینداد. سرش را به سمت راه رفته  یچکدامشانبه ه یعکس العمل یاجازه
بود.  یدهچسب ینبه زم یشنهال برگرداند و نامحسوس لبخند زد. ونداد پاها

مد. بعد از آسان نبود. به خودش آ   یشاننهال برا  یهااز حرف  کدامیچهضم ه
 هایشخمز  یبر رو یها از زبان نهال مانند مرحمحرف ینا یدنشن سالیک 

 گفت:  یشد. با خونسرد

. حواست کنمیرفت بگه و من تمومش م  یادشنهال    ینکهو مثل ا  یزیچ  یک  -
بندازم. بدون  یانو به جر  یشسال پ 5 یدوباره پرونده تونمیباشه که م

 و رفاقت! یحس دوست  ذرهیک 
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بود که او از   ینا  یتپشتش را به او کرد و به سمت دفتراش رفت. واقع  دوندا 
داد. حال چه امروز چه   یتاوان کارش را پس م  ید. بایدترس  ینم  یشنهادپ  ینا

 را بلند کرد. یشکرد مانند قبلش خودش را نشان دهد. صدا  یفردا؛ اما سع

جناب  یفتهم یر خودتم گ یپا یبنداز یانو به جر  یشسال پ 5 یاگه پرونده -
 !شهیو پروانه وکالتت باطل م یلوک

 گفت:  تفاوتییب  با

مهمه که با   چرخهیو ول نم  یدهمجرم به سزاش رس  ینمبب  ینکه. ایستمهم ن  -
. پس حواست و جمع کن. شاهد اون اتفاق یفتهاتفاق م ینباز شدن پرونده ا

 .جاستینا

و در سراش بود که  یردبگ که شهادتش را پس  یدبار در ذهنش چرخ چندین
زد. در حق آن دختر با  یشهانهال و حرف یادبا  یکار را بکند. لبخند  ینهم

بهش انداخت و  یسکوت کردن ظلم کرده بود. وارد اتاقش شد که فواد نگاه 
 گفت:

 !ی؟خوب  -

 .گنجمی! تو پوست خود نمبینیم؟ی. مگه نمشمیبهتر نم یناز ا -

 و گفت: یستادا ینهدست به س فواد

. واقعا به یکه گفت  یداداش. فقط درمورد اون مطلب بینمتیچرا دارم م -
 یم؟ها سر بزن یمارستانب

 نگاهش کرد. یتجد با
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 .یدینرس اییجهبه نت ید. شایکیتو تار یرهت یک آره.  - 

ونداد و نهال  یحرف ها یدننهال بعد از شن یگذشته   یز که به همه چ  فواد
 مشکوک شده بود با شک گفت:

 عوض شده هوم؟ یاوشاسم نهال و ن یدشا -

 به فواد انداخت و گفت: نگاهی

 بکن! یقتحق یکباشن؟ بازم  یاوشنهال و ن یدماحتماله! شا یک ینا -

 یچوب لباس یبلند شد. پالتواش را از رو یز از پشت م یناگهان  یمتصم یک  با
 درآن را بست و گفت: یفش،برداشت و بدون چک کردن ک

ازش نپرس.  یو سوال یار ن یمااز ن یاسم یچه یومدمخودم ن یفقط تا وقت  -
 یهاو داره پس بخاطر شک و گمان یحکم همه چ  یاوشنهال و ن یبرا یمان

و  یپدر و دختر  ینکن رابطه یغلط باشه. سع یدکه شا  هایییهو فرض یالک 
 .گیرمیباهات تماس م ! شبیبهم بزن 

زد انداخت و  یبرق م یاز خوشحال یشبه ونداد که چشم ها ینگاه  فواد
 گفت:

 !ری؟ی. کجا مزنیمیباشه. بعدا حرف م -

 اتاق و باز کرد و گفت: در 

 دنبال نهال.-

 که در حال خودش غرق بود گفت:  یکخواهاتاقش خارج شد و روبه ن از 
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دادگاه  یهاامروز تموم شده به جز چندتا پرونده. تمام وقت یمن برا یکارا  - 
 ندارم درسته؟ یهست و وقت مالقات  یندهآ  یسه هفته یبرا

 انداخت. یستمبه داخل س ینگاه  نیکخواه

 یهستن و وقت مالقات  یندهآ  یسه هفته یدادگاه برا یهاقربان. وقت یر خ -
 ی؟برم مرخص تونمیفقط م ینندار

 .شدیم یر انداخت. داشت د به ساعتش نگاهی

دفترهم  یدسرکارتون و کل یدبهمن برگرد ۲۴و از  یمرخص یدبله! دو هفته بر  -
 .ینبد یبه نگهبان 

او موافقت  یلبش نشست. خوشحال بود که ونداد با مرخص یرو لبخندی
بلند  یشکار کرده بود. تا از جا  یکاف   یسه روز به اندازه ینکرده است. در ا

ها سرعت به سمت در رفت. پالتو اش را همان طور که از پلهشد. ونداد با 
اما  یرسید؛نهال به ظاهر ساده به نظر م یهابه تن کرد. حرف رفتیم یینپا
 یباورش نکرد. قوت قلب بود. مهم نبود که اگر هرکس یچکساو که ه یبرا
. رودیگونه شتابان م  یناست که ا یوانهاو د یدشا یدبا خودش بگو ینَتشبب
 یقه. بعد از چند دقکردیو از او تشکر م دادینهال را م یهاجواب حرف یدبا

. وارد یدرا ند یکس  ییابتدا یاما به جز چند بچه ید؛اتوبوس رس یستگاهبه ا
 بود گفت: یوهکه مشغول خوردن آبم  یاشد و به پسر بچه یستگاها

 یدی؟خانم و ند یکعموجون شما  -

 کرد و گفت:  زدیبه او که نفس نفس م ینگاه  پسربچه
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 کدوم خانم؟  - 

 اش انداخت.به اطراف  ی. نگاه یاوردب  یادامروز نهال را به    یهاکرد لباس  سعی

سرش بود.  یمشک و شال یرهت یو پالتو آب  یرهت یندختر که شلوار ج یک -
 الغره! یقدش نسبتا بلنده و تا حدود

 را تکان داد. اشیار پرتقالبه ونداد کرد و سان است یاخم پسر 

حرف  هایبهسنت؟ بابام گفته با غر  ینبا ا زنییم یدعمو، دختر مردم و د -
 مثل شما! یینزنم مخصوصا آدما

به پسر که با اخم به   یکه پسر داده بود باز ماند. ناچار نگاه   یاز جواب   دهانش
. یدبگو  یزیتا پسر چ  کردیجور م  یدروغ   یدشده بود انداخت. با  یرهجلوش خ

 کوتاه گفت:  یپس از درنگ  ینبنابرا

 کجا رفت؟  یگیعموجون، اون خانم زن منه، خب؟ حاال م -

 به انگشت ونداد کرد و گفت: ینگاه  پسر 

 !ی؟چرا انگشتر ندار گییاگه راست م -

به   یکه با فاصله کنار پسر نشسته بود آمد. ونداد نگاه   یرزنیپ  یخنده  صدای
 او گفت: زن انداخت که

! رفت یدمشآره د گییرو جون م خندیدیکه با خودش م  یاگه اون دختر  -
 تو مترو!

 ادامه داد. کردیرو به پسر بچه که با اخم به ونداد نگاه م و
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 ینمردم و س یهچه کار ینبچه جون تو هم برو به درس و مشقت برس! ا - 
 !ین! ببخش جون نسل امروزکنی؟یم یمج

 زد و گفت: یجواب زن لبخند در 

 ممنونم ازتون مادرجان! -

 یستگاهبه پسر انداخت و از او هم تشکر کرد. سپس به سمت ا ینگاه  نیم
رفت. فکرش به  یینها پاداشت رفت. با سرعت از پله یکم  یمترو که فاصله

 یستگاهبود به ا  یشانشش سال قبل هم هروقت پر -رفت. پنج  یشچندسال پ
به  هیمترو تهران کجا و مشهد کجا؟! نگا یستگاه. البته ابردیمترو پناه م

نهال بود،  یهکه از پشت شب  یدختر  یاش روسر انداخت. نگاه سردرگمسرتا
اش گرفته بود. معده یبود و دستش را رو یستادهسوپر مارکت ا یافتاد. جلو

 یرفت و سپس وارد قطار شهر  یگاهکرد. نهال به سمت جا  یز چشمانش را ر
آن سه  رعکس. بییرتغ یاگذشته را داشت بدون ذره  یهاشد. همان اخالق

 ینا  یدبود.،امروز خوب بود. شا  یشبرا یاپرکار و خسته کننده  یروز که روزها
اش را داخل . دست راستگشتیبر م  یک نسبتا نزد  یحال خوبش به گذشته

 یرفت. بعد از برداشتن چند خوراک   یشلوارش فرو کرد و به سمت سوپر   یبج
رفت.   یاش را زد و وارد شد. به سمت قطار شهر و حساب کردن آن، من کارت

دوم نشسته  ی. از جلو صندلیدسرش را به سمت راست چرخاند نهال را د
 یککه نزد  یبه اخم چند زن چادر  توجهیمهمان صورتش شد. ب   یبود. لبخند

 ش نشست و گفت:کنار   یصندل یدر نشسته بودند، رو

 ی؟فکر کردن به مترو پناه آورد  یاتفاقات واست مهمه که برا  ینانقدر ا  یعنی  -
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 *** 

بود  یدهپسر، گرد شد. درست شن یآشنا یصدا یدننهال از شن هایچشم
نشسته   تفاوتیبه او که ب   ینشست. نگاه   یشونداد بود. صاف سرجا  یصدا

 بود انداخت و با لکنت گفت:

 یی؟تو...تو -

 ونداد زد. یمحو ندلبخ

 تون!با اجازه -

در صورتش نبود و مثل  یشپ یقهدق ۴۵ساعت،  یمن یتاز عصبان یاثر  هیچ
 آرام بود. یشههم

 که زدم واقع... .  ییهاحرف -

 دستش را باال آورد و گفت: یک حرفش را قطع کرد. پالست ونداد

 بعد. خب؟! یمبخور یزیچ یک اول  -

 ینی سنگ یکه به خوب   یبه آن سه نفر  ینشست. نگاه  ینهدست به س نهال
 کرد انداخت و گفت:  ینگاهشان را حس م

 !یرونب کننی! االن پرتت میو انتخاب نکرد یخوب  یجا -

صبحانه را باز کرد. همان طور که  یک باال انداخت. در ک یاشانه یخیالب ونداد
 گفت:  کرد،یازش جدا م یاتکه

 !یستمهم ن -
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 صورتش را از نظر گذراند. یجزاتک اتک  کالفه 

 ... .یشپ یقهچند د یتنه به عصبان -

اش را درهم کرد. به در دهانش حرفش نصفه ماند. چهره یک فرو رفتن ک با
 پر گفت:شد. با دهان یرهاو خ یخنث  رخیمن

 .زدمیداشتم حرف م -

. او سرش را به یدبه گوش ونداد رس ینامعلوم یصدا یرا گفت؛ ول ینا نهال
طور که به دهانش  ینجدا کرد و هم یک از ک یاتأسف تکان داد. تکه یعنام

 با لحن مملو از خنده گفت: کردیم یکنزد

 دهنت پره عموجون حرف نزن! یوقت  -

او بود، انداخت. دو   یفک  یکه رو  یک به پالست  یرا قورت داد. نگاه   یکک  نهال
. آمدیها مپچ همان زنپچ یو دونات. صدا تابیهمراه با ت  یرکاکائوش

 کرد و رو به ونداد گفت:  یدهانش را خال

 ی؟زنا نشست  یجا یوقت ناراحت نباش یه -

را زمزمه کرد.   «یستمتمام »نه ن  تفاوتییکرد. با ب   یلرا به سمت نهال ما  سرش
داد. با  یروناش را با حرص بصورتش کرد. نفس یچاشن ینهال اخم تصنع

 روع کرد به حرف زدن.ش یتند یآرام، ول یصدا

 یتمن فقط واقع  یکه من ازت دفاع کردم؛ ول  یدونم االن خوشحال  یم  ینبب  -
و  یکمن ندون و به زور ک یون! پس خودت و مدیشترو گفتم. نه کمتر نه ب

 یبرا  یدار  یطو بل  یکه مشهد  یهروز آخر   دونمی! میز تو شکم من نر   یرکاکائوش
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 یکه انرژ  یخوب بخور یغذا یک و  یجمع کن یلتووسا یپرواز پس بهتره بر 
 یادهپ  یبعد  یستگاهاالنم بلند شو برو! بدو! ا  یکل کردن با اونا رو داشته باشکل
 شو!

را از نظر  اشیشآرا یصورت ساده و ب  یقنگاه ونداد را که عم سنگینی
نگاهش نکرد. از احساس  یول کرد؛یاحساس م یرا به خوب  گذراندیم

 شد. یرهآگاه بود. ونداد از او نگاه گرفت و به جلو خ یبه خوب  اشیدرون 

در ضمن من خودم و  زنی؟یانقدر پشت سر هم حرف م یارینفس کم ن -
من  یونمد یشکه تو بخاطر شش سال پ  یجور ینهم دونمیتو نم یونمد

 یچکسه یر اخچند سال  ین! فقط خوشحال شدم از حرفات! تو ایستین
 یرو گفت   یزاچ  ینا  یتبگم تو با ندونستن واقع  ینمدفاع نکرده بود و ا  ینجوریا

 با ارزشه! یلیچند جمله خ ینمن هم یپس برا

را جدا کرد و  یکاز ک یگرید ینهال، تکه یسوال یفرار از چهره یبرا ونداد
 دهان گرفت و حرفش را ادامه داد. یجلو

 یزیتو شکمت! از رنگ صورتت معلومه که صبحانه چ یزمر یبه زورم نم -
 !ینخورد

اش گرفت. حرف حق جواب را از دست یکک  تعارفیتکان داد. ب  یسر  نهال
 نداشت.

درمورد من و ساره  یانحرف ک یدکه شا  یدرصدم شک نکرد یک تو  یعنی -
 درست باشه؟
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 و گفت: یدخند نهال 

. یادم  یادمکه من    ییهنوز! تا اونجا  زدییم  یر ساره رو با ت  ییه! تو سایوونهد  -
و رابطه و...   یچه برسه به دوست   ینشده بود  یرهاونم خ  یتو تا حاال تو چشما

. 

درهمش شد. به  یمهمان چهره یکه نهال زد. لبخند محو  یجواب حرف  در 
 «یامخ یستگاهسکوت را شکست. »ا یزن  یشد.. صدا یرهخ یشجلو

 گذاشته بود روبه ونداد گفت:دلش   یدستش را رو یکه از گرسنگ   نهال

 ام به خدا!! گرسنهیادرو رد کن ب یرکاکائوش -

نهال گذاشت. هرچه قدر هم  یپا یرا رو یک همان لبخند محو پالست با
! او ونداد توانستیجلوه دهد، مانند گذشته نم یخودش را قو خواستیم

خسته بود که به ظاهر  یاعتراف کند، مرد خواستیچندسال قبل نبود. اگر م
 محکم بود. در جواب نهال گفت:

 .یدمتو خر  یرو برا یناا یاب -

کامل نه!   یمتوجه اتفاقات گذشته شده بود؛ ول یمتوجه حال او شد. کم نهال
مرتبه حرف گذشته را  ینچندم یداشت برا یمرا باز کرد. تصم ین  یک پالست

 بکشد. یشپ

 گی؟یمشده؟  یبهم بگو چ  -
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 یکه باال  اییچهگرم از در  یداد. هوا یهتک یبه صندل ینه،دست به س ونداد 
. دوباره اشتباه کرده کردیو حالش را بد م خوردیم اشیشانیسرش بود به پ

 .شدیم یکشنزد ید. نبانشستیکنار نهال م  یدبود. نبا

 !افتهینم یبا دونستنش اتفاق  -

 اصرار نکرد. با خودش گفت: نهال

 شده. حاال نگو! یچ  فهممیآخر که م -

 را برداشت. با دستش تکان داد و حرف را عوض کرد. یرکاکائوش نهال

 فردا؟ یاامشب  یه؟پروازت ک -

 فردا ساعت ده صبح! -

شروع کرد به  یدناش زد و بدون نفس کشرا داخل یگفت. ن  یآهان  نهال
که فواد گفته بود. حالش خوب بود آن هم بخاطر   یی. خالف حرف هایدننوش

 یرشبود که از خ یدهرس یرکاکائوزده بود. به آخر ش یانمهر که به ک  ییهاحرف
 کهرا گذاشت. سرش را به سمت ونداد   یخال یقوط  یک گذشت. داخل پالست

 یذغال سنگ   یاو را از نظر گذراند. شلوار فاستون   یساکت بود برگرداند. سر تا پا
 یو پالتو مشک  یهفت مشک  یقههم، ژاکت  یراهنپ یو رو یمشک  اهنیر با پ

 . قصدش کمک به ونداد بود.یردرا بگ یشکنجکاو  یبلند. نتوانست جلو

سوال تو  یک  دونییم یشده؛ ول یچندسال چ  ینا یدمشکسته پاره فهم -
 پر رنگه! بپرسم؟ یلیذهنم خ

 کرد.دست از فکر آن پنج نفر گذشت و نگاهش   حوصلهیب  ونداد
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 ی؟درمورد من بدون  خواییبازم م - 

نگاهش کرد. دستش را باال آورد و در همان طور که در هوا تکان  یجد نهال
 ونداد گفت: حوصلگییبه ب  توجهی. ب دادیم

وقت هست که تو ذهنمه  یلیکه خ  یزیدر موردت بدونم و چ خوامیآره! م -
 یبودم برا یانمهر تون! با کاومده بودم خونه یکبار باشه من  یادترو بگم. اگه 

 یدوست داره. اون مؤسسه یلیاز برگه ها! معلوم بود پدربزرگت خ یکی
که   ی! کسیرون؟االن از اونجا انداختنت ب  یول  کردی؛یم  یریتو تو مد  یحقوق 

 شد؟یمدت چ   یندست زده بود پدربزرگت بود. واقعا چرا؟ ا  یناون روز به ماش

گذاشت و با  یک را داخل پالست یکک ینگاهش کرد. کاغذ خال یجد ونداد
که ساده کوتاه کرده بود زد. کالفه   یشاقهوه یبه موها یچنگ  یگرشدست د
 نهال گفت: یشگیهم یهااز سوال

 خونه؟ یچرا نرفت  -

. نهال عزمش جذب دادیحرف زدن طفره رفت. سوال را با سوال جواب م از 
 .یستونداد چ یشانیپر  یلکرده بود تا بفهمد. دل

 کلمه بگو تا دست از سرت بردارم. انقدر سخته؟  یک  ری؟یچرا طفره م -

 بدون نگاه کردن به او گفت: ونداد

! حاال کنییکه پشت سرمه باورم نم ییهاحرف یدنچون توهم با شن -
بهم  یارمسر در ن یزاچ یلیبه کارام سر و سامون ندم و از خ یتا وقت  یدی؟فهم

 نگم. یزیچحق بده که 
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زد و خطاب به او  یونداد خسته شده بود. پوزخند یحرف ها ینکه از ا  نهال 
 گفت:

که   یمفت  یهاانقدر احمقم که حرف تو رو باور نکنم و بچسبم به حرف یعنی -
 شدم. یدپشت سرته؟ ازت ناام

نهال ادامه ندهد.  ینکها یاش زد. برارفتار خانواده یادبا  یشخندین ونداد
 داد تا حرف را عوض کند. یجواب 

رو  یهمن رو قبول نکرد و پشت بق یهامامانم هم، حرف یلاون اوا یوقت  -
 یتفقط بدون موقع  ی؟و به تو بگم و باور کن  یتواقع  تونمیگرفت به نظرت م

نفر! خب و من دنبال پنج یمن و تو مشابه هم هست. تو دنبال پدر و مادرت 
 خونه؟ یب من و بده چرا نرفت حاال جوا

 یحترج یهستند؛ ول یکنجکاو شده بود تا بفهمد. آن پنج نفر چه کسان   نهال
نکند. در جواب سوالش چه  ینپرسد تا ونداد را عصب یگریداد سوال د

 شود؟یآتش م  یاسپند رو  یلدل  یب   شنودیتا اسم ونداد را م  یماکه ن  گفت؟یم
آمد. ...»  دزن مجد یق بود نگاه کرد. صدامطل یاهیکه س  یروناز پنجره به ب

 ... .«یآزاد

شدم برم. باهاش   یموناز وسط راه پش  یبعد از دفتر تو با بهزاد قرار داشتم؛ ول  -
حالت   یای؟شد که چرا نم  یچمکردم که اونم پا پ  یتماس گرفتم. ازش عذرخواه 

 یبهش نگفتم. حوصله یزیمنم چ یشگیهم یهاو حرف یست؟خوب ن
و اون طرف نرو!  طرفینا ییتنها گهیاش مهمه یمانداشتم. چون ن امخونه
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 ییدادم. چون وارد شم بازجو  یحبود. مترو رو به خونه ترج  یشونفکرم هم پر  
 .شهیشروع م

 اول برگشت. یمکث کرد و در آخر هم دوباره به پله نهال

 سوال بپرسم؟ یک  یول -

 سالیک داشت. آن  یاو تازگ  ینهال برا یهااخالق ین. ایدخند ونداد
. شدیاو باعث م هاییبود؛ اما کنجکاو یدهرا د یگاهشگاه و ب  هاییطنتش

 درونش روشن شود. یدیام یکور سو

 شی؟یچرا خبرنگار نم یجدا تو که استعداد شو دار -

 یکزن همراه با  یکشد.  یرهخ یشو به جلو یدبه او نگاه کرد. خند نهال
 جلوشان ساکن شدند. یندلص یکودک رو

مدت  ینا یتو یعنی! یاون زمان که من تهران بودم. بهزاد بود. توهم بود -
 ین؟بود یدههم رو ند

است.  کوچکش معلوم بود دو ساله  یبه بچه انداخت. از قد و جثه نگاهی
به  یاساده یونداد کنار نهال که لباس ها یدننگاه نهال به مادرش افتاد. با د

او را نگاه کرد. هم سن و  یرهدر دلش به او غبطه خورد. نهال خ تن داشت.
. یستمهم ن  یاذره  اشاز چهره و رفتارش معلوم بود بچه  یاو بود؛ ول  یهاسال

اش هم کرده بود و پسربچه  اشینگاه نهال سرش را درون گوش  یدنچون با د
به ونداد انداخت. آن  ینگاه  یم. نکردیرا در دهانش م یفشکث  یهادست

زن تاسف خورد. بچه متوجه نگاه  یشده بود و در دلش برا یرههم به بچه خ
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. ونداد یدکوچکش را از دهانش درآورد و خند  یهاآنها شد. دست یهردو 
 بدون نگاه گرفتن از کودک گفت:

 یکباهاش شر  یبودمش! وقت  یدهبودم. تا حاال ند یدهفقط اسم بهزاد و شن -
 !یانمهرهک  یهمون پسرخاله یدمشدم فهم

زن زنگ خورد. بدون نگاه کردن به آنها تماسش را وصل کرد. نگاه  گوشی
را پوشانده بود   یشرو  یباییاش که الک قرمز زبلند و مرتب  یهانهال به ناخن

لحظه به  یککه دستش بود.   یمتیگران ق  ینافتاد و بعدهم انگشتر تک نگ
چه بود؟   یهبق  اشد. مگر فرق او ب  یانمهر ن ککه به زور ز  یگذشته رفت. به زمان 

مانند گذشته خودش را قانع کرد.  یهمه ازدواج کردند او هم ازدواج کرد؛ ول
 یهستند. كه به سرو وضعشان برسند. نه دختر  ییکه همه دنبال دخترها

 ونداد او را از فکر درآورد. یکه... . صدا

ا آخر عمرت کتکت بزنه و ت یزنش بمون  ینکن! دوست داشت  یسهانقدر مقا -
 ی؟و هر روز جنگ اعصاب و حال بد داشته باش

 گفت:  یاش نگاه کرد و با لحن آراممهربان یها. به چشمیدکش  یآه  نهال

چرا با من اون کار  یدم؟پرس یاز خودم چ  دونییها مسال ینا یتو یشههم -
! مگه یخواستگار  اومدیو نه م  دادیم  یشنهاد. نه پخواستیو کرد؟ من و نم

مهر طالق خورد تو  یسالم بود. چرا تو اوج جون  19چند سالم بود؟ فقط 
به حال تو   رقیچه ف  گیینوشته شد مطلقه؟ بعد م  یشونیمام و رو پشناسنامه

 شن؟ یداداره که پدر و مادرتون پ یاوشو ن
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 را از ونداد گرفت و ادامه داد. نگاهش 

 یمااگه ن کردنیماجران! اگه ما رو رها نم ینا یاونا مقصر اصل ینکها یبرا -
. کشیدیم ینه اون االن مجرد بود نه انقدر سخت  شدینم یداسر و کله اش پ
اون مرد  یر گ ینکه. نه ا خندیدمیم گفتمیبودم. م یگهد یمنم مثل دخترا

 م؟کم داشت  یبفهمه! مگه من چ  یستمن ن یجا یچکی. هیفتمب

 یلی. زمان ختوانستیز نهال دور کند. نمخودش را ا کردیم یقدر سع هرچه
عبور   یشاش را از دست داده بود. از خط قرمزهاگذشته بود که او اراده  یادیز

 شد و گفت: یرهنهال خ ینغمگ رخیمکرده بود. به ن

 یسهمقا هایلیخودت و با خ یدار یشهنهال! چرا هم یکم ندار  یچیتو ه -
 یول پوشی؛یساده م یهاو لباس یدار یمعمول ی! درسته تو چهرهکنی؟یم

 یو هنوز دار یوردیکه کم ن  یهست  ایینهال! تو دختر قو یهذات تو آدم خوب
 از جدا شدنت  یدهست. شا یحکمت  یک  ی. هنوز تو هر کاردییادامه م

که دوست   یازدواج کرد یبا کس یندهدر آ  یدبوده. اصال شا یحکمت  یانمهریک
 شت.دا

حرف  یناش درهم شد. نهال به ااش، چهرهاز زدن قسمت آخر حرف خودش
 و گفت: یداو مسخره خند

 حق با توئه! -

 اش را ادامه داد.حرف نهال

 !یم؟ش یادهپ یبعد یستگاهخب ا -
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 به او انداخت و گفت: ینگاه  یمن ونداد 

. برگردونمت خونه، هرچند جبران یمبخور یزیچ یک رستوران.  یمبر  -
 .شهینم یکه زد  ییهاحرف

را نشان  12:30نگاه کرد.  اشیدستش را باال آورد و به ساعت مچ  نهال
او بر  یدنتا قبل از رس ید. باگشتیاز سرکار برم یمان یگر . سه ساعت ددادیم
 .گشتیم

 با خنده گفت: نهال

 یناهار مفت و مجان  یک  شدیم یداپ یانمهر ک  یپس کاش زودتر سر و کله -
 .اومدیم یرمگ

 آمد. »پارک ملت« یگریزن بار د صدای

بلند شد. مادر بچه همچنان مشغول حرف زدن بود. نهال   یصندل  یاز رو  ونداد
. یستادفرو کرد و کنار ونداد ا اشیفرا برداشتم و داخل ک یخوراک  یک پالست
 شد. یگاهوارد جا یقطار شهر  یهز چند ثانبعد ا

را داخل   یشکه دست مردم بود.افتاد. نهال دست ها  ییونداد به چترها  نگاه
رفت. نهال از  یاش فرو کرد و هم قدم با ونداد به سمت خروج پالتو یبج

بود. کنارش قدم برداشتن به او اعتماد به نفس  یوقت گذراندن با ونداد راض
گذشته بود.   ادنهال همان وند  یچه به سرش آمده؛ اما برا  یدانست. نمدادیم

 یبدهد. ونداد م یدلگرم کردیم یسع یشهابا حرف یشهکه هم یهمان 
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به او که   ینگاه   یتبا جد  ین. بنابر ایستن  یراض  یدندانست نهال از چتر خر  
 در افکارش غرق بود انداخت و گفت:

 .شیمیم یس. تا رستوران خیرمبرم چتر بگ یستاوا -

 یستاداز مغازه ا  یرونباشه تکان داد. ب  یبه معنا  یاو سر   یچهره  یدنبا د  نهال
وجود  یتریندر و یزادمرغ تا جان آدم یر نگاه کرد. از ش یخراز یترینو به و
 داشت.

*** 

نهال را  ی. شمارهپوشیدیاش را مرنگ  یآب  هاییهمان طور که کتان  نیاوش
مخاطب تماس را وصل  یدندرآورد. با د اشیبهمراه را از جگرفت. تلفن 

 کرد.

 یاوش؟سالم، جانم ن -

را  اشیگذاشت و همان طور که بند کتان   پله یاش را روراست یپا نیاوش
 گفت:  بستیم

 گردی؟یبرم یجونم چطوره؟ ک  یاحواالت آبج  -

 .یستادا ینهدست به س نهال

 شده؟ یزی. چیامفکر نکنم نهار ب -

رنگش را صاف کرد  یاسورمه ینشلوار ج یهااش، پاچهگره زدن بند کفش  با
 و کالسور را برداشت.
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از نهار و تو ظرف کردم تا ببرم همون جا بخورم.  یکمکتابخونه   رمیدارم م - 
. یادم  یشداره ساعت پنج و ش  یقرار کار  ینکهزنگ زدم گفت مثل ا  یماهمبه ن

 خوشگله. یآبج  یباش یانزنگ زدم در جر 

کرد و به   یبود خداحافظ  یپر حرف  یرمرداز فروشنده که پ یدست خال ونداد
 سمت نهال رفت.

. قبل از غذا یادداره بارون م ینکهچتر با خودت ببر مثل ا رییم یدار باشه!  -
 .یارنته ظرف رو واست درب یو به دوستات ند یخوردن دستات و بشور

 یاش را روسرش گذاشت. کوله یرواش را رنگ  یموییل یکاله هود  نیاوش
 اش انداخت و گفت:شانه

 ی؟ندار یچشمم! کار یبه رو -

 به ونداد انداخت. ینگاه  نهال

 نه. مراقب خودت باش خدافظ! -

اش را از . نهال شالگردنیستادرا قطع کرد و منتظر آسانسور ا یگوش  نیاوش
بست. روبه او که به  یاش مدرآورد و همان طور که دور گردن اشیفداخل ک

 شده بود گفت: یرهخ ینزم

 .یمبر  یابارون بند اومده. ب یدشا -

 نگاهش کرد و گفت: ونداد

 .ریمیم یبا تاکس -
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 کندینهال مخالفت م  دانستیها رفت. او ماش به سمت پلهاز زدن حرف  بعد 
. آن هم فقط بخاطر آیدیاش نمو اسنپ خوش یو از پول دادن به تاکس

اش افتاده بود. اکثر اوقات هم که در گذشته به جان  یاتفاقات گذشته و ترس
اوقات  ضی. در بعدادیرا انجام م یشبود کارها یبا اتوبوس که محل شلوغ 

 یمان یادرفت. با  ی. به سمت خروج کردندیرفت و آمد م یمان ینهم با ماش
است. چون در  یاش عصبان از نهادش خارج شد. مطمئن بود از دست یآه 

 یش،هاو حرف  یمان  یر اش جلو بود و فکرش درگ. نگاهزدیطول روز به او زنگ م
اما در نظر او زور گفته بود. به  کرد؛ینم یو لجباز دادیاش را مجواب یدنبا

ونداد برساند.   کرد خودش را به  یمترو رفت و سع  یادکوتاه و ز  یسمت پله ها
 یتبه او که با جد  ی. نگاه آمدی. باران نم نم میدبه باال رس  یقهبعد از چند دق

 گفت:  یشده بود. انداخت و با کج خلق  یرهبه جلو خ

 .یامکن که من نم  یرونو از سرت ب یمبر  یبا تاکس ینکهفکر ا -

 رفتیشد و همان طور که م  یابانتوجه به او وارد خ  یاخم کرد. نهال ب   ونداد
 ادامه داد.

 .رمیم یادهبرو من پ یتو با تاکس -

گرفته خودش را به   یتند از او دور شد. ونداد با همان چهره یهابا قدم نهال
تفاوت  یرا پا یننهال را درک کند و او ا توانستیاوقات نم یاو رساند. گاه 

دهانش  یاش را جلو. هم قدم با نهال شد. شالگردنگذاشتیم شانیسن
 زد. یشمرتب کرد و صدا

 ونداد؟! -
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 به نهال انداخت و گفت: ینگاه  نیم 

 بله؟ -

 گفت:  یفرو برد. با لحن متفکر  اشیباش را داخل جسرد دستای

 نه؟ یاتفاقات بود یتو اون شب شاهد همه -

 یشهاسوال اخم ینا دنی. ونداد با شنیداش چکصورت یقطره باران رو یک 
درهم شد. در حق نهال بد کرده بود. آن هم بخاطر درخواست پدربزرگش، 

اش بود. در دادگاه ونداد گفته بود پنج سال در ذهن یدهکه نهال پرس  یسوال
بود.  شیاد خوبیها افتاده بود؛ اما او به که نهال از پله  استیدهرس یبود وقت 

وسط هال هم شکاند؛ اما  اییشهش یز م یحت شان باال بود. جر و بحث یصدا
بود. ونداد به  یدهد یاباناش در خقبل از افتادن یقهونداد را پنج دق ینماش

تا  یداو نگاه کرد. چه داشت که بگو یاقهوه یهااش برگشت. در چشمسمت
 سکوت باال آورد. یرا به معنا اش. نهال دستیدبگو یزیلب از لب باز کرد چ

 وقت... . یتو دادگاه گفت  یکه کار اون بود؛ ول  یدیون شب تو د! ادونمیم -

 اش را قطع کرد.حرف ونداد

فقط بهم فرصت بده!  یکه،رو باز کنم نزد یشپنج سال پ یکه پرونده  یروز -
که پشت  یلیشغلم نبودم. وک یقوقت ال یچاون زمان اشتباه کردم. من ه

 !یستن یلوک یرهمجرم و بگ

 به او نگاه کرد. نهال
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گناهه. پس اگه  یپشت مجرم تا ثابت کنه ب  یشههم یلآره هست. وک - 
 .یدرست گفت  یمنگاه کن یدد یناز ا یمبخوا

 لبش نشاند و ادامه داد. یرو لبخندی

سوال فقط   ینا  یدن. قصدم از پرسشییکردم پرو م  یفازت تعر   یلیامروز خ  -
 بود. یز چ یکو فقط 

اش را ادامه دهد. شرمنده بود. از حال صورت و چهره منتظر شد تا حرف  ونداد
 کرد و گفت:  تر یقشد. نهال لبخندش را عم یشتر اش معلوم بود. شدت باران ب

! نه از دوستت یکه افتاد بش  یو اتفاق   یشپنج سال پ  یخیالبگم ب  خواستمیم  -
 یک! و یو نگفت  یتداشته باش نه خودت وسرزنش کن که چرا واقع ایینهک

که بعد از تموم شدن  یفکر نکن یندرصد هم به ا یک ازت دارم  خواهش
 یم ک دونیکردن اون پنج نفر که نم  یداو پ یکارهات و گرفتن موسسه حقوق 

 !ینر  یهقض ینهستن سراغ ا

 گفت:  یتانداخت و با جد یشابروها ینب ینیچ ونداد

 .یارنگم و از سرت در ب یچیکه ه  ینفکر ا -

تا آمد مخالفت کند. ونداد جلوتر از او شروع کرد به قدم زدن. نهال  نهال
خودش بود. اگر بعد  یبرا گفتیداد. او هرچه م یروناش را با حرص بنفس

. نهال موضوع را افتادیم  یونداد در دردسر بزرگ   شدیاز پنج سال پرونده باز م
شده بود  ر بیشتموکول کرد و پشت سرش رفت. شدت باران  یگریبه زمان د

او انداخت.  یگرفته یبه چهره ی. نهال نگاه یدندکه به رستوران رس
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. باهم وارد رستوران شدند. مرد کت و گذردیچه در سر او م دانستینم 
بود بهشان خوش آمد گفت. ونداد هم با خوش  یستادهکه دم در ا  یشلوار

اول   ی. طبقهداختبه سرتاسر رستوران ان  یاش را داد. نهال نگاه جواب  ییرو
هم خانواده بودند تا دختر و پسر جوان. ونداد رو به مرد  یشتر شلوغ بود. ب

 گفت:

 یومدن؟امروز ن یسلطان  یآقا -

نهال نقش ببندد.   یهارو لب  یرستوران باعث شد لبخند  ینگرم و دلنش  هوای
باران سردش  یر در ز روییادهاش بود. بعد از پکه گرم  یشساعت پ یک خالف 

 شده بود. ونداد روبه نهال گفت:

 باال! یمبر  -

دست   یشکه برا  یدختر  یاش روبه اطراف انداخت که نگاه  یینگاه گذرا  نهال
 کرد. ونداد متوجه دختر شد.  یز را ر یشهاماند. چشم یرهخ دادیتکان م

 شناسیش؟یم -

. دوست دوران زدیها سر مبه آن  یر به د  یر نامزد کرده بود د  یبود. از وقت   سحر 
 ی. نگاهش رویمادوست و همکار ن  یننهال بود و خواهر محمدحس  ییراهنما

 رفت؛یسالم هم نم یماند. اگر به خودش بود برا یرهکه کنارش بود خ  یپسر 
و روبه او  ورددرآ  اشیبرا ازج یشهااما زشت بود سالم نکند. نهال دست

 گفت:

 .یامبکنم و ب یسالم کوتاه  یک رم  یم -
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به نهال که  ینگاه  یم. نیدلرز اشیبدر ج یبسند کرد. گوش یابه باشه ونداد 
 اش درهم شده بود انداخت.چهره

 دومم. ی. طبقهرمیپس من جلوتر از تو م -

 یدنبه سمت سحر رفت. او که با د یتکان داد و با لبخند تصنع یسر  نهال
. یدکش  یکوتاه و آرام  یادفر  یلنهال خوشحال شده بود. بلند شد و از خوشحا

 اش مرتب کرد.شانه یرا رو اشیفنهال ک

 .معرفتیسالم سحر خانم ب  -

 به سپهر و نامزد او انداخت و گفت: نگاهی

 ید؟سالم. خوب -

 بود ادامه داد. ینامزد سحر که پسر جوان و قد بلند روبه

 مبارک باشه. شرمنده مراسمتون نتونستم شرکت کنم. -

 به او زد. یلبخند پسر 

همه  یشده. اتفاق برا یممنون. سحرجان گفتن چ  یلیسالم نهال خانم. خ -
 ید؟. شما خوبافتهیم

 اون طرف؟! یاینب یرینموقع دست سحر و نگ یکممنون.  یلیخ -

 ونداد کرد و گفت: یخال یبه جا یااشاره سحر 

 آخر بفهمم؟ یدگرمه. توهم آره نهال؟ من با  یگهجور د یکشما که سرت  -
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را  او را از نظر گذراند. بعد از چند سال هنوز هم خاطر نهال یسرتا پا سپهر  
 . نهال بدون نگاه کردن به صورت او گفت:خواستیم

 آقا سپهر؟ یدشما خوب -

. افتادیم یشهاحرف یاد دیدینهال مهم نبود. هر وقت او را م یبرا سپهر 
 که اعماق وجودش را سوزانده بود.  ییهاحرف

 بد بود؟ شهیشما مگه م هاییبا احوال پرس -

 با اخم خطاب به برادرش گفت: سحر 

 .زنهی. بعد به من طعنه میگهسرش گرم بود د -

 یشابروها یانم یاما در ظاهر اخم ید؛اش به قضاوت سحر خنددر دل نهال
 نشاند و گفت:

 سحر؟ یداشت هنوزم دست از قضاوت کردن برن -

 انداخت که نگاه چند نفر به سمتشان جلب شد.  یصندل  یخودش را رو  سحر 

که  یمشد یبهانقدر غر  ینماعتماد کرد. اصال بذار بب شهیبه چشمام که م -
تو مثل  یول یستم؛ن یلهم خبر نداره. من که بخ ینمحمدحس یحت  ی؟نگفت 

راه  ییاتو به تنها یکیبعد چندسال  گفتییکاش م  یام بودخواهر نداشته
 .یداد

 یبه صندل  یاکه نامزد سحر نام داشت. اشاره  یروبه سپهر و عل  حوصلهیب   نهال
 ها کرد و گفت:
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 .ینلطفا راحت باش ییدبفرما - 

 یز ر یک نشاند و روبه سحر که  یشابروها یانم یحرف، اخم یناز زدن ا بعد
 . ادامه داد.کردیگله م

من هست و  یمیاز دوستان قد یکیآقا  ین. ایستن کنییر ماونجور که فک -
 هستن. یک رستوران هم با بهزاد شر  ینا

. سرش را باال نگریستیکنار نهال با شماتت او را م  یمرد یدنکه با د  سپهر 
 یدگلدان سف  خواستیاش مبه او انداخت. دل یدار ینگاه معن یآورد که عل

و ساره،  یانمهر سرش بزند. بعد از بعد کقرار داشت را در  یز که وسط م  یرنگ 
 گفت:  زیبود. سحر با لجبا اشیآدم زندگ  ینتر  یز انگسپهر نفرت

 .زنیمی. حاال باشه بعدا باهم حرف مکنمیمن که باور نم -

 یابروها ید،تکان داد و چهره اش را از نظر گذراند. پوست سف یسر  نهال
که دو هفته بعد از مراسم  یعروسک  ینیکه پهن برداشته بود. ب یپرمشک 

بلوند  یو موها یاقلوه یبرجسته و لبا یهاعقدشان عمل کرده بود. گونه
 ر بود. خالف نهال که صورت کودکانه داشت. سح  یچهره اروشن. دختر خوش

. نهال با کردیکه م  یشیبود. مخصوصا با فن آرا یتخانم با شخص یک مانند 
 گفت:  یخوردل

 .یارمم  یلدارم واسش دل یدمخانم و د ماهیک اصال باور نکن. من و بگو بعد    -

 کرد و گفت:  یبه صندل یااشاره علی

 .ینیدنهال خانم بش -
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 شد. یرهاز سحر نگاه گرفت و به نامزدش خ دلخور  

 . بهتره رفع زحمت کنم.شمیممنون مزاحمتون نم -

 گفت:  یهو با کنا زد یشخندیکه سکوت کرده بود. ن  سپهر 

مثل  کردینیحرفتون رو برعکس م ید! رحمت! بایه؟زحمت چ یددار یار اخت -
اش نصف یبزرگ  ینرستوران به ا ینباشه ا ی. هرچ یمما زحمتتون داد ینکها

 هست. تونیمیماله دوست قد

 یشکه چه قدر از سپهر نفرت داشت. بعد از چندسال حرف ها  دانستیم  خدا
او جالب   ی. برایدکش  اشیشانیبه پ  ی. نهال دست خوردیدر گوش نهال زنگ م

 یکرده بود. هنوزهم ادعا اشیکه نثار روح زخم ییهابود با آن حرف
سوزد. یدانست چرا سپهر م یو فراموش کرده بود. او م یاوردهارا درمعاشق

دور و  یهم که راحت شده بود کس یالشخودش را کنار ونداد گذاشته بود. خ
سر و گردن باالتر  یکونداد که  یدنبا د یتازاند؛ ول یو م یستاطراف نهال ن

 یک ونداد کنار نهال  یدند یدنقشه برآب شده بود. شا یشهابود تمام نقشه
 به او زد و گفت: یداشت. نهال لبخند حرص درار یخوب 

 ینرو انتخاب کن  ینجاا  هاتونیجشن تولد و دورهم  یبرا  ینتون  یهرچند، م  -
 یمیمقد  یقباشه رف  ی. هرچ یانبا دوستاتون راه ب  یکمتا بگم    ینو به من خبر بد

 مالک نصف رستورانه.
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زد. سحر که هنوز بعد از   یرا گفته بود. سپهر پوزخند  یمیقد یقعمد اسم رف  از  
کرد و   یآرام یچند سال متوجه خصومت نهال با برادرش نشده بود. خنده

 بود انداخت. یبه برادرش که در فکر تالف  یه نگا

 اش رو تف کن!سپهر؟ هسته یخورد -

سپهر ناز  یبرا یاز آنها. پشت چشم یبلند شدند بعد از خدافظ  یو عل سحر 
اش باز کرد و به فکر فرو اش را از دور گردنکرد و به سمت باال رفت. شالگردن

و  یمان یسپهر جلو یانمهر،ازدواج ک یشنهاددوماه قبل از پ یقارفت. دق
عمران  یکرد. در آن زمان دانشجو رشته یاز او خواستگار ینمحمدحس

بود.   یدهف را از زبان او شنحر   ینا  یگر دانشگاه آزاد بود. نهال هم که چندبار د
 یاناش با کجمع رد کرد. بعد دو سال که از ازدواج یاو را جلو یتبا عصبان

اش را که داشت. سپهر زهر   یگذشت و آن اتفاقات افتاد. در اوضاع بد روح 
ها باال رفت. گذشته از پله  آرام یهاانداخت. با قدم یین. سرش را پایختر

 گذشت.  یشهاچشم یپرده از جلو یک مانند 

*** 

 سال قبل: سه

و  یاش از زندگ شده بود. حال یرهخلوت خ یفروغ به کوچه یب  یچشم ها با
 یبود چه گناه  یدهپرسچند سال از خودش  ین. دراخوردیبهم م یرشاز تقد

سراغش آمده است. آفتاب در حال  ییبال ینچن ینمرتکب شده است که ا
ست کرده بود. با فکر اتفاق سه سال را در   یریدلگ  یغروب کردن بود و صحنه

روزها با وجود  یناش شد. اصورت یروانه یشهااشک  یشهمانند هم یشپ
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بخندد تا جواب  کردیم یسع یمان یهاو مراقبت یاوشن یکارها 
و سر  کندیم یهشب تا صبح گر  دانستیرا بدهد؛ اما خدا م هایشانیخوب 
ان یرا پا  اشیزندگ   خواستیاز خدا م  خواندیدار مچرخ  یصندل  یکه رو  ینماز

در خانه آمد.  یرا. صدا یاوشن یما،بدهد و هم خودش را راحت کند و هم ن
اش را پاک کرد. دوست نداشت نهال پرده را انداخت و با پشت دست صورت

را به دو چرخ،  یشهابشود. دست یاوشو ن یماباعث رنجش ن یشبا کارها
 به در خورد. یارفت. تقه یا تخت گرفت و به سمت پ  یصندل

 جانم؟ -

 با لبخند وارد اتاق شد و روبه نهال گفت: یاوشباز شد و ن در 

 سالم نهالم. چه قدر نور اتاق کمه؟ -

. یندبرق را زد که اتاق روشن شد و توانست نهال را بب  یدکرد و کل  یاخم  نیاوش
اش را درهم هبود. چهر  یامدهشدن اتاق به مزاجش خوش ن ینهال که چراغان 

 کرد.

 ! تا االن که هوا روشن بود.یجور ینسالم. هم -

را به سمت خودش برگرداند   یزد. به سمت نهال رفت و صندل  یلبخند  نیاوش
 او گذاشت و گفت: یهادست یاش را روو دست

 !خوایینم یزیخواهر قشنگم؟ چ یخوب  -

بود.  خبر یکه از اتفاقات گذشته ب   یاوشنه تکان داد. ن یبه معنا یسر  نهال
 حرفش را ادامه داد.
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 .یدنتاومده د یکی - 

 و گفت:  یددست او کش یر اش را از زحرف اخم کرد. دست ینا  یدنبا شن نهال

 .ینمرو بب یکس  خوامینم -

 یشانصورتش را برگرداند. به سمت قاب عکس سه نفر  ی،سپس با دلخور و
مبل نشسته بود. نهال طرف  یوسط رو یمابود رفت. ن یزانآو یوار د یکه رو
آنها  یهر دو یهابودند. دست یستادهاش اسمت چپ یاوشاش و نراست

 یما. ندکردن  ینگاه م  ینقرار گرفته بود. با لبخند به دورب  یمان  یهاسرشانه  یرو
و کروات  یمشک  ییلهو ژ یدسف یراهنتنش بود و پ یار مشک کت و شلو

را طبق  هایشینکه آست یدسف یراهنو پ یاشلوار سورمه یاوش. نیطوس
اش بود تن یابلند حلقه یکاربن  یآب  یراهنمعمول دوال تا زده بود. نهال هم پ

کرده بود.   یر گرا چشم اشیباییروشن که ز یششده و آرا ینیونش یبا موها
چشم  یاوشسرش نگاهش را از عکس گرفت و به ن یرو یزیافتادن چبا 

به او نداد. پا تند کرد و به سمت در رفت.  یدوخت. مهلت عکس العمل
 گفت:  شدیطور که خارج مهمان

 .کشهیطول نم یقهچند دق -

را   یصندل  یشهاو با دست  ییدهم سا  یرا رو  یشدندان ها  یتبا عصبان  نهال
سرش مرتب کرد. مشتاق بود بداند  یبه سمت جلو برد. شال زرد رنگ را رو

را قبول کرده است.  یدار او، درخواست د یخالف خواسته یاوشکه ن  یستک
او به  نیناگها یدار شد. نهال از د یاندر باز شد و قامت سپهر در درگاه نما



  

 
297 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

ر لبخند اش آمد. سپهسراغ یدار د یننسبت به ا ی. حس بدیدخودش لرز 
 اش نشاند و گفت:لب یرو یپرتمسخر 

 !یو دوست داشتن یز سالم نهال عز  -

 گفت:  یبلند ی. با خشونت و صدایداش را دزدنگاه نهال

 .ینمرو بب یکس  خوامیکه بشه؟ گفتم نم  ینجاا یاومد -

گذاشت و با لذت   یشآرا یز م یتوجه به حرف او، سبد گل رز را رو یب  سپهر 
 انداخته بود. نگاه کرد. یینسرش را پا نهال را که درمانده

 ی؟! هوم؟تا ک کنی؟یفرار م یتاز واقع یدار -

 اش نگاه کرد و گفت:کرد. به سر و وضع مرتب  یادندان قروچه نهال

صورت   خوامینم  یرون. فقط گمشو بکنمیفرار م  ینداره دارم از چ   یبه تو ربط   -
 !یرون. بینمنحس تو بب

شاخه گل رز از داخل سبد برداشت   یک نهال زد.    یبه خواسته  یپوزخند  سپهر 
 .یردبود تا انتقام پس زده شدن را بگ  یدهنگاهش کرد. روزش فرا رس  یر و با تحق

تو خودت   یچ   کنی؟یبا من رفتار م  ینجورینهال که هنوزم ا  نازییم  یتبه چ  -
 زنی؟یکه قلمبه سلمبه باهام حرف م  یدید

از همه وقت احساس  یشتر اش بد بود. به وقت حالاز هم یشتر روزها ب این
عذاب  یجواب دادن به همه را نداشت. سه سال برا ی. ناکردیم یخستگ 

 یپا یاش نشاند و جلولب یرو یبس بود. سپهر لبخند پر تمسخر  یدنکش
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 ه،اش را از نظر گذراند. پوست برنز صورت ینهال نشست. نهال با انزجار اجزا 
و صورت شش  یاقهوه یشکل ابروها یو فک مثلث  رهیت یاقهوه یهاچشم

 .یغ ت

ات تو سال! به چهره یکو  یستچندسالته؟ ب ی؟نگاه به خودت انداخت  یک  -
 ی؟دقت کرد ینهآ 

کند.   یدااش تماس پاش به صورتاش باال آمد. نهال اجازه نداد دست دست
 ینهال رو یهاسپهر شد. دست یکار باعث خنده ینرا برگرداند. ا یشرو

 به لرزش افتاده بود. یصندل یدسته

! یدیبه عقا یبندو پا یو سنت  یتو همون نهال مذهب خوامیاوه معذرت م -
 فراموش کرده بودم.

 با تنفر نگاهش کرد.  نهال

و  یو به رخم بکش یمتو سرم و فلج یبزن  یاومد ی؟و ثابت کن یچ  یاومد -
 ؟یخودت و نشونم بد یبرتر 

 اش را ادامه داد.و حرف یدخند تلخ

خونده! تو پولدار ! تو دلسوز و مهربون! خوبه بابا تو مرد! تو سالم! تو درس -
 بگم؟ یشتر ب یا

 انداخت و گفت: اشیدهبه صورت رنگ پر  یتوجه به حرف او نگاه  یب  سپهر 

! حاال جواب من و بده؟ ینات رو بزنم تو سرت نهال. هماومدم اشتباه گذشته  -
 ی؟نگاه به خودت انداخت  یک 
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که سرگرم صحبت   یاوشاز بابت ن اشیالهم نهال را دوست داشت. خ هنوز  
 را مانند نهال بلند کرد. یشصدا ینبود راحت شده بود. بنابر ا یهبا همسا

! به یشد یر و پ بارهیغم و غصه از چهرت م زن هشتاد ساله یک  یاندازه  -
 ریختم؛یرو به پات م  یاکم داشتم؟ دن  یمگه من چ   ی؟شد  یانزن ک  یمتیچه ق

 ی! االنم حقته! تو انقدر مغرور بودیشد یروان  یک زن  ی؟کرد  یکار تو چ یول
که سنگ   روزی. هنوز اون یستدختر مثل تو ن یادن ینتو ا کردییکه فکر م

 روبه رومه! یمامحمد و ن یجلو یکرد  یخمرو 

توجه به حال او،  یرا تار کرد. سپهر ب  یدشنشست. اشک د یشدر گلو بغض
 گذاشت.  یلچر و یهادسته یرا رو یشهادست

خورده.   یشونیتپ یمهر مطلقه بودن رو یسالگ   یستخودتو! تو سن ب  ینبب  -
 کنیی! فکر میراه بر   تونیی! نمیتو فلج   ی؟کرد  یتجسمان  یتنگاه وضع  یک 
بخاطر اون  یاصال بهش گفت  کنه؟یهست و جمع و جورت م یمان یتا ک 
 ی؟رو نابود کرد یتجون

اش سرخورد. نهال رنگ  یب  یگونه  یقطره اشک رو یکتحمل کند.  نتوانست
. لرزش زدیاش مدر صورت  یکیسپهر فکر کرده بود و االن    یهاحرف  یبه همه
اش گرفت. سپهر از حد، حالت تهوع یشب یکیشد. از نزد یشتر ب یشهادست

 ایستانهم یبرداشت و قهقهه ینزم یاز او فاصله گرفت. شاخه گل را از رو
 یشصورت او گرفت و گلبرگ ها  یسر داد. نهال ترسان نگاهش کرد. گل را جلو

و با همان  یختاو ر یپا یها را روشده بود. گلبرگ یوانهرا پر پر کرد. انگار د
 خشنود ادامه داد.خندان و  یچهره
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که پر پرت کردن. به نظرت بعد   ی! هنوز باز نشده بودیگل بود  ینا  یهتو شب  - 
مدت اونم تو رو  یکبعد  ی؟هست که جمع و جورت کنه؟ تا ک  یکس  یمان
 خانم فداکار! یمرکز توانبخش ذارهیم

در  یمانند خار یشهااش شده بود. حرفصورت یروانه یشهااشک  سیل
نگاهش کرد  یروزمندانهبود. پ یختهفته بود. سپهر که زهرش را رجگر او فرو ر 

 او گرفته بود. یهااو بلند شد. نفس نهال از حرف یو از جلو

! یدهتو تموم شده نهال خشک ییاومدم فقط بهت بگم که دوران فرمانروا -
 شوهرت شه... . یرمردیپ یکالاقل  یر کمتر خودت و بگ

*** 

اش نشسته صورت یرا که رو  یگذشته خارج شد و قطره اشک   یحال و هوا  از 
اش به ونداد گره خورد. مشغول حرف بود را پس زد. دو پله را باال رفت. نگاه

 یز آخر کنار پنجره نشسته بود. به سمت م یز اش بود. مزدن با تلفن همراه
بود  فنکه پشت تل  یو نشست. ونداد با فرد یدرا عقب کش یرفت. صندل

 :یدکرد و از او پرس  یظ خداحاف

 خوری؟یم یچ  -

عوض شده بود. لبخند  اشیگذشته، حال و هوا یکه دوباره با تداع  نهال
 زد و گفت: یتصنع

 !یداد ی،سفارش داد یهرچ  -
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اش پالتو یبرا داخل ج اشیمتگران ق  یمشکوک نگاهش کرد. گوش ونداد 
 نهال را نگاه کرد. یگذاشت و جد

 شد؟ یچ  یکه بود  یینپا -

گذاشت.   یز م یکوچکش را از دور گردنش خارج کرد و رو  یدوش یفک  نهال
 اش بسته بود را باز کرد و گفت:دور گردن یشالگردنش را که کروات 

 شد؟یم یزیچ یدنشد. مگه با یزیچ -

داد گذشته را   یحسرش را تکان داد و گارسون را صدا کرد. نهال هم ترج  ونداد
 اش ببرد.ذهن ینقطه ینفراموش کند و به دورتر 

*** 

 یبه مخاطب انداخت. شماره  یپالتواش درآورد و نگاه   یبرا از ج  یگوش  ونداد
نشست و  یز عز  یاداش به لب یرو یبود. لبخند یشمادربزرگ، مادر یخانه

دومم.« نهال را ترک   ی. طبقهرمیپس من جلوتر از تو م  »یبعد از گفتن جمله
اش اش در گوشمادربزرگ    ینمهربان و غمگ  یکرد و تماس را وصل کرد. صدا

 انداخت. ینطن

 سال،یک ! گله کنم؟ ناراحت باشم؟ خوشحال باشم که بعد  ی؟سالم مادر خوب   -
 !یاد؟نوه ام داره م

 کوتاه باال رفت و جواب او را داد.  یهاپله از 

 .ید. حق داریدبگ یبم. هرچ منم خو ین؟. خوبیز سالم عز  -
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. یداش را از پشت تلفن شنآرام ییهگر   یاو تنگ شده بود. صدا یبرا اشدل 
از کارکنان رستوران به او سالم کرد   یدوم، مرد  یبه طبقه  یدنشبه محض رس

 تکان داد. یو در جواب او ونداد سر 

ر حرف بخاط  یم؟بود  ارزشیسر ما اومد؟ انقدر واست ب   یبا رفتنت چ   ینگفت   -
 ینا یستاد،پشتت ا یشههم یبشه؟ حاج  یتو شهر غربت که چ  یمردم رفت 

 دفعه هم مثل قبل!

 یعات؟مردم بشم با اون شا ینما انگشت یشتر موندم که ب یم -

در آن وقت ظهر پر بود.  یزهام یشتر به اطراف انداخت. ب ینگاه  ونداد
 و گفت: یدکش  یاش آه سوزناک مادربزرگ

کرد  ی. پدربزرگت ثابت مموندییشه. م یلانشاهلل مسبب اون اتفاق ذل -
کردن دختر   یغهام نگاه نکرده چه برسه به صبه نامحرم یحاج مجتب ینوه

 مردم.

که انگار   یانیکه پشت پنجره قرار داشت رفت. ک  یز م ینبه سمت آخر ونداد
 گفت:  اش رفت وبود. به سمت یدهرس یشونداد جان به دست و پا یدنبا د

واستون باال رو   یاینم یددار ینگفت  یباال! وقت   ییدقربان. بفرما  یدخوش اومد  -
 مرتب کردم.

 اش گفت:به او انداخت روبه مادربزرگ ینگاه  ونداد

 دستتون. یچند لحظه گوش -

 رستوران بود ادامه داد. یخبره یاز کارمندها یکیکه   یانیروبه ک سپس
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. زنگ زدم بدونم شینیمیجا م  ینباال نبود. هم  یبه مرتب کردن طبقه  یازین  - 
 .یومدنامروز ن یننه که گفت یاهستن  یسلطان  یآقا

 کردند، انداخت و گفت:  یبه چند پسرجوان که سر و صدا م ینگاه  کیانی

. چندبار کننیسر و صدا م یلیخ یونآقا ینباال بهتره ا یدقربان اگه بر  یلو -
 .کننینم یتوجه یهم تذکر دادم؛ ول

 زد. یانیک  یبه شانه دستی

 یک کننینم یتهم اگه رعا یونآقا ینو باال نداره. ا ینجانداره ا یاشکال -
 تر برخورد کن. ینکردن جد یبده و اگه توجه یگهتذکر د

 ین ونداد غبطه خورد. در ا  یاش به خونسردگفت و در دل  یچشم قربان   کیانی
 یبود؛ اما آوازه یدهند یادکه او کارمند رستوران شده بود. ونداد را ز  سالیک 

 یز کارکنان باعث احترام به او شده بود. ونداد به سمت م  یانخوش او در م
 یهتک  یکه به پشت   شاروبه مادربزرگاش گرفت و  گوش  یک را نزد  یرفت. گوش

 . گفت:خواندیفاتحه م یشهاپسر، عروس و نوه یلب برا یر داده بود و ز

 شدیتر مسخت یط. شراموندمی. اگه میز رفتن من به صالح همه بود عز  -

 گفت:  یبا دلخور اشمادربزرگ

که   ییکه نشون بده اون بال  یتو دستت دار یزیکرد مادر؟ چ  یاالن چه فرق  -
به سمت  یحقوق  یخبر اومده کار تو نبوده و موسسه یاز خدا ب  یسر دختره
 کار تو نبوده؟  ینرفته و کاله بردار یورشکستگ 
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آن  یشکه ده ماه پ  ییهاحرف یادرا عقب داد و نشست. با  یصندل ونداد 
 زد. یاش لبخند مرموذضبط شده یمرد اعتراف کرده بود و صدا

 اون دختر دروغ بوده! یهاارم که شاهده حرفنفر و د یک یاالن صدا -

 گفت:  یحرف از زبان او، با خوشحال ینا یدنبا شن اشمادربزرگ

 ی؟مدرک دار یعنیپسرم؟  گییجدا م -

 ینگاه  کرد؟یباورش م یکرد. مدرک داشت؛ اما چه کس  یتلخ  یخنده ونداد
 اش گفت:انداخت و روبه مادربزرگ یشبه انگشتر عمو

گفته، به حساب   یچ  یبوده و برا یکه کار ک   دونمیم ینمانم. و اآره زهره خ -
. رسهیعملش م  یو به سزا  شهیم  یدگیکه پشت اون اتفاق بود هم رس  یکس

 راحت. یالتخ

حرف پدربزرگش را  یاش رد شد. با چه عقلچشم یاز جلو یانمهر ک  یچهره
که او پس از   ییهاباور بود. التماس  یرقابلخودش هم غ  یقبول کرده بود؟ برا

را نابود  اشیندهزنش را هل داده و آ  یدنگو یتا به کس کردیچند روز از او م
سکوت را  اشاش زنگ خورد. مادربزرگکرده است. مانند ناقوس در گوش

 شکست.

 مامان جون! یبار بهم بگ  یکآرزو به دلم موند  یه؟چ یز عز  یه؟زهره خانم چ -

که بر تن داشتند معلوم   ییها. از لباساش را به چهار پسر دوختنگاه ونداد
 بودند. یانیدارند. مشغول بحث کردن با ک یخوب  یبود. وضع مال

 مامان جون؟ یا یمگه من مثل آوا لوسم که بگم مامان  -
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 و گفت: یدخند اشمادربزرگ 

 یدوست دار  یفردا. چ   یبرا  یمها رو بذارحرف  ینمگه خواهرت لوسه؟ حاالا  -
 فسنجون؟ یاپلو؟  نیریواست درست کنم؟ ش

 یکه غذا  گذشتیم  یادیاش را مزه کرد. مدت زدهان  اشیز عز   یغذاها  یاد  با
ها سوق داد. نخورده بود. نگاهش را از آنها گرفت و به سمت راه پله یخانگ 

 یاما سرخ   شد؛ینم  یدهنظرش به نهال جلب شد. درست بود دور بود و خوب د
 له معلوم بود.اش از آن فاصصورت یو گرفتگ  یشهاچشم

 پلو کردم. یرینهوس ش -

 گرفت و بلند شد.  یرا از پشت  اشیهزنگ خانه، تک یبا صدا اشمادربزرگ

 ی؟ندار یباشه پسرم. فردا نهار منتظرتم. کار -

 نشست. ونداد بدون نگاه گرفتن از او گفت: یشگرفته جلو  یبا چهره نهال

 نه قربونتون خدافظ! -

 :یدرا قطع کرد و از او پرس گوشی

 خوری؟یم یچ  -

 !یداد ی،سفارش داد یهرچ  -

نهال را به آن چند نفر ربط داد. از جمله آن  یگرفته  یو چهره یناراحت  ونداد
دانست  یخودش احساس کرده بود. م یرا رو اشیکه نگاه عصبان   یپسر 

حال شده را پشت سر گذاشته است و خالف او که خوش  ینهال امروز روز سخت 
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ها حرف  نو زدن آ  یانمهر بوده است. جواب دادن به ک یشرو  یادیبود.فشار ز 
 ین. سنگدادیم یحاش ترجسکوت را به دفاع از حق یشهکه هم  ینهال یبرا

 یبود. چند لحظه به سکوت گذشت. ونداد بعد از دادن سفارش غذا، به پشت 
 یرهخ  یز م  یگلدان رواش نبود و به  به نهال که حواس  یداد. نگاه   یهتک  یصندل

اش نبود از ذهن اشگیسال که نهال در زند پنج ینشده بود. انداخت. فکر ا
. خالف شنیدیرا م اشیهگر   یها صداشب یصاعقه گذشت. بعض یک مانند 

که   ییچندسال به ونداد هم سخت گذشته بود. به بالها ینباور همه، در ا
 یکرد. نهال همچنان با آشفتگ او در دادگاه، سرش آمده بود فکر   بخاطر حرف

و روبه او  یددست کش یالو خ ر . ونداد از فککردیسپهر فکر م یهابه حرف
 گفت:

 که همراه با اون دختر بود حال االنت مربوطه؟  یبه پسر  -

 یشونداد که موها  یکام او را تلخ نکند. نگاهش کرد. از چهره  ینکها  یبرا  نهال
 ببرد. یپ توانستیبود. به درونش نم یختهر اشیشانیپ یرو یشانپر 

 گفته؟  ینه ک  -

 زد و گفت: یشخندین ونداد

 .یستکامال معلومه که مربوط ن  -

از داخل  ی،ناگهان  یمتصم یک ی. ط یدنهال با فکر گذشته لرز هایدست
 یشهااسم قرص اخم  یدنرا درآورد و روبه ونداد که با د  یقرص  یقوط   اشیفک

 درهم شده بود. گفت:
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 داروهام و بخورم. یدبا یارن؟آب ب یوانل یک یبگ  شهیم - 

 که نهال گفته بود پوزخند زد.  یدروغ  ینبه ا ونداد

 خوری؟یآرامبخش م یچ  یبرا -

 گفت:  یآرام یو با صدا یداش را از گز قرص را باز کرد. لب درب

ها . مثل بزدلیومدمگذشته کنار ن  یتبخورم. چون هنوز با واقع یدچون با -
. چون خورهیحالم از خودم بهم م بینمیگذشته رو م  یاز آدما یکیهروقت 
که  یچند ساعتم که شده فکر نکنم به اتفاقات  یبخوابم و برا شهیباعث م
 افتاده.

نهال باعث شد. دست راست ونداد مشت شود. خودش   ینآرام و غمگ  صدای
از  را کنترل کرد تا به خودش مسلط باشد. همان ونداد مهربان گذشته که

 یهاخنده ی. صدانشستیاو م یهاحرف یو پا آوردیبه او پناه م کسییب 
 بلنداش را  بار اخطار بدهد. ونداد دست  ینچندم  یبرا  یانیپسرها باعث شد ک

نهال نگاه   ینغمگ  یاقهوه  یهاقرص گذاشت. داخل چشم  یقوط   یکرد و بر رو
 کرد و گفت:

کنار؟ چرا   یگذشته رو بذار  خواییچرا نم شه؟یحل م یزیبا آرامبخش چ -
 کنی؟یاز نو شروع نم

کرد. چشمانش لبالب   یباز  اشیفک  یانداخت و با دسته  یینسرش را پا  نهال
جلوه دهد؛ اما  یفونداد ضع یشپ خواستیاز اشک پر شده بود. دلش نم

 گفت:  یادورگه یاتفاق افتاده بود. با صدا ینناخواسته ا
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شاد باشم بخندم بگم به درک که اون  یاممچون با گذشته خو گرفتم. تا  - 
. با گفتن بینمیو سوزوندن و م یگرمکه ج  ییاز همون آدما یکیاتفاق افتاد 

ام . خستهدنیجلوه م  یو عاد  یارناون همه حرف که بارم کردن به روشون نم
 پر پر شدم. یمن تو اوج جون 

 یهصورتش گذاشت و آرام شروع کرد به گر   یرا رو  یشها. دستیاوردن  طاقت
اش قرص را در دست  یکردن، نگاه چند نفر به سمت آنها جلب شد. ونداد قوط 

 گفت:  یآرام یو با صدا ییدهم سا یرو یترا با عصبان یشهافشرد. دندان

 و تو ذهنت کرده؟ ییحرفا ینهمچ یکدوم احمق   -

آن نهال صبور نمانده بود.   از   یزیچ  یگر از قبل! د  یشتر شده بود. ب  یفضع  نهال
 یاش شده بود گر گرفت. قوط صورت یکه روانه ییهااشک  یدنونداد با د

همان  یمچاله شد. حال و هوا یقرص بر اثر فشار دست او کم یکیپالست
 اش آمد.سال قبل سراغپنج

 یین؟خودم برم پا یاگفته   یچ  یشده و ک  یچ  گییم -

. لرزیدیکه آن مدت نثارش کرده بودند. م  ییهانهال بخاطر حرف هایشانه
 یهادست یاش روگذاشت. دست  یز م یقرص را رو یونداد ناخودآگاه قوط 

 ینکه در ا  یزهاییتمام چ یر بود قرار گرفت. ز یز م یسرد و لرزان نهال که رو
 ییهاتوبه  سر که داده بود.    ییهاخودش ساخته بود. زد. سر قول  یها براسال

 ینونداد سرش را باال آورد و شرمگ یهادست یکه کرده بود. نهال از گرم
 نگاهش کرد.
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 نگاه به من بنداز. من همون وندادم. یک شده؟  یچ  یبگ  خوایینم - 

ه گوش خبر ب  ینرستوران به حال خودش برگشته بود. ونداد مطمئن بود ا  جو
. ونداد خالف ظاهر کردندینکرده بود؛ اما همه فکر م  یبی. کار عجرسدیبهزاد م

نهال کمتر شد. ونداد  یهااست. لرزش دست یا یآدم مذهب اشیامروز
را از او  شرا بروز ندهد. نهال نگاه یزیکرد چ  یاش را برداشت و سعدست

اش پالتو  ینشد. با آست  هیر نصب بود خ  یوار که به د  یگرفت و به تابلو مرد و زن 
که  یاکردن گذشته یفکرد و شروع کرد به تعر  یز صورتش را تم یهااشک 

 یر تحق یهاپشت سرش. نگاه یهاکه نهال بود و حرف  یاونداد نبود. گذشته
 ییها. نگاهکنندیم  قضاوتشانو فقط    دانندینم  یاز کس  یزیکه چ  یمردم  یز آم

 یپسر  یهاا شکسته و خرد کند. حرفهمچون نهال ر  یدل آدم تواندیکه م
 یتمام دل دختر   رحمییبرادر بزرگترش با ب   یکه بخاطر انتقام، خرد شدن جلو

 گذشت،ی. هر لحظه که مکردیرا شکست که به زور خودش را جمع و جور م
. یدنهار، نهال دست از حرف زدن کش وردن. با آ شدیحال ونداد دگرگون تر م

اش را پاک کرد. سبک شده از درون جعبه برداشت و صورت  اییدستمال کاغذ
در چشمانش نگاه کند.  توانستیکه ونداد کرده بود، نم  یبود؛ اما بخاطر کار

اش بدن یتک سلول هادر تک  یمانی. پشیدكش  اشیشانیبه پ یونداد دست 
 هایییبا سخت  توانستیبود، حال م یودش عصبخ ستنفوذ کرده بود. از د

. یدرا بگو  یتداشته است. به او واقع  یاست و او نقش پررنگ   یدهکه نهال کش
 به او انداخت و گفت: ینگاه  یمنهال ن

 نه؟ یاها رو آورد قرص ینبه ا شهیحاال به نظرت م -
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به او  ینگاه  یانیکه ونداد سفارش داده بود. ک  ییچند نوع غذا یدناز چ بعد 
 انداخت و گفت:

 یست؟ن اییگهقربان امر د -

 کرد.  یلسرش را به سمت او ما ونداد

 !ینه مرخص -

اش نه بود. ونداد که آن هم جواب  یدسوال را پرس ینروبه نهال هم ا سپس
بود  یاز روز یشتر ب اشیتنهال آتش گرفته بود. عصبان یهاحرف یدنبا شن

صورتش کرده   یهماناما همچنان لبخند م  کرده بودند؛  اشیرونکه از موسسه ب
زد  یمحجوب  داش بدتر نشود. نهال لبخندرهم یچهره یدنبود تا حال نهال د

 و گفت:

 یدروم بود. شا یادیامروز فشار ز یدحال تو رو هم گرفتم. ببخش ینکهمثل ا -
خبر نداشت به تو،  یکه تا االن به جز من و سپهر کس  ییهاحرف  ینبا گفتن ا

 دوشم برداشته شد. یاز رو یبار یک 

 را درهم قالب کرد. یشهابه اطراف انداخت و دست یینگاه گذرا ونداد

 یما. به جز نشهیها حالت بهتر محرف یسر  یکبا زدن  یهروقت فکر کرد -
 من هستم. یاوشو ن

 گفت:  ینشرمگ یبا همان چهرهرا تا زد و  یدستمال کاغذ نهال

 .گمیبهت م خواستمی. اگه گوش مفت میونمبهت مد یشهمن هم -
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بهتر شده بود؛ اما ونداد  یشها. با زدن حرفیدحرف آرام خند ینبند ا پشت 
 بلند شد و گفت: یصندل یرا از درون آتش زده بود. نهال از رو

 مون غذا سرد نشه.دستام و بشورم لطفا شروع کن منتظر من ن رمیمن م -

 یبهداشت  یسبه سمت سرو یعسر  یهاتکان داد. نهال با قدم یسر  ونداد
رس اش، دست چپش را باال آورد. به کف  یر رفت. با خارج شدن او، از ت
 یچنگ   یبود که دست نهال را گرفته بود. عصب  یدستاش نگاه کرد. همان دست 

 لب گفت: یر زد و ز یشداخل موها

 حرفات. یر ز یونداد! زد یگند زد  -

. تا بلکه یدنفس سر کش  یک و    یختر  اییشهرا باز کرد و داخل جام ش  نوشابه
دوم  یاش باال رفته بود. دکمه بدن یکاسته شود. دما  اشیاز التهاب درون 

چندسال آورده   ینژاکت بود. باز کرد. چه بر سر نهال در ا  یر را که ز  اشیراهنپ
 .دانستیبودند و او نم

*** 

ربع  یکشد. بعد از  ییکه از خجالت سرخ شده بود وارد دستشو  یصورت  با
رنگ را باز کرد   ییطال  یرآب. شکردیدست ونداد را احساس م  یهنوز هم گرما

سپهر از ذهنش رفته بود.  یو صورتش را آب زد. حالش بد شده بود. چهره 
که   ییدستشو یرا لبه یشتمام سرش پر شده بود از اسم ونداد. دست ها

شد.   یرهخ  اییرهدا  یینهخودش درون آ   یسنگ مرمر بود گذاشت و به چهره  
انداخت. سحر بود. امروز   ینهاز داخل آ   یباز و بسته شدن درآمد. نگاه   یصدا
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رساند.  ییاش را نداشت. او با عجله خودش را به دستشوحال و حوصله 
بود؛ اما برادر   مایاو بود و برادرش همکار ن  ییدرست بود دوست دوران راهنما

هم که سحر بود سپهر  یتحمل کند و هر مکان  توانستیترش را نم یک کوچ
 یعرا سر  یشها. نگاه از در بسته گرفت و دستشدیم یدااش پهم سر و کله

 یبهداشت  یسبا سرعت از سرو یدستمال کاغذ یک شست و بعد از برداشتن 
 یادشد. با  نداددرهم و یهارفت که متوجه اخم یز . به سمت مخارج شد

بگذرونه! «  یر رو بخ اشیهکه امروز افتاده بود در دلش گفت» خدا بق  یاتفاقات 
نشست. بدون نگاه کردن به ونداد قاشق چنگال را  یصندل یسپس رو

 برداشت و گفت:

 ی؟چرا شروع نکرد -

اش به چهره یه نهال کالفه بود. نگا یهاکه هنوز هم بخاطر حرف ونداد
 انداخت.

 بعد از نهار. یبحث باشه برا یادامه -

زد  ینیباشد.لبخند غمگ یفیونداد آدم ضع یجلو خواستیکه دلش نم  نهال
 و گفت:

 !یگهتموم شد د ی؟بحث چ  -

خودش  یبرنج را برداشت و همان طور که داخل بشقاب برا یسد ونداد
 . گفت:کشیدیم

 ی؟کرد  کار یشد؟ چ یبعد از رفتن سپهر چ  -
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از همه عالقه به  یشتر به غذاها انداخت. چند مدل غذا بود؛ ب ینگاه  نهال 
مقدار داخل بشقابش   یک ظرف را برداشت و    ینکشک بادمجان داشت. بنابر ا

 . گفت:کردیرا خراب م یشرو یزاینو همان طور که با قاشق د یختر

 رو کردم. یدکه نبا  یکار  -

رنگ براق را داخل  یاکلمه از زبان نهال، قاشق نقره ینا یدنبا شن ونداد
 اش فشرد.مشت

 ی؟کرد  یکار چ -

 .یدونداد چشم دوخت. تلخ خند یبه صورت عصب نهال

 یناز شر ا تونمیو م شهیدرست م یهمه چ  یبا خودکش کردمیفکر م -
 یاز رو یبار یک که دامنم و گرفته بود خالص شم.   ییها و اتفاق هاحرف

 بردارم. یاوشو ن یمادوش ن

 یها. نهال جرعت نگاه کردن در چشمییدهم سا یرا رو یشهادندان ونداد
 گفت:  یتو با عصبان یدبه گردنش کش یونداد را نداشت. ونداد دست 

 ی؟خودت و بکش یکیکه بخاطر حرف   یبود یفانقدر ضع یعنی -

قاشق کشک  یکنشسته بود.  یشدر گلو یگذشته، بغض یبا تداع که  نهال
 بادمجان را خورد.

بهم زده بود.  ینیسنگ یهاحرف ی. درسته اشتباه کردم؛ ولیمن نبود یجا -
 کردی؟یم یکار تو چ
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 ادامه داد: یشد و با تلخ  یرهونداد خ یهاچشم به 

وگرنه اگه   یرهم  ! فقط اگه زن مطلقه باشه اسمش بد در یستیالبته تو دختر ن  -
.مثل روز یستپشت سرشون ن یحرف  یچمردا صدتا زنم طالق داده باشن ه

زنش خوب   گنیمرده مقصره، م  یدشا  گهینم  ینتشونبب  یهرک   مونن،یاول م
 بوده. یجور یننبوده. زنش ا

پشت سرش افتاده بود. به  یهاحرف یادحرف نهال دوباره  ینکه با ا  ونداد
 شد. یرهاو خ

. زننیجماعت پشت همه حرف م ینکه ا  بینییم ی؟از کجا انقدر مطمئن -
بخاطر   ی! مگه اشتباه کردی؟بخاطر حرف مردم خودت و بکش  یخواست   یچرا م

 ی؟داستان تو بود ینا یمگه آدم بده ی؟پدرت ازدواج کرد

شق را داخل بشقاب گذاشت و بحث خسته شده بود. قا یکه از ادامه  نهال
 گفت:

 !یخودکش ی. حت کنییبه گلوت برسه همه کار م یوقت -

خسته شود. بداند سربار  یاشتباه کرده است؛ اما آدم وقت  دانستیم نهال
. کندیکار را م ینکند. هم یزندگ  یدر مراکز توانبخش یداست و آخرش با
 شت.را دا یطزن مطلقه بود و آن شرا یک مخصوصًا نهال که 

 زد و روبه او گفت: یشخندین ونداد

اتفاقات   ینا  یهمه  یماجراها بذارم قسر دربره؟ عامل اصل  ینبا ا  یتوقع دار  -
 بود و بس! یانک
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 .کندیآخر ونداد کارخودش را م دانستیداد. م یروننفسش را کالفه ب نهال 

که   یکس  ینکه اول  دونییخوب م  یول  یفتی؛که خودت تو دردسر ن  یبه شرط   -
 .یاش رو باطل کنن خودت وکالت یو پروانه یرنو بگ اشیقه

 را تکان داد و گفت: یشپا یعصب ونداد

اتفاقات  یخیالخودم ب یکار یتانقدر خودخواهم که بخاطرموقع یعنی -
پنج سال گفتم که اشتباه   ینگذشته شم؟ اون زمان هم اشتباه کردم صدبار تو ا

 کردم.

 به غذا کرد و گفت: یفه شده بود. اشاره ابحث کال یکه از ادامه  نهال

و رد   یدمرس  یی. منم به جایازتهران برگشت   ینکهموضوع رو بعد از ا ینبذار ا  -
 ی سراغش. االن واقعا کشش دادگاه و اداره یمکردم بر  یداپدر و مادرم و پ

 بعد، نهارت و بخور سرد شد. یو ندارم. بذار برا یآگاه 

. کردیبه بعدًا موکول م یدفت. حق با نهال بود. بانگاهش را از نهال گر  ونداد
 یدنشن ینانداخت. نهال با ا یندرون رستوران طن یروس یخواننده یصدا

که   یمالبانش نشاند. بخاطر ن  یرو  یآهنگ چند لحظه مکث کرد و لبخند  ینا
 داشت.  یاد  یرا به خوب   یزبان دوم داشت. نهال روس  یادگیریدر    یادیز  یدتأک

 "من تو رو دوست دارم 

 .شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون

 تو رو دوست دارم  من
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 .شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون 

 تو رو دوست دارم  من

 شدیم ینجوریا یدبدونم چرا ، نبا ینکها بدون

 "کردمیبود که فکر م یزیچ یباترینداشتن تو ز دوست

گذاشت.   ینیچ یدسراغ نهال آمد. قاشق را درون بشقاب سف یبیعج آرامش
 یشانداخت و با تمام وجود گوش سپرد. از غم چند لحظه پ یینسرش را پا

به او  یحرکت نهال نگاه  یننبود. ونداد که حواسش پرت بود. با ا یخبر 
صورتش  یرو یشهامژه ییهرا بسته بود و سا یشهاانداخت. نهال چشم

 یرونرنگش از کنار شال ب  ییخرما  یرنگ بود. موها  یب   یشهانهبود. گو  ادهافت
منتقل کرده بود. ونداد  یشانآرامش را به ونداد پر  ینآمده بود. آرام بود و ا

 هاییاز مشتر  یکیمجذوب صورت او شده بود. با افتادن قاشق از دست 
 گفت:  ونگاهش را از نهال گرفت  یعرستوران، ونداد به خودش آمد. سر 

 یگه؟م یخواننده چ  یفهم یم -

 را باز کرد. با همان لبخند گفت: یشهاچشم یسر  نهال

و  یممال یتممن هست. ر یزندگ  یهاآهنگ  ینآهنگ از بهتر  یناهوم. ا -
 ینرو هم با ا یادر یهاموج یساحل آروم، صدا یک به  برهیآرومش من و م

 .کنمیآهنگ احساس م

صورت  یخخودش کرد. م یخو دوباره ونداد را م یداش خندحرف ینا به
 یشهاخنده دانستی. نهال نمشدیم یباز یتنها یمعصومش که با لبخند ب 
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. یدبه او نگو یزیو چ یردبگ یدهامر را ناد ینکرد ا  یبا ناز است. ونداد سع 
نابر اش با نهال خراب شود. بدوستانه ینداشت. دوست نداشت رابطه یلیدل
 لبش بنشاند. نهال ادامه داد. یرو یکرد. لبخند  یسع ینا

و   یماکه با ن  یی. به روزهایهغم و غصه چ  دونستمیکه نم  ییبه روزها  برهیم  -
 خواییدلمون خوش بود. م یمنداشت یخوب  یوضع مال ینکهبا وجود ا یاوشن

 کنم؟  یمعن

 نگاهش کرد و گفت: یجد ونداد

 نه نهارت و بخور. -

 ینتکان داد. آخر  یاش درهم رفته بود. سرحرف ونداد چهره ینکه با ا  نهال
شدن دهانش،   یقاشق از کشک بادمجان را داخل دهانش گذاشت. پس از خال

 همراه با خواننده شروع کرد. به معنا کردن. یآرام یبا صدا

 .اتخواهمیم یشههم یبرا -

 داشتنت یبرا جنگممی

 یبایتصورت ز برای

 کندیکه مبهوتم م  یتخنده ها برای

 من یزانو یرو یدیخواب تو

 سخت یروزها یبرا من

 خواهمیگرمت را م  آغوش
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 را یبایتز نهایتیصورت ب  با 

 تو رو دوست دارم  من

 .شدیم ینجوریا یدبدونم چرا، نبا ینکها بدون

 را داخل شال برد. ادامه داد: یشزد و موها یلبخند کمرنگ  نهال

 زنیمیقدم م هایابونخ یها تونور چراغ یر ز -

 کنمیم یفو برات تعر  یچشمام نگاه کن، همه چ  به

 چشمام و نگاه کن خونم،یبرات م الالیی

 کجاست؟  مهربونیش

 یبایشد. متن ز  یرهبه نهال خ  ینهداد. دست به س  یهتک  یصندل  یبه پشت   ونداد
 آهنگ به دل ونداد هم نشسته بود.

 کندیکه مبهوتم م  یتهاخنده یبرا -

 بردیخوابت م یمزانوها روی

 سخت یروزها برای

 خواهمیآغوش گرمت را م من

 را یبایتز نهایتیصورت ب  با

 نه نه نه نه نه. نه

 «یک رئوف، فا الالیی،»
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اشت. با اش گذاز تمام شدن آهنگ ، چند تکه کباب برگ داخل بشقاب بعد 
 از آن را جدا کرد، نهال با شوق گفت: یقاشق تکه ا

 یادگیریساله بودم من و به سمت  ۱۳...۱۲ یاز وقت  یمان یم،عاشق زبون روس -
 زبون دوم هل داد.

 یتکان داد. نهال بدون نگاه کردن به او نهارش را خورد و به پشت   یسر   ونداد
کاسته نشده بود.   اشیداد. ونداد که هنوز هم از التهاب درون  یهتک یصندل

. تا نوشابه را یختخودش ر یواندر ل یرا باز کرد و مقدار یاهس ینوشابه
 نهال کرد او گفت: یوانل یکنزد

 نداره. توهم نخور. یزی. به جز ضرر چیستماهل نوشابه ن -

 .یدبه او انداخت و خند ینگاه  یمن ونداد

 ها خوبه.موقع  یبعض یبرا -

 یدنرا زمزمه کرد. ونداد بعد از نوش «یتکان داد و»هرجور راحت  یسر  نهال
 بلندشدند. یز گذاشت و باهم از سر م  یز م یرا رو یواننوشابه ل

. خودت و معذب نکن  بمون یو به کارات سر و سامون بد یبمون  خواییم -
 .رمیم یبا تاکس

 گفت:  پوشیدیکرد. همان طور که پالتواش را م  یاخم تصنع ونداد

استراحت به خودم   یک  یدسه روز کارام و جمع و جور کردم. امروز و با  ینتو ا  -
 دادم. یم
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 تکان داد و گفت: یسر  نهال 

 .یمپس بر  -

بود به سمت پله ها  یانیک  اشیلکردن از آن مرد که فام  یاز خداحافظ  بعد
از آن چند پسر که  یبه سر تا سر رستوران انداخت خبر  ییرفتند. نگاه گذرا

پر بود. انگار با خوردن نهار. حالش جا  یزهام یشتر کردند نبود و ب  یسرصدا م
به راه پله ها  ینگاه  لرفت. نها یم یینآمده بود. چون با لبخند از پله ها پا

 کنارش بود گفت:  انداخت و روبه ونداد که

 یهنگاه کن تو رو خدا شده شب ین؟زد ینجاا یهروح چ یب  یها ینقاش ینا -
 شده. یقهرستوران ارواح. بهزاد چه بد سل

 ها انداخت. یبه نقاش یزد و نگاه  یلبخند محو ونداد

 شد. یجالب نم یادمن دوسشون دارم. رنگ روشن ز -

 توئه؟ ی یقهسل یعنیعه؟ -

 آره. -

سحر افتاد. سه  یز آمد. نگاهش به م یینآخر را پا یفت و پله گ  یآهان  نهال
هم به آنها اضافه شده بودند. سپهر سرش را باال آورد. تا نهال آمد  یگهنفر د

شد و باعث شد  یدهپالتواش توسط ونداد کش ینپا تند کند و برود. آست
 و گفت: ردخم ک ینگاهش کرد. ونداد سرش را کم ی. سوالیستدبا یشسرجا

و خودت   یکه گفت مغرور  یفرار! بهش ثابت کن همون جور  یعنیکارت    ینا  -
 که زد و بهش بده!  ییها. جواب حرفدونییو در شان اون نم
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باشه تکان بدهد. از نظر ونداد   یبه معنا  یدر کالم ونداد باعث شد سر   جدیت 
بودند   یستادها  یکم  یآنها که در فاصله    یدنآن پسرهم مقصر بود. سپهر با د

گوش   یک چهره اش را درهم کرد که از نگاه ونداد دور نماند. ونداد سرش را نزد
 نهال برد و حرفش را ادامه داد.

کرده پس   هیسکن. اگه خودش و در کنار من مقا  یاالنم برو ازشون خدافظ  -
 منتظرتم. یرون. بیرهبگ یشآت یشتر بذار ب

زد  یاز حد او جا خورد. نگاهش کرد. ونداد لبخند محو یشب یکیاز نزد نهال
 رفت. نهال با خودش گفت: یو به سمت در خروج 

 کنه.  یم یادز یبعج یامروز کارها -

 آنها رفت. سپهر   یز لبش نشاند به سمت م  یرو  یداد و لبخند  یرونرا ب  نفسش
به سحر زد و بعد از  یاو نگاه غضب آلودش را از نهال گرفت. لبخند یدنبا د

 یخواهر، شوهر خواهر و برادر عل یدبا آن سه نفر که فهم یسالم و احوالپرس
 هستن روبه سحر گفت:

 .یرمدارم م ی؟ندار یکار-

حرکت ونداد از چشمش   ینکه از احساس برادرش به نهال آگاه بود و ا  سحر 
 لبش نشاند. یرو یه بود. لبخند زورک دور نماند

 . نه قربونت. مراقب خودت باش!زنیمیبعدا باهم حرف م -

 به سپهر انداخت و گفت: یبا نامزد سحر، نگاه  یاز خداحافظ  بعد

 خدافظ جناب سپهر خان. -
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 یغره اگفت و چشم  ی،زد که او با حرص خدافظ نهال خانم یشخندین نهال 
 ینگاه غضبناک سپهر را رو یرفت. به خوب  ینثارش کرد. به سمت درخروج 

 لب گفت: یر کرد. ز  یخودش حس م

 االن موقع حرص خوردن توئه. ینپشت به ز یبه پشت و گه ینز یگه  -

رفت و از رستوران خارج شد. نگاهش به ونداد افتاد.  یسمت در خروج  به
 زد و گفت: یلبخند

 ممنون. -

به او انداخت و  یبود. نگاه مهم ن یشبرا یامردم ذره یهاکه حرف ونداد
 گفت:

درموردمون کرد پس بذار فکر  یا یگهفکر د یدمن و تو رو کنار هم د یهرک  -
 کنن. مخصوصًا اون آدم.

 یرقابلخشک مشهد در زمستان غ یبه صورت نهال خورد. هوا یسرد باد
خشک بود و بس! نهال  یفقط هوا یآمد نه برف  یم یتحمل بود. نه باران 

 پالتواش فرو برد و گفت: یبداخل جرا  یشهادست

 که.  شهیدرست م یعهشا ینجوریخب ا -

خواد نگران رستوران و انگشت نما شدن من  یهست. نم یعهپشت من شا-
 ی. زندگ یستمربوط ن یمن به کس یخصوص یاوال. دوما زندگ  ین! ایباش

 .یستمربوط ن یهتوهم به بق
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 یبه نهال انداخت. لبخند یقیونداد نگاه عم ی،زرد رنگ  یتاکس یستادنا با 
 صورتش کرد و حرفش را ادامه داد. یچاشن

 بخش بخور.. کمترم قرص آرام بینمتیم یگهوقت رفتنه. دو هفته د یگهد -

 متعجب نگاهش کرد. ونداد در عقب را باز کرد. نهال

 !یگهد ینبش -

 گفت:  یجگ  نهال

 ری؟یآهان من برم؟ تو نم -

 در حالتش گفت: ییریغت یجادا بدون

 .خورهیبهم نم یرامونچندتا کار دارم. مس -

 یروزها یوقت گذراندن با ناج  یکرده بود؛ ول  یرا کنار ونداد سپر  یخوب  روز 
 .شدیاو از عمرش هم حساب نم یسخت برا

 . آهان بابت امروز ممنونم.بینمتیم کهینباشه. مراقب خودت باش! و ا -

تکان  یشبرا یتکان داد. نهال سوار شد. ونداد در را بست و دست  یسر  ونداد
لبانش نقش بسته بود. دستش را به  یکه رو یداد. نهال با همان لبخند

مرد جوان  یکتکان داد و به راننده سالم کرد. راننده که  یخداحافظ  یمعنا
 فت:نگاهش کرد و گ ینهبود. از داخل آ 

 سالم خانم، مقصدتون کجاست؟ -
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لبش   یکه رو  یداد و با همان لبخند  یهتک  یبعد از آدرس دادن به صندل  نهال 
 یقصد و قرض یچکه بدون ه  یانمهر ک  یبود امروز را از نظر گذراند. خنده ها

حرص بخورد. البته   یدرموردش بکند و کم  یبود. باعث شده بود نهال فکر بد
به  هایلیخ پوز چون امروز جوابش را داده بود. لبخندش بزرگتر شد. امروز 

 یهاآدم یزترینو سپهر! دو نفر از نفرت انگ یانشده بود. ک یدهخاک مال
 یفشرا باز کرد و از داخل ک یفشک  یپتلفن همراهش ز ی. با صدااشیزندگ 

 انداخت. سحر بود. یامبه پ یدرآورد. نگاه 

 یپآقا پسر خوشت ینا یبد یحبرام توض یدبا ینجاا یایم شییبلند م فردا»
 نه؟ « یا یهست، گرفت  یک 

 نوشت. یامشجواب پ در 

 . «یامنرسم ب یگهد یدفردا کار دارم. شا متاسفانه»

 آمد. یگرید یامکه پ  یدنرس یهدو ثان به

 خانم پر  یهست  یگهامشب که د یشتپ یامو م یمپدر یخونه یامعصر م »
 مشغله؟ «

زد. سحر با وجود کنجکاو بودن، انقدر عجله نداشت. حتما  نیشخندی
سوخته بود.  اشیشهاش به حال برادر عاشق پبرادرش بود و دل یهاحرف
 شد.  یرهخ  یرونبخار گرفته به ب  ییشهگذاشت و از ش  اشیفرا داخل ک  یگوش

*** 
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نبود. به ساعت گاز نگاه کرد.  یرا داخل در انداخت و وارد شد. کس کلید 
اش را از سرش پالتواش را باز کرد. شال یهاو دکمه یدکش  اییازه. خم14:34

عوض کرد  یرا با بلوز و شلوار راحت  یشهادرآورد و به سمت اتاق رفت. لباس
کف   هیما یکماش را بشورد. رفت تا دست و صورت ییو به سمت دستشو

به خودش   یرا شست. صورتش را آب زد. نگاه   یشهاو دست  یختدستش ر
زن  یک یانداخت. »اندازه یناش طنسپهر در گوش یهاانداخت. حرف

! االنم حقته! تو انقدر یشد یر و پ بارهیات مهشتاد ساله غم و غصه از چهره
 یاون روز  نوز . هیستدختر مثل تو ن  یادن  ینتو ا  کردییکه فکر م  یمغرور بود

روبه رومه! « نهال چشمانش را  یمامحمد و ن یجلو یکرد  یخمکه سنگ رو 
 شد. یرهاش خکرد و به صورت  یز ر

 یکنه  بینمیم یپدختر جون خوشگل خوشت یک من جلوم  یره؟پ یک   یر؟پ -
 الزم شدن مردم. ینک ع ینکههشتاد ساله. مثل ا یرزنپ

 خواهدیرا از نظر گذراند. درست بود که م یشفاصله گرفت و سرتا پا ینهآ  از 
االن سالم بود.  یکند. درست بود که فلج شده بود؛ ول  یداپدر و مادرش را پ

االن وقتشه آن   یتلف کرد درست؛ ول  لیاقتیب   یک  یرا پا  اشیسال زندگ   یک 
 یر ! زیدراضاز خو ر و هم سپه یشروانپر  یان. هم کافتندیب  یشدو نفر به پا

 لب گفت:

 .گیرمیهر جور شده حال شما دوتا رو م -
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 رمان  کی

شد و دوتا  یک نزد ینهاش را خشک کرد. به آ حوله دست و صورت با 
نگاه کرد   یروزشپ  یاقهوه  یهاگذاشت. به چشم  ییروشو  یرا رو  یشهادست

 و گفت:

 !یخسرو یما! دختر نیممن نهال خسرو -

 ینو ا  یشهاحرف  ینا  یلدل  یدآمد. شا  یرونب  ییو از دستشو  یدمهابا خند  بی
نهال را به  کردی. او تالش مگرفتیکارها همه و همه از ونداد سرچشمه م

کند تا مانند قبال ساکت نشود. در دهانش   یکار  کردیم  ی. سعیاوردخودش ب
 یدهونداد را د  السبزنند و فقط نگاهشان کنند. نهال خوشحال بود که بعد پنج

 یبود. به سمت اتاق رفت. بدون روشن کردن لوستر، پنجره را باز کرد تا کم
و  یدتخت دراز کش یسبز رنگ را انداخت. رو یاهوا عوض شود. پشت پرده

را به چشم اش زد و مشغول مطالعه   اشینک را باز کرد. ع یزندگ   یکتاب شفا
 شد.

*** 

 یادیز  یشد. خستگ   یرهخودش خ  یآشفته  یمورد نظر را زد و به چهره  یطبقه
اش چشم ینهال از جلو یرانمتعجب و ح یلحظه چهره یک در بدنش بود. 

خودش   یدو خودش هم قبول داشت. با  رفتیگذشت. داشت راه را اشتباه م
سراغش آمده بود.  یشچندسال پ ی. حال و هواکردیجمع و جور م را

 یکه زن پرحرف و فوضول  هایهاز همسا  یکیو    یستادسوم ا  یدر طبقه  سور آسان
 به او انداخت و گفت: ینگاه  یمبود وارد شد. ن

 سالم آقا سروش! -
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. نگاهش یستنگرفته بودند که نامش سروش ن یادهنوز هم  سالیک از  بعد 
 گفت:کرد و  

 سالم. -

 .یدشده بود. پرس یرهرا زد و روبه ونداد که به جلو خ ینگ پارک زن

 کنی؟یم یشما تنها زندگ  -

را در دستش  یحگفت. زن همان طور که تسب یابله حوصلهیب  ونداد
 گفت:  چرخاندیم

 ی؟نامزدم ندار -

 نه! -

. اشاره کرد و کردیم ییخودنما یدسف یکه چندتار مو  هایشیقهکنار شق  به
 گفت:

 گمی. از من گفتن. مدنیها! سنت بره باال بهت زن نم شییم یر پ یدار -
 .یستنن ینجاات اکه خانواده  دونمیباال بزنم؟ م ینواست آست خواییم

اما در  ید؛حرف زن خند ینرا در دستش فشرد. در دلش به ا یفشک  یدسته
 ظاهر گفت:

 .دمیم یحو ترج ییممنون! تنها-

به او انداخت و صلوات آخر   ینگاه   یمکرد. که زن ن  یباز شدن در خداحافظ   اب
 را فرستاد.
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 پسر! یر خدافظ پ - 

را داخل در انداخت و وارد   یدبه او داده بود. کل  یهکه زن همسا  یاز لقب  بیخیال
مبل انداخت. به  یو پالتواش را رو یفبود. ک یپر تنش ی،شد. روز خوب ول

اش را تن پوش یرا درآورد و حوله یراهنشو پسمت اتاق رفت. ژاکت 
به تهران  شبود که رفتن ینبه ا یدشبرداشت و به سمت حمام رفت. تنها ام

را حل کند. چراغ   یچند مجهول  یمعادله  ینحاج آقا بتواند ا  یدوباره  یدار و د
و بعد از بستن در، دوش را باز   یدحسام بلند خند  یچهره  یادرا روشن کرد. با  

 .شدیبزرگشان م یاز طرف پسرعمو یجالب ینامزد یز کرد. سورپرا

*** 

و تلفن همراهش را  یدپوش یهمراه با گرمکن مشک  یرنگ  یخاکستر  تیشرت
اش . شمارهزدیها را محرف یسر  یک به فواد  یداز داخل پالتواش درآورد. با

بود که  یدهه رفت. به بوق دوم نرسرا گرفت و همان طور به سمت آشپزخان
 .یچیدفواد در گوش او پ یصدا

 خوش گذشت؟ ی؟احواالت داداش چطوره؟ خوب  -

 و بهت بگم پس خوب گوش کن. یز زنگ زدم چندتا چ ی؟خوبم. خوب  -

 .یدکش  یشروبه رو یهابرگه یدست از مطالعه فواد

 جانم داداش؟ -

 آب گرفت و گفت: یر ش یر برداشت. ز ینتاز داخل کاب یوانیل ونداد

 نهال نکش وسط. یشرو پ یماعنوان بحث ن یچبه ه -
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 را درهم کرد. یشهااخم فواد 

 یماکار ن  جاییک هم من!  دونییهم تو م یه؟رفتارت چ یلدل فهممیمن نم -
 .یدیمرس یجهنت ین. در حضور خودت به النگهیم یلدل ی! ب لنگهیم

 یوانل یک در قهوه ساز را برداشت.  یوان،کرد و بعد از پر شدن ل  یاخم ونداد
 و گفت: یختاش رآب داخل

 ییهانگو. اون حرف یعنینگو  یزیباره به نهال چ یندر ا گمیبهت م یوقت  -
 است. یهاش شک و گمان و فرضهمه یمکه زد

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار فواد

ماجرا رو  ینکه ا  یکس  یشبذار پ ونداد. تو خودت و ینبب یه؟شک و فرض -
که   یابوننسال قبل داخل خ یستحدود ب یش. دوتا بچه چندسال پیدهشن

 یمساله. البته بگ یکو  یستاونم مرد چندساله؟ ب کنهیم یداشونمرد پ یک 
رو   هابچه  ینا  یلدل یخدا و ب   یترضا  یبرا یجور  ینپسر بهتر باشه. بعد هم

در  ی؟مال یتتو در چه وضع یهاطبق گفتهاونم  کنهیو بزرگشون م برهیم
 !یندار یتوضع

 آورد. یرونب ینتقهوه را از کاب یحاو یچوب  یجعبه

 پول داشته. یدشا دونییاز کجا م یم؟رو مقصر بدون یمان یامخب؟ االن ب -

 گفت:  یبلند یشده بود با صدا یونداد عصبان  یکه از خوش باور  فواد

ونداد اگه  دونمیمن نم ی؟دادگستر  یک یهپا یلوک یبه نفهم یخودت زد -
شروع  یمااز ن یدکنه با  یدابه نهال کمک کنم تا پدر و مادرش و پ خواییم
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کرده   ییر . در به در دنبال مشخصات دوتا بچه گشتن که اسماشون هم تغیمکن 
 !یآب تو هاون بکوب  یمونهم ینمثل ا

ُاپن   یهوه را روق  ی. با حرص جعبهیداش کشصورت  یشبه ته ر  یدست   ونداد
 .یدکوب

. یستن  یخوب   یطاون تو شرا  یول  یگی؛م  یچ   دونمی. مدونمیم  یناروا  یهمه  -
 یطشرا یمرو متهم کن یمان یایمطرف ب ینو اون پسره از ا یانمهر از اون طرف ک

 .شهیبدتر م

با دست  یحالش بد شه؛ ول ترسیی! مینگران  یچ  یتو برا فهممیمنم م -
. یستدنبال مشخصات دوتا بچه گشتن. راهش ن  هایونهدست کردن و مثل د

 یدههست که داره نشون م یهسوال و فرض ی. کلیگمو م یمن بهش همه چ 
پدر ومادر اون  یو حت  دونهیو م ی. اون جواب همه چ یماستن یمقصر اصل

 سکوت کرده. یول شناسه؛یدوتا رو هم م

 دارش زد و گفت:نم  یدر موها یچنگ  ونداد

به حالت اگه حالش بد شه خودم   یبکن فقط وا  یبکن  یدوست دار  یهر کار  -
 فواد. کنمیسرت خراب م یو رو یاون آگاه 

 و گفت: یدخند فواد

نباشه داداش. نگاه   یتبهش. تو کار  گمی. باشه بابا آروم میبسوزه پدر عاشق   -
 .یکن کارآگاه مملکت رو وقتش و گرفت 

 . ییدهم سا  یرا رو  یشهاحرف فواد کفراش درآمده بود. دندان  نیکه از ا  ونداد
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اون  ییچه بال یدمخودم د ی. من با چشمایستن کنییکه فکر م  یاونجور - 
 یکه برا  یدهو شن  یدهد  یزهاییسال چ  یکبعد از اون    یکثافت سرش آورد. حت 

 !یادهاز حد ز یشب یلیهم سن اون خ یدختر 

 داد زد. یبلند یبا صدا یبانداد. تقر  ادامه

. به نظرت االن یدهکش یاز حد انتظار سخت  یشتر بسه! اون دختر ب یگهد -
 خودش باشه؟  یهاهم سن و سال  ییهکه نفس بکشه و مثل بق  یستوقتش ن

 گفت:  یآرام یبا صدا فواد

 یدفهم یو بفهمه. وقت  یت. بذار واقعیشسر بدون یبخوا ینکها یپس به جا -
 .یداد یو بهش دلگرم یکه کنارش بود  سالیک همون کنارش باش. مثل 

 گفت:  یداد و با کالفگ  یهبه ُاپن تک ونداد

 یبه نهال نگو؛ول یزیچ یومدمخودم ن یمدت مراقب اش باش. تا وقت  ینا -
 یداپ یزیچ یک  یدشا ینهم سر بزن هایمارستانکن. به ب  یقتحق یمادرمورد ن

 شد.

 . در خودکار را بست.یدآرام خند فواد

تو خودش بره و ناراحت شه. هوم؟ خوبه؟ درمورد  ذارمیچشم داداش. نم -
 .گمیبهش نم یزیچ یماهمن

. یختساز رقهوه  یقاشق قهوه داخل تور  یک را از اپن گرفت و    اشیهتک  ونداد
 اش را زد و روبه فواد گفت:روشن یدرش را بست و به برق زد. دکمه
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 چند روز به من خبر بده.  یناومد تو ا  یشپ  یافتاد هرچ   یتفاق آره خوبه. هر ا  - 

 یشنهادخب پدربزرگت پ  یباشه چشم. تو برو مشکالت خودت و حل کن؛ ول  -
چندتا  خواییم یگمتمومه. م یهمه چ  یداده. اگه تو موسسه رو بخر  یخوب 

 یانمهر؟پسره ک یندنبال ا یقها رو بفرستم تحقاز بچه

 یها کم از برادر براسال ینکه در ا  یفواد بود. کس کردندیبه جانش م جان
 ونداد نشده بود.

 یکس  یدکه نبا  یهاطالعات ین. ایتو درسر افتاد یمجور ین. همیستنه الزم ن -
 کنی؟یو به دوستت کمک م کنییبدونه بعد تو از شغلت استفاده م

 و گفت: یدخند فواد

و  یو متهم کن یانمهر ک  یکه بتون   گردمیراه م یک حرف اضافه نباشه. دنبال  -
 .یفتهن یر خودتم گ یپا

 و گفت: یدبه گردنش کش یدست  یانمهر ک  یاد با

 ی؟اخراج نش -

راحت باشه. نه  یالتطرف و اون طرف دارم خ ینخودم و ا یمن آشناها -
 م.بر  یدبا یندار ی. کاربرهیبو م ینه کس فهمهیم یکس

 نره. یادت یگهندارم. فقط د یخودته. نه کار یبرا گمیم یهرچ  -

برداشت و  یوار کنار د  یبلند شد. پالتواش را از جالباس یزاشاز پشت م فواد
 گفت:
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 ی. هم خبرهایایو ب یتو جمع کن. انشاهلل بر  یل. برو وسایگهخب د یلیخ - 
 ظ.خوب از طرف نهال به گوشت برسه هم مشکل خودت حل شه. خداف

 خدافظ. -

که پر شده بود انداخت. دستپاچه قهوه   یوانبه ل یرا قطع کرد و نگاه  گوشی
 یزیتنها چ  ینروز پرتنش ا  یک را برداشت. بعد از    یوانساز را خاموش کرد و ل

 .کردیبود که آرامش م

*** 

از آن   یشتر امروز ب  یبود انداخت. کارها  یزاشم  یکه رو  ییهابه پرونده  نگاهی
 یر ونداد هم فکراش را درگ  یدن. رفتن نهال به دکردیبود که فکرش را م  یزیچ

 یز م یاش را رونداشت. دوتا دستان یشکارها یرو یکرده بود و تمرکز
ونداد   وددستانش گرفت. خودش را سرزنش کرد. وج  ینگذاشت و سرش را ب

ز نداشت که نهال را ا ی. راه یدبه سراش کش یکنار نهال مشکل ساز بود. دست 
ونداد را  یشسال پ 6ونداد خطرساز دور کند. خودش را سرزنش کرد که چرا 

 .یایدبه در خورد که باعث شد از فکر در ب یانشناخته بود. تقه

 .ییدبفرما -

 وارد اتاق شد و گفت: بهزاد

 قرارم امروزم با نهال کنسل شد. ینکهنره. و ا یادتاومدم بگم جلسه  -

 شد. یرهخ کردینگاهش م یشرمندگ  با یشهبه بهزاد که هم متعجب



  

 
334 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یکیکه به   یقول یر وقت سابقه نداره که بزنه ز یچچرا کنسل شه؟ نهال ه - 
 داده.

 بود انداخت و گفت: یشانبه او که پر  ینگاه  بهزاد

 یا یپول جور کرد یبهش بگم ماجرا از چه قراره و چه جور یول دونم؛ینم -
 نه؟

 تکان داد و گفت: سری

 رو بدونه. یزاچ یآره. حقشه بعض -

 کرد.  یهبه سرش زد. بهزاد به چارچوب تک فکری

هست حرف زدم قبول کردن  یشتر با چندتا از سهام دارها که سهامشون ب -
 باال. یمتبا ق یبفروشن؛ ول

 که بهزاد زده بود گفت:  یتوجه به حرف  بدون

 ی؟آشنا دار یعنی ؟ینهال جور کن یبرا یکار  یک  تونییم -

دوست ندارد که نهال سرکار برود   یمان دانستیسکوت کرد. م  یهچندثان  بهزاد
 یراناو باعث شد ح یادفعه یک هم به بهزاد گفته بود؛ اما سوال  یماز قد

 که متوجه سوال بهزاد شد گفت:  یمانگاهش کند. ن

 ندارم. یاچاره یبود؛ ول یامنتظره یر دونم سوال غ یم -

 یرومبل روبه  یگرفت و در را پشت سرش بست. رو  یوار را از د  اشیهتک  بهزاد
 نشست و گفت: یمان
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بعد االن  فرستیینم ییتو نهال و تا سرکوچه تنها یه؟منظورت از چاره چ - 
 سرکار؟ یشبفرست خواییم

 یبرداشت و جلو یز م ینفرشان را از رو. قاب عکس سهیدتلخ خند نیما
 اش گرفت.صورت

 دوباره ضربه نخوره. خوامیم یدشا -

 یمابه ن یجلوه دادن کارش نداشت. بهزاد نگاه  ینجوریبه جز ا ایچاره
 انداخت و گفت:

 ازت بپرسم؟ یگهسوال د یک  -

 کرد و ادامه داد.  یر خودش تعب یشآره پ یرا به معنا اشسکوت

که اون به نهال کمک   دونییم  یعنینه؟    شناختییم  یشسال پ  6تو ونداد و    -
ها رو سه درسته؟ پس چرا اون سوال یستادا یانک  یجلو یشهو هم کردیم

. مشهد یناش کپدر و مادرش و خانواده  اس،یکارهکه چ  یدیازم پرس  یشروز پ
ش پس چرا شناختیی. اگه میو در کل اطالعات از من گرفت  کنهیم یکار چ

 یدی؟پرس

 نقش بست. روبه بهزاد گفت: یمان یهالب یرو پوزخندی

و گذشته دوباره تکرار شه. به  یفتهدوباره اون اتفاقات ب خوامیچون نم -
 .یرهصالحشه که از ونداد فاصله بگ

 اش انداخت.چپ یپا یاش را روراست یکرد و پا  یاخم بهزاد
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

مطمئن  ی؟کرد  یسهو با ونداد مقا یانکه ک  یخودت فکر کرد یشپ یتو چ  - 
که خم   ذارهینهال م یوسط باشه ونداد جونش و پا ینا یباش اگه احساس

 .یادبه ابروش ن

 گفت:  یتگذاشت و با عصبان  یز م یحرف قاب عکس را رو ینا یدنبا شن نیما

 یدی؟و نخواهد اتفاق افتاد. فهم یستن یزیچ ینهمچ -

بود را   یاوردهاش درناش را که هفت سال بود از دسترنگ   ییطال  ینگر  بهزاد
 شد. یرهخ یمارخاند و به نداخل انگشتش چ

با فاصله گرفتن نهال از  کنییفکر م ی؟کن  یکار چ خواییم ی؟اگه افتاد چ  -
 .کنمیو نسبت به ونداد درک نم یتحساس شه؟یحل م یزیونداد چ

اش به احساس پدرانه یرا بهزاد پا یشها. حرفیدبگو یزیچ توانستنمی
از  یشتر ب یزیبود چ ماین یهاکه پشت حرف یزهایینهال گذاشت؛ اما چ

گذاشت و به بهزاد که با  یز م یرا رو یشهاآرنج یمااحساس پدرانه بود. ن
 شد. یره. خکردینگاهش م یتجد

به صالح نهاله  یگممن م ی. وقت یکه درک کن  یستیمن ن یوقت جا یچتو ه -
 .دونمیم یزیچ یک یعنی. یرهفاصله بگ یکتکه از شر 

 گفت:  یمامبل بلند شد و به ن یاز رو بهزاد

من و تو اونا   یباشه. با کارها  ینو تو گوشت فرو کن اگه سرنوشتشون ا  ینا  -
 !یسرئ یر . ظهرت بخگیرنیهم قرار م یبازهم جلو
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

اش اعصاب یمان یهاحرف یناز ا یرا به در رساند و خارج شد. حساب  خودش 
دوم،  یبه طبقه  شایدنها رفت که به محض رسخرد شده بود. به سمت پله

وقت بود   یلی. خرفتیبه سمت اتاق مشترکشان م  یشانکه پر  یدرا د  یانمهر ک
وقت  یچه زد،اش پسرخاله  یچهره یادبا  یبود. لبخند یدهند ینجوریاو را ا

داشت و صبح به شرکت  یشد. امروز وقت دندانپزشک  یدلش با او صاف نم
سالم کرد. در اتاق را باز کرد.  به او یدبود. همکارش را در راهرو د یامدهن
 یختهرا ر یزشم یرو یاتکه داشته بود. تمام محتو  یکالفه از رفتار  یانمهر ک

طور که   یندر اتاق را بست و هم  هزادکرد. ب  یبا آنها رفتار م  ینگونها  یدبود. نبا
 رفت گفت: یم یزشبه سمت م

 ی؟واسه اتاق درست کرد یهچه وضع ینا یره؟خ-

 .یداش کش یشانیبه پ یدست  کیانمهر 

 .یدمنپرس بهزاد! امروز نهال و ونداد و د-

بود. خواهرش همه   یادز  یانمهر ک  یعصب  ی. حالت هایدباال پر   یشابروها  بهزاد
 را عقب داد و نشست. یرا به او گفته بود. صندل یز چ

بازم زخم زبون  مونی؟یپش یآره؟ بدون ذره ا یبود یشهخب؟ حتما مثل هم-
ادامه  یخوا یم یتا ک  ی؟نهال خراب کن یشونداد و پ یکرد  یبازم سع ی؟زد
 یک  یدو نشون بده شا یمونیتذره هم که شده پش یک ! یابه خودت ب ی؟بد

 !یدنتدهم درصد بخش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

رها کرد که باعث  یصندل یکاپشنش را درآورد و خودش را محکم رو  کیانمهر  
 برخورد کند. یوار محکم به د یشد صندل

 یسادگ  ینکدوم از اونا به ا  یچبود. ه یلیدونم بهزاد! اشتباهات من خ ینم-
سال  یکتلف شد. ونداد  یلچر و یبخشن! چندسال از عمر نهال رو یمن و نم

 یدرست کردم از خانواده اش طرد شد. نم  یمکه از دق دل  یبخاطر اون دردسر 
شه!  یحل نم یچیهم ه یمعذرت خواه  تونم تو چشماشون نگاه کنم. با

 .یستبخشن! رفتارام دست خودم ن یاز اونا من و نم یچکدومه

 زد. یپوزخند بهزاد

! حاال فکر ینشوند یاه. نهال و به خاک سینابودشون کرد ی؟معذرت خواه -
 شه؟  یجبران م یپوست  یر با چندتا کمک ز یکن  یم

توانست با  یوقت نم یچه . اویختر یاعصابش بهم م یانمهر ک  یرفتار ها از 
توانست الهام را  یبود. از آن طرف هم نم یمیقد ینهک  یناو خوب باشد. ا

خوب باشد. از پشت  یانمهر درک کند که چگونه از او خواهش کرده بود، با ک
شده  یدکل  هایدندان  ینکرد. از ب  یبلند شد. روبه او که کالفه نگاهش م یز م

 :یداش غر 

که سر   ییهم بالها ی! تو اگه خودت و بکشینهقزو یسنگ پا یسترو که ن-
 یبر   یکولت برگرد  یرو  یشه، پس بهتره دمت و بذار  یجبران نم  ینهال آورد

! یبد  یلمو تحو  یامم پر پر کن  یگهخواهر د  ینمطاقت ندارم بب  یگه! من دیکاآمر 
 حکم برادر  همن ب یالهام خر باشه عشق چشماش و کور کرده باشه؛ ول یدشا

 خودش و بندازه تو چاه! یدست  یدم دست  یبزرگش اجازه نم
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یآمد او آتش م یخود بلند شد. حرف از الهام که به وسط م یاز جا کیانمهر  
 یصندل یاز رو یعرا گرفت. سر  یشچشم ها یلحظه خون جلو یکگرفت. 

 بلند شد و انگشت اشاره اش را سمت بهزاد گرفت:

منه! اجازه اش دست تو  یم تمام زندگ و تو گوشت فرو کن بهزاد! الها ینا-
! اگه یکه فکر کن  یزیاز چ یشتر ب ی. من خواهرت و دوست دارم. حت یستن
 از اول ساز مخ... . یخوا یم

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. بهزاد

 یها  یزن سابقت هنوز کابوس کثافت کار  ی؟زن   یحرفا رو م  ینا  ییبا چه رو-
بعد خوش و  یشترسه. به اون حال انداخت ی! از عالم و آدم مینهب یتو رو م

که   یمن رد ش یجنازه  یمگه از رو ی؟کش  یالهام و وسط م یپا یخرم دار
 خونه!  یگوشه   یبنداز یامم بدبخت کن یگهبذارم خواهر د

 گفت:  یبلند یبا صدا یدن،شروع کرد به لرز یشها دست

! هر یزن  یحرفا م ینکه از ا  یستین یشمبرادر تن یحت  ی؟الهام ی یکارهتو چ-
و تو گوشت فرو کن!   ینکنم. من عاشق الهامم! ا  یدوست داشته باشم م  یکار

 یآره من بد کردم در حق ونداد و نهال؛ و تا آخر عمرمم واسشون جبران م
 اش جداست! یهالهام قض یکنم؛ ول

ماند  یدر اتاق م گر ید ی یهرا بست. اگر چند ثان یشبا حرص چشم ها بهزاد
رفت. نگاهش به  یرونبه سمت ب یتبا عصبان ینگرفت. بنابر ا  یدعوا باال م

آمده بودند و داخل راهرو  یرونب یشانهاچندنفر از کارمندها که از اتاق
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

نشان  یهخود را در محل کار به بق یبودند افتاد. خصومت شخص یستادها 
سر و صدا   یناما با ا  کردند؛یهمکارها باهم رفتار م  ییهنداده بودند و مانند بق

وقت است که شکرآب است. وارد  یلیدو پسرخاله خ ینا ینب یدندهمه فهم
موقع از   ین. در اآمدیبه صورتش خورد باران نم نم م  یمحوطه شد. باد سرد

آرام  یکمباران تا بلکه  یر ود زب یستادهداخل محوطه نبود و او تنها ا یروز کس
 یرستاندب یک خوب نبود. هر دو باهم در  اشیانهم یانمهر با ک یشود. از کودک 

و فندک کوچک   یگار . پاکت سزدندیم  یر هم را با ت  یهسا  یول  خواندند؛یدرس م
 یعصب یلیخ یرا روشن کرد. وقت  یگار شلوارش درآورد و س یبرا از داخل ج

. کردیبا او دعوا م دیدیهم نهال م یناما اگر هم ت؛رف یاش مسراغ شدیم
که   یاش با ارزش بود و با آن اتفاقات خواهر نداشته یبهزاد اندازه ینهال برا

نهال با  یدعوا یشرمنده بود. او خود را مسبب اصل یدر گذشته افتاد حساب 
او از  یشپ رفتیم یماهفر  یدنو هر هفته که به د دانستیم یانمهر ک

 یمه. پس از آن تا نکردیرا ابراز م اشیو شرمندگ  گفتینهال م هایکمک 
 یدهآن آرام خواب یر اش زکس  یزترینکه عز  شدیم یرهخ یشب به سنگ قبر 

 بود... .

*** 

اش درهم کت یهااز تمام شدن جلسه و رفتن آن چهار نفر بهزاد با اخم بعد
 گفت:  یمارو به ن یدرا پوش

 یمباطن یلهم خالف م یکه بهم گفت   یبرم. درمورد اون موضوع منم کم کم  -
 یزنم. تا قبول کنه نهال بره سر کار. راست   یاونجا حرف م  یر با مد  کنمیقبول م
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

. روزت یستمشهد ن یگهتهران تا دو هفته د یرهخوشحال باش ونداد داره م 
 !یربخ

رنگش گذاشت.   یاقهوه  یدست   یفرا داخل ک  اشیلوسا  یمااز رفتن بهزاد، ن  بعد
را در  خوردیم اشیمشکل تنفس یکه برا  یقرص یبلند شد و قوط  یشاز جا

بود به  یدهپوش اییمشک  یکه مانتو و شلوار رسم یآورد. با آمدن دختر 
از   قدار م یک و    یدلرز  یمان یدنکه دست دختر بود با د  ینیسمتش برگشت. س

آنها وصل شد که فقط هم را  ی. انگار برق به هر دویختر ینیآب، داخل س
 یدار د یناول ینسال ا 12کردند. بعد از   ینگاه م یگر بدون پلک زدن به همد

 ییکه مو  یشروبه رو یبه خودش آمد و روبه دختر چشم عسل یماآنها بود. ن
 گفت:  زدیبا گذشته نم

 سالم و ممنونم. -

را به سمت دهانش برد و قورت  برداشت و قرص ینیآب را از درون س لیوان
خودش حس کرد. کنجکاو شده بود تا بداند  یرا رو یلدانگاه  ینیداد. سنگ

 یزی چ یو پنج سال از عمرش گذشته است آمده؛ ول یزن که س ینسر ا یچ 
 یبج  ناش را درودست  یمازمزمه کرد. ن  اییکنمرا بروز نداد. دختر خواهش م

 شلوارش فرو برد و گفت:

 یدمتون؟آشناست. کجا د یلیمن خ یشما برا یچهره -

 :یدنداشت. دستپاچه پرس یمارا از زبان ن یحرف  ینکه توقع همچ  دختر 

 بله؟ -
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 بود انداخت. یکه خال  یشاپ مجلل یبه سرتاسر کاف  ینگاه  نیما 

 هم رو درسته؟ یمباش یدهفکر نکنم د -

دختر به او زده بود دور ازدواج را خط  یشکه دوازده سال پ  ییهااز حرف بعد
وسط  یاوشآن روز او هروقت بحث ازدواج را ن یها. حرفیدقرمز کش

که خالف دوازده   یمابه ن  ینگاه   یلدا.  خوردیاش زنگ مداخل گوش  کشیدیم
 تنش بود انداخت و گفت: یو باکالس یک ش یهالباس یشسال پ

 .یمباش یدهفکر نکنم د -

زمزمه  یاگذاشت و خوبه  اشیفقرص را داخل ک یوط . قیداش را پوش کت
 یداگشته بود؛ اما او را پ  یمادنبال ن  اشیکه بعد از بهم خوردن نامزد  یلداکرد.  

اش را گرفت و باعث کت  یناز کنارش رد شد آست یماکه ن  ینکرده بود هنگام
 گفت:  یا. با لحن شرمندهیستدشد با

 من متاسفم. -

 کرد.  یلاش، مارخ یمشده بود به ن یرهخکه   یلدارا به سمت  سرش

 .یستمهم ن -

 صاحب کافه آمد. صدای

 نشده. یز اون طرف مونده هنوز تم یزایدختره کجا رفته؟ م ینا -

 و گفت: یداش را کشزده دست خجالت
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من قابل بخشش  یهاحرف دونمیکنم. م یبود معذرت خواه  امیفهوظ - 
 ... .یول یست؛ن

 ادامه داد. نیما

 .یرازیخداحافظ خانم ش یول -

 یصاحب کافه را که دنبال او م یهانگاه کرد و صدا زدن یماشده به ن خشک
 را تار کرده بود گفت: یدشکه اشک د  ییهانگرفت. با چشم یگشت را جد

 لطفا به حرفام گوش بده. -

 شد. یرهخ یشروتمام به روبه یحس یرا از دختر گرفت و با ب  نگاهش

هام در حضور بچه یشنمونده که زده بشه. حرفاتون و دوازده سال پ یحرف  -
 .یدمشن

رفت.  یشخوانبود به سمت پ یلداصورت  یکه روانه  ییهاتوجه به اشک  بی
 یماکه کنار ن یلدا یدنبا د شاپیصورتحساب را داد. صاحب کاف  یتقاضا

 گفت:  کردیم یهو گر  یستادها

 خانم. یلدا گردییدار م هیما یدور و بر مردا یداجد -

انداخت و  یمابه ن یکه پشت صندوق نشسته بود. نگاه  یجوان  پسر 
 صورتحساب را به او گفت.

 .یستن کنییکه فکر م  یلطفا به حرفام گوش بده. اونجور یمان -
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عابربانک را به پسر داد و   پولش را در آورد. کارت  یفاش ککت  یبداخل ج  از  
 گفت:  یلداروبه 

تو  گفتمیخودم م یشآره؟ پ یمونی؟حتما ابراز پش ی؟بگ  خواییم یچ  -
 ی؟کرد  یکار تو چ یبزرگ شده؛ ول یاکرده  یلتحص یخانواده

 زد و ادامه داد. یشخوانپ ی. دستش را روییدهم سا یرا رو هایشدندان

 یحرف زد  یاونجور  یهشت ساله اون حرفا رو بار من کرد  یهبچ  یک   یجلو  -
اومد؟ تا دو سال لکنت گرفته  یاوشسر ن ییتو چه بال یهابا حرف دونییم

 یلدا شهیدرست م یتو همه چ  یبا معذرت خواه  گی؟یم یاز چ  یبود. دار
 یرازی؟ش

که سرش   یمارفت. روبه ن لرزیدیکه دستانش م  یلداکافه به سمت   صاحب
 اغ شده بود. گفت:د

 چه خبرته آقا؟ با کارمند من درست صحبت کن. -

 کرد و روبه مرد گفت:  یمان یخشک  یسرفه

 ینجاماجراها جاش ا ینمحترم حق با شماست. ا یآقا خوامیمعذرت م -
 .یستن

 به او انداخت. ینگاه  یمابلند شد. ن یلداهق هق صدای

. منم فراموش یدینکرده فکر کن من و ند ییر تغ یچیما ه یدوباره یدار با د -
 !یشمثل دوازده سال پ کنمیم
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را از نظر گذراند.  یماصورت ن یتک اجزاتک  یلداکارت را به پسر گفت.   رمز  
 یغ،بود. صورت شش ت یکنزد یاهکه به رنگ س یرهت یاقهوه یهاچشم
 .یلخت جوگندم یو موها یمشک  یابروها

 ی؟بد یتتت و به همکالسوق یقهپنج د یستیحاضر ن یعنی -

 ین. اگرفتیاش مسرفه  شدیم یکارت را سمت او گرفت. هروقت عصب  پسر 
 یهم به او اضافه شده بود. برا یلداداشت و  یادیفکر ز یهاروزها مشغله

او   یهاحرف  یدنبعد از شن  یشنبود. او دوازده سال پ یمادر قلب ن  ییجا  یلدا
دا نگاه کرد. یلبه  تفاوتینذاشته بود. ب  یحرف  یجا یگر نفر د یک و انتخاب 
آن را پوشانده  یرو یاشک  ییهکه ال  یعسل یهاروشن با چشم یدپوست سف
 ینیکه پهن برداشته شده بود و ب  یمشک  یبرجسته و ابروها یهابود. گونه

 کم نشده بود.  یزیچ اشیشچندسال پ یباییو ز یتکوچک. از جذاب

 ی. اونم فقط بخاطر همکالسبینمتیم جا ینپنجشنبه ساعت ده صبح هم -
 دوران دانشگاه!

 یآرام  یپولش گذاشت. از صاحب رستوران معذرت خواه   یفرا داخل ک  کارت
شاپ  یکاف  یشده بود. هوا یشتر ب یشهاکرد و خارج شد. تعداد سرفه

آور بود. مخصوصا با وجود آن دختر. انگار باد سرد که به سرش خورده خفقان
. ردرفت و در سمت راننده را باز ک ینده بود. به سمت ماشبود حالش بهتر ش

عقب گذاشت. بعد از بستن کمربند از آنجا  یصندل یو پالتواش را رو یفک
اگه  یشود. حت  ینخنک وارد ماش یداد تا هوا یینرا پا یشهدور شد. سر ش
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مهم نبود. هوش و حواس او نهال و  یشبرا یدشن یرا هم م یلدا یهاحرف 
 دا نبود... .یل یبرا ییند و بخش اعظم آن را ونداد گرفته بود. جابود یاوشن

*** 

که به صورتش خورد گردنش را تکان   یبهم خوردن پنجره و باد سرد  یبا صدا
به  یبود. دست  یششده بود و پتو رو یکرا باز کرد. هوا تار یشهاداد. چشم

. آمدی. پرده را کنار زد و با دستش پنجره را بست. بارون میدگردنش کش
کورمال در   الاش برداشت و بلند شد. کورمرا از چشم ینک . عیدکش  اییازهخم

ناراحت  دانستیافتاد. م یمااتاق را باز کرد.  نگاهش به چراغ روشن اتاق ن
خودش  به نفع  هاینا یاست؛ اما همهاش گوش ندادهبه حرف ینکهاست از ا

 یشو چند تقه به در زد. بعد از چند لحظه صدا یستادبود. پشت اتاقش ا
 آمد.

 داخل نهال! یاب -

اش ساعت چند است. وارد اتاق  ینکهبه ا  توجهیرا محکم کرد. ب   یشموها  کش
تخت دو نفره که از   یک اش داشت.  اتاق اییگرم و دوست داشتن  یشد. فضا

 یست تخت. رو یو دو عسل یقد هینآ  یزآرایش،اف بود و م یجنس ام د
 ژورهایچند برگه بود. اتاق با آبا  یمبل تک نفره نشسته بود و مشغول مطالعه

 ها گرفت و به نهال دوخت.نگاهش را از برگه  یماروشن شده بود. ن  یعسل  یرو

 جانم نهال؟ -

 کار گفت:خطا یهابه داخل کرد و مانند بچه ایاشاره



  

 
347 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 داخل پدرجان؟ یامب شهیم - 

 یااو و ونداد بود. تک خنده  یدر پ  یپ  یدارهاید  یر که هنوز هم فکرش درگ  نیما
 گفت:  یشگیگذاشت. با همان لبخند هم  یزآرایشم یها را روکرد و برگه

 ! ینداخل و بش یابله فرزند! ب -

حرفش را  یمااش شد. نخندان و گرفته یبه سمتش رفت. متوجه چهره نهال
 ادامه داد.

 خب امروز خوش گذشت؟ -

تخت چهار زانو زد.  ی. رویدرا برهم کوب یشهادست یان،حال ک یادگرفتن با
 گفت:  یاقبا اشت

 یکردم. اصال از خوشحال  یکسانو با خاک    یانک  یچجور  ینیبب  ینبود  یعنی  -
 ی. چنان جواب کوبنده بهش دادم که عمرا بخواد براگنجمیتو پوست خود نم

 کنه.   یپراکن یعهمن شا

 بود. یپر انرژ یبیکه مشتاق نگاهش کرد. نهال به طرز عج  نیما

  ی؟کار کرد  یخب چ  -

 زد و گفت: یلبخند نهال

کردم که با نهال   یچی. دمش و قکردیدراز م یشتر ب یمشداشت پاشو از گل -
 نهارم مهمون شدم. یک . البته بماند بخاطر حرفام یفتهدر ن یخسرو

 .یدباال پر  یمان ابروی
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 مهمونت کرد؟ یک - 

شد.   یماناش پشونداد حساس شده است. از زدن حرف  یرو  یمان  ینکها  یاد  با
اس   یادزنگ در آمد.    یو تا آمد جوابش را بدهد صدا یدبه سرش کش یدست 

اش را نگفته بود؛ اما او را از . ساعتآیدیام اس سحر افتاد. گفته بود عصر م
 .شدداد. از خدا خواسته بلند  یسوال فرار ینجواب دادن به ا

بهم بزنه  یسر   یک  خوادیداد که عصر م  یاممن برم در و باز کنم. سحر بهم پ  -
 و ازم خواسته بود برم باال.

داد.    یحترج  یرا به هرچ   یمابرود. اما فرار کردن از سوال ن  خواستینم  اشدل
بلند شد و از اتاق خارج شد. به سمت در ضد سرقت رفت و  یشاز جا یعسر 

 بلند گفت: یباز کرد.  سحر با صدا

 بود. یاون ک  یگیباال بهم م یایزودم -

 یرو یلیبود که برادرش خ یناز ا یهاک  ینظهر تن اش بود و ا یها لباس
و برادرش عاشق د یشهکرده و سحر هم که مانند هم  یموضوع پافشار ینا

ها نفر از راه پله یک ییهمادرش آمده است. سا یهست. دوان دوان خانه
 بزند.  یداخل راهرو افتاد و باعث شد که نهال پوزخند

 نهال؟ گیرییم یافهق یک   یبرا -

در بود را باز کرد. چادرش را برداشت.  یک که نزد  یبا دستش در کمد نهال
 به چادر او کرد و گفت: یاشارهسرش کرد و در را کامل باز کرد. سحر ا

 .یستن یبه جز من و تو که کس -
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 کنمیخجالت نکشه. البته فکر نم  یادها باز داخل راه پله  یبهتره به برادرت بگ   - 
 ذره خجالت تو خونش باشه. یک 

 آخر حرفش را بلند تر گفت. سحر چشمانش را درشت کرد و گفت: قسمت

 دعوا شده. کننیفکر م یانم هایهاالن همسا یینپا یار صدات و ب یونهد -

تا چند  دانستیبود. م اشیهها چرخاند. هنوز سارا به سمت راه پله سرش
 . همدفیاند را مکه ازش پنهان کرده  یقتیو حق آیدیهم م یمان یگر د ییقهدق

بار. من برادرت و در حد خودم  ینو آخر  یناول یبرا یگمو م یزیچ یک -
 چه برسه بخوام بهش فکر کنم. دونمینم

بلند  یکه وقت   یشهنهال بلند بود و داخل راه پله ها اکو شد. خالف هم صدای
هم به  ینا یدخونسرد بود. شا یلیدفعه خ ینشد ا یم یزد عصب یحرف م

 گشت . سحر با حرص گفت:  یونداد بر م یحرف ها

 ی؟داد یر نهال؟چرا به سپهر گ یگیم یچ -

قدم به سمت او برداشت. سحر که  یکبه سحر زد.  یلبخند پر تمسخر  نهال
 شد. یرهخبر بود. به او خ یاز همه جا ب 

من رگ گردنش  یعاشق و ور نداره و برا یآدما یپمن ت یپس بهتره برا-
کنار اتاق افتاده باشه و   یلچر و یکه رو  یست. نهال اون نهال فلج نیروننزنه ب

 کنه.  یرممن گل رز پر پر کنه و تحق یو برا یادب یرتتبرادر خوش غ

از اتاق خارج شد. به سمت   یمانهال، ن  یمسخ شده نگاهش کرد. با صدا  سحر 
 بود رفت و گفت:  یستادهدرگاه ا ینهال که جلو
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 چه خبره نهال؟ صدات کل ساختمون و برداشته؟ ینجاا- 

 یچه عاقبت  یشدانست حرف ها یشده بود و نم یر که امروز بدجور ش  نهال
 روبه سحر ادامه داد: یمادارد. بدون توجه به حرف ن

تا دختر مردم و بدبخت   یش  یقدم م  یشواسش پ  ینجوریکه تو ا  یآره برادر-
 بهش دادم و ازم گرفت.   ینحمدحسو م  یمان  یکه جلو  یکنه. انتقام جواب رد

زد انداخت   یپلک نم  یتکه از عصبان  یمابه ن  ینگاه   یمماتش برد. نهال ن  نیما
 و روبه سحر گفت:

تمام رگ گردنش  ییبعد با پرو یرهبگ یادو  یتبرو به برادرت بگو اول انسان-
که با دختر به قول  یو خواهرش و بفرسته جلو تا بفهمه مرد یرونبزنه ب

 یز همه چ  یاس. آره من برادر ب   یکارهچ  یشو تو زندگ  یهمطلقه بوده کخودش  
شان خودم  ر فهمه رو د یو حال بد طرف مقابل نم یتاز انسان یچیتو که ه

با سن کم بزرگم کرد و مدرک  یما. درسته پدر و مادر نداشتم و نینمب ینم
 یکیحال    یفهمم وقت   یدارم. م  یتجو انسان  یک  یندارم ول  یآنچنان   یلیتحص

 که توش قرار گرفت و تو سرش زد.   یتیکرد و موقع  یرشتحق یدبده نبا

شد.  نهال به سمت راه پله ها که  سپهر  یرهدگرگون شد. به نهال خ یمان حال
 گفت:  یدشن یرا م یشبود و حرف ها یستادهبا وقاحت تمام ا

اصال  یمان یگفت  یادته؟تو به چه درد خورد  یفداکار یبهم گفت  یزمان  یک -
 یحال و روز افتاد ینو به ا یگذاشت   یهکه تو بخاطر اون از خودت ما  یدنفهم

 یحق نشسته اگه م یجا یشه. اون همیدخدا فهم یول یدنفهم یمان یادته؟
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 ییهخدا ر خوبه فقط و فقط بخاط یمو حال جسمان یستادمپاهام ا یرو ینیب 
لقمه   یک. توهم فکر نکن  ینهب  یما رو م  یکه اون باالست و داره تک تک کارا

که من   یزیهتر از چ  ینره تقاص دل شکسته سنگ  یم یینخوش از گلوت پا  ی
جواب   یکن  یکه فکرش و نم  ییجا  یک . منتظر باش  یشنو  یشنوم و تو م  یم

 . یریگ  یشو م

 یقیبرداشته شد... . حقا  گذشته  یقحقا  ینفس نفس افتاده بود. پرده از رو  به
از پشت سر افتاد. نهال چشم   یمان  ی  یه... . سایانمهر دانست و ک  یکه نهال م

سست شد و  یشبرگشت. سحر پاها یمابه سمت ن یعرا بست و سر  یشها
 دمکبرافروخته شد. دو دستش مشت شد. مر  یماافتاد. صورت ن ینزم یرو

. تعادل اش را از دست دیشن یم یدگفت. نبا  یم یدچشمانش گشاد شد. نبا
 ینزم  یبغلش را گرفت و کمک کرد تا رو  یر به سمتش رفت. ز  یعداد. نهال سر 

 و ترس گفت: ی. نهال با نگران یندبنش

 شدم. ی. من غلط کردم گفتم. الل مینکنم بش  ی. خواهش میمان ینبش-

داد.  یهنشست و به در تک ینزم یبه شمارش افتاد. رو یشنفس ها نیما
او عوض شد.  نهال سرعت خودش را به اتاقش رساند.  یحالت چهره 

. یدفهم یم یدنبا یچیگفت. او ه  یم ید. نبایدندستانش شروع کرد به لرز
اش را برداشت.  یو اسپر  یزبان  یر را باز کرد و قرص ز یش! در کشو عسلیدنبا

ک در داده بود. اش یهرساند. سرش را به در تک یمابا سرعت خودش را ن
بدنش نفوذ کرد. قرص را به   یچشمانش حلقه زد. ترس در تک تک سلول ها

 یزد و تند تند نفس م  یپلک م  یمازبانش گذاشت. ن  یر سمت دهانش برد و ز
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ان یول  یکوارد آشپزخانه شد و    یهداد. با گر   ینشان نم  یاما اکسل عمل  ید؛کش 
آب کف   یقدارکرد. م  ینآب برداشت. به سمتش رفت و  در دلش سپهر را نفر 

نخورد.   یاما مردمک چشمانش تکان   ید؛صورت اش پاش  یو رو  یختدستش ر
دهانش گرفت و چندتا به صورتش زد. بازهم حالت اش  یرا جلو یاسپر 

 یبود. گوش یدهامانش را بر  یهگر   یدلرز یم یشنکرد. دست ها یداپ ییریتغ
 یشاورژانس را گرفت اما آن قدر صدا یچنگ زد. شماره  ینتکاب  یاز رو ار 
 را گفت. یمان یتچگونه وضع یدکرد که نفهم  یم یهو گر  یدلرز یم

 گفت:  یهنشست و به صورتش زد و با گر  یمان جلوی

 ی. بابا جونم بلند شو. چ یماگفتم. بلند شو ن یم یدغلط کردم... . نبا یمان-
 ی؟شد

 حلقه کرد. یمارا دور کمر ن یشکرد. دست ها  یهبلند گر  یصدا با

 !یابه خودت ب یاوشکنم! مرگ ن  ی! خواهش میامرگ نهال به خودت ب-

 یهمه  یند،آ  یبه داخل ب  یگر سحر باعث شد سپهر و چند نفر د یادفر  صدای
نهال هم  یما؛کوتاه گذشت. انگار با بد شدن حال ن  یلمیآن لحظه ها مانند ف

 یژهو یپشت مراقبت ها یدکه به خودش آمد. د  یبه کما رفته بود فقط زمان 
آمدن دکتر از بخش؛ با  یرون. با بیزدر یمهابا اشک م ینشسته است و ب 

 پشت دست صورتش را پاک کرد و به سمتش رفت. 

 نه؟  یشهنه؟ بابام خوب م یشهشده؟ حالش خوب م یچ -
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 یسخ یهنهال که از گر  یبه چهره  یبود. نگاه  یمان یکه همسن و سالها  مرد 
 :بود انداخت و گفت

 یمار قلب ب  یهچند ثان  یشدن. برا  ینجوریا  ی. بخاطر شوک عصبیشنخوب م-
 یاتیشخوبه و عالئم ح یمار االن حال ب یاز کار افتاده و تنفس قطع شده. ول

باشن. فردا   یژهو  یتو بخش باشن و تحت مراقبت ها  یدباالست. امشب و با
 کنن به بخش.   یمنتقلشون م

 لند بلند گفت:افتاد و ب ینزم یرو یهبا گر  نهال

 شکرت! یاشکرت که بابام سالمه! خدا یاشکرت! خدا یاخدا-

 نشست. یشمرد جلو 

گرفته بشه   یدبا یشچندتا آزما ی؟کن  یم یهدخترم حال پدرت خوبه چرا گر -
 بده! یشن. خدا سالمت  یو تحت مراقبت باشن فردا به بخش منتقل م

گفت مسبب حال   یم  دیکرد. نبا  یهرفتن دکتر وسط سالن نشست و بلند گر   با
نفر  یک   یع سر   یقدم ها  ینهال بود. صدا  یمارستانبه ب  یشو باز شدن پا یمان

خودش را  یاوش. نیچیدنهال پ ینیداخل ب یاوشادکلن ن یآمد و بعد هم بو
در  ک. اشیدلرز یاز شدت اضطراب و سرما م یشبه نهال رساند. دست ها

 خواهرش چشم دوخت. ی یدهرنگ پر  یچشمانش حلقه زده بود. به چهره 

 خوبه نه؟ یماکو؟ حالش خوبه نه؟ بابا ن  یمان ینجایین؟شده نهال؟ چرا ا یچ -

 دو رگه شده بود گفت: یهکه از شدت گر   یی. با صدایدنگاهش را دزد نهال
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 یم تحت مراقبت باشه فردا به بخش منتقل یدحالش خوبه! امشب و با- 
 شه.

 یاوشبه ن  یحرف   ی. اجازه  یدنشست. نهال را در بغلش کش  ینزم  یرو  نیاوش
 نداد.

 .... .یماهم! من گفتم! من باعث حال بد نیامن بود ن یر تقص-

 یگه؟! خوبه دیگیخوبه نه؟ دروغ که نم یما! االن که نیباشه نهال-

 کرد و گفت:  یهگر   بلند

قلبش از کار افتاده...  یهچند ثان یگفت... . برا  یخوبه! حالش خوبه! دکتر م-
 کنم... !  یتونم زندگ  ینم یمامن بدون ن یا! همه اش بخاطر منه... ! ن

روبه خواهرش  یگرفته ا  ی. با صدایدنشروع کرد به لرز یاوشن یها شانه
 گفت:

 یم یتو از عمد نگفت  یدونممن و تو همه کسه! م یبرا یما! نینهال یدونمم-
دکتر گفته عالئم  یگ   یحالش خوبه. مگه نم یمادونم. ن یو م یدونم. همه چ 

 باالست؟  یاتیشح

 و گفت: یداش را  و بوس یشانیپ یاوشآره تکان داد. ن یرا به معنا سرش

 یخوا یم یم؟نکن یهگر   یمقول نداد یمانکن! خب؟ مگه به ن یهگر   یخواهر -
 حالش خوب شد ناراحت شه؟ یوقت 



  

 
355 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یروز یک  یمان ینکهفکر ا ی. حت یردرا  بگ یشاشک ها یتوانست جلو نمی 
 ینکهانداخت چه برسد به ا یم یهفرو برود هم او را به گر  یشخار در پا یک 

 افتاده بود. نهال آرام زمزمه کرد: یمارستانتخت ب یاالن رو

 آشغال!  یانک  یز همه چ ی! اون کثافت ب یهاون عوض یر همه اش تقص-

 بلند شد و روبه او گفت: ینزم یخارج شد. از رو یاوشبغل ن از 

اتفاقاته  ینا یکه مسبب اصل  یحساب کس یدجا بمون تا برگردم. با ینهم-
 و آوردم. یمافتاد بهم خبر بده گوش یعملش برسونم. هر اتفاق  یرو به سزا

 و نگران گفت: ستادیا یشنگاهش کرد. سرجا یرهخ نیاوش

 نهال؟ یریکجا م-

 شد گفت: یدور م یاوشطور که چند قدم از ن همان

 اتفاقات و برسم. ینا یحساب مسبب اصل یرمم-

نداشت به  یجان  یچکه ه  ییپشت دست صورتش را پاک کرد و با پاها با
شد نهال تا آخر عمر خودش را  یم یزیشچ یماسمت راه پله ها رفت. اگر ن

 در دلش گفت:. یدبخش ینم

 و هم سپهر و هم اون زن و شوهر!  یانهم من مقصر بودم هم ک -

رفت. با وارد  یمارستانب یمردم به سمت در خروج  یتوجه به نگاه ها بی
آمد به صورتش خورد.  یکه م  یسرد و باران  یشدن اش به محوطه سوز هوا

 داشت. بلند بلند با خود گفت: ینهال همان طور که قدم به سمت جلو بر م
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 یر شد نه درگ  یبا ما آشنا م  یماکردن نه ن  یاگه اون زن و شوهر ما رو رها نم  - 
از  یشب یو عالقه  یماشد و نه من بخاطر ن یم یلعنت  یتنفس یماریب ینا

افتاد. .  یشدم و اون اتفاقات نم یمن یکهکه بهش داشتم زن اون مرت  یحد
بود؟  یسپهر؟ ک  یان؟ک  ی؟پدر و مادر اصل یما؟ن یاوش؟بود؟ من؟ ن یمقصر ک 

دست و پا  یر گفتم چرا منو  ز  یگفتم؟ م  یم یرفتم و چ  یم یانمهر ک  یشپ
 یچ  ی؟انداخت  یچرا به فالکت و بدبخت  ی؟چرا منو را هل داد ی؟لگدمال کرد

خواست   ی! میخواست زنم نش  یگفت؟ م  یم  یگفتک؟ اون در جوابم چ   یم
 پدر خونده ات بره رو هوا! یز ناچ ی یهسرما یبذار

. با زدن رعد و برق آسمان روشن شد. از سرما به خودش یستادا سرجایش
را به نفع خودش استفاده  یتموقع یننبود اگر ا یما. رفتنش به نفع نیدلرز
 یهوا م یشبه رو یک یمازحمات ن یهمه  یدخر  یکرد و کل سهام را م  یم

کنار محوطه   یمکتن یرفت. چند قدم به سمت جلو رفت و در آخر هم رو
گرفت؟ سرش را به  یبزرگ م یایدن ینرا در ا یچه کس ی یقه. شستن
که به صورتش   یو باد سرد  یشگونه ها  یسیداد. بخاطر خ  یهسرد تک  یمکتن
 ینکه ا  ییها  یبدبخت   دیابا   یشخورد. صورتش سرخ شده بود. اشک ها  یم

 صورتش شد.  یبودند دوباره روانه  یدهسالها کش

 یمارستانافتاد کاش همون روز که قرص خوردم به ب یاتفاقات نم ینکاش ا-
 .یدمد یتلخ و نم یروزا ینمردم و ا یو م یدمرس ینم

چشم اش رد شد. جان  یدر نشسته بود از جلو یکه جلو  یمامات ن یچهره  
لقمه نان سر سفره!   یکآوردن    یبرا  یشدر و آن در زدن ها  ینکندن ها و به ا
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سر  ینکهقرار گرفت. حال ا یششانه ها یرو ییکنارش نشست و پالتو  یکس 
 آمد. ییآشنا یکنارش نشسته را نداشت. صدا  یک   یندبرگرداند و بب

 !یخراب کرد یانمهر سر ک یخونه رو رو یفکر کردم رفت -

 کرد و گفت:  یلرا به سمت او ما گردنش

که از اول سرنوشت ما   یگفتم تو مقصر   یداشتم که بگم؟ م یرفتم، چ  یم-
 شد؟ ینا

افتاد هم به  یخانواده م ینا یکه برا  یکه غم خودش کم نبود و اتفاقات   بهزاد
 گفت:  ینیاو اضافه شده بود با لحن غمگ

و تو  یشما سه تا به جز هم کس هیدوننباش! خدام یدخدا بزرگه نهال! نا ام-
 .ینندار یادن ینا

 و گله کنم بهزاد؟  یرماش و بگ یقهبگردم و  یدنبال ک -

هست که زن و بچه ات و از  یحتما حکمت  یبه من گفت  یزمان  یک  یادته-
 توش هست.  یاتفاقات حکمت  ینا یهمه  یدشا ی؟دست داد

 گفت:  یدلرز یکه م  ییبه بهزاد انداخت و با صدا ینگاه  نیم

 یستیبهز   ی. چرا ما رو نذاشت جلویدهداره پس م  یماتقاص نخواستن ما رو ن-
فقط   یمشد  یمان  یوارد زندگ   ی! خوبه؟ از وقت یمما نحس  یش؟زندگ  یو نرفت پ

 . یمگرفت. دربه در شد  یشآت یمتر  یس یبد آورد. مسافرخونه 

 .یده اش حلقه شد و او را در آغوش کشبهزاد دور شان یها دست
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 بود. ینا یرتونتقد یه؟ها! نحس چ یحرف ها بزن  ین! نشد از ایسه- 

 یگهد یکیخواستن  یم یچرا اصال بچه آوردن وقت  یم؟مگه خودمون خواست-
 رو بدبخت کنن؟

 ندارد با اخم گفت: یبحث سرانجام خوب  ینا یدانست ادامه  یکه م  بهزاد

 ینخودتون و جمع و جور کن ینکها یحرف ها نزن. به جا یننهال لطفا از ا-
که   یاوشاونم از ن یکن  یگله م  ینشست  ینجا. تو ایشهوارد بخش م یمافردا ن

کنه. تو اصال به خودت نگاه   یم یهمثل بچه ها پشت بخش نشسته و گر 
 دختر گنده؟ یکرد

رنگ اما مرتب   یرهت  یلباس ها  یشهبهزاد فاصله گرفت و به او که مانند هم  از 
 بود نگاه کرد. یدهپوش

 مگه چمه؟-

 کرد و گفت:   یشبه لباس ها یا اشاره

 .یمارستانب یاومد یبا لباس راحت -

و بلوز   یآب   -چهارخانه قرمز    ی. شلوار راحت یدچرخ  یشسمت لباس ها  نگاهش
هم  یبود. شال مشک  یدهپوش یشرو یال سنگ بلند قرمز و بافت ذغ ینآست

 یبود. شانه ا یشهم پا یظهر  یرا باال آورد. چکمه ها یشسرش بود. پاها
 .یدصورتش کش یرو یباال انداخت و دست 

 .یستکرده و با سر و وضع مرتب ن  یشداره آرا یاورژانس یضکه مر   یکس-
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 توجه به حرف او گفت: یبه نهال انداخت و ب  ینگاه  بهزاد 

 یقلب اش از کار افتاده و سکته  یهچندثان یگفت برا یدمدکترش پرساز -
شه   ی. میادبهوش م  یگهاالن حالش خوبه و تا چندساعت د  یکرده ول  یفیخف

 سوال بپرسم؟ یکازت 

 انداخت. یینسرش را پا نهال

 آره.-

 ی؟بهش گفت  یچ -

 را گرفت. یشبغض گلو یشچند ساعت پ یاد با

شدم. من  یانکه بخاطرش زن ک  یدکنترل حرفام از دستم در رفت و اونم شن-
 من... . یخواستم جواب اون و بدم که برا یخواستم بهزاد... . فقط م ینم

رعد و برق   یشد. صدا  ینم  ینجوریگفت کاش ا  ینم  یچینداد. کاش ه  ادامه
 گفت:  یآمد. بهزاد با لحن آرام

خوبه  یما. غصه نخور االن که حال نیرهگ  یمداخل. االن بارون  یمبلندشو بر -
 .یدهرو ناخواسته فهم یاصل یو ماجرا

نشسته   یز م  یک گفتم االن سر    ینبود. اگه من نم  ینجاا  یماگفتم ن  یاگه من نم-
 . یمخورد یکه صبح درست کرده بودم و م  یو نهار یمبود

 سرش را به سمت آسمان گرفت و گفت: بهزاد
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سال و چه قبلش که   یک . چه اون  یزهعز  یلیمن خ  یبرا  یمان یدونیخودت م- 
 یم یادبه هوش ب یاخالقاش دستمه. وقت  یهمه  یگه. دیمهمکار هم بود

و  یاوشتو و ن یما. نیبهش نگفت  یچیه ینکهاز ا یشه؟ناراحت م یدونه از چ 
 ینو نگفتن ا یدوست داره. با پنهون کار یکه فکر کن  یزیاز چ یشتر ب یلیخ

کار ممکن   ینبدتر  یکن  یاون، خودت و بدبخت م ی یهابخاطر سرم یکه دار
 یچ  یفهم یافتاد. م یم یماحال ن ینبود به ا یگهد یاگه هرکس یدبود. شا

 نهال؟ یگمم

 که از سرما قرمز شده بود نگاه کرد و گفت:  یشدست ها به

تو  یمان ینیکه بب  ینگفتم فقط بخاطر خودش بود. بهزاد تو با ما نبود یهرچ -
 یانبه قول ک ی یه. بخاطر اون سرمایدکش  یسال چه قدر سخت  یستب ینا

که به عنوان   ییو زد. تمام پول ها  یو آسمون   ینکه داشت به چه زم  یچندرغاز
هوا شد.   دودگرفتن اونجا    یشرهن به صاحب اون مسافرخونه داده بود با آت

جمع   یکه به بدبخت   یا  یهاون پول و سرما  یشدم همه    ینم  یاناگه من زن ک
سرم اومد  ییشد و چه بال یچ  یسترفت. برام مهم ن یهوا م یکرده بود رو

 یاش به دهن اش م ها دست یمیانقدر به قول قد یمافقط خوشحالم که ن
 خره.  یو م  رگیخوب شده که داره سهام شرکت به اون بز   یشرسه و وضع مال

 یشتر ب یآنها خبردار بود. حت  یگذشته   یشد. او از همه  یرهبه نهال خ بهزاد
 دانست. یم یاوشاز نهال و ن

 اون پول از کجا اومده؟ یبدون  یخوا ینم یعنی-

 .یدموضوع بود. تلخ خند ینهمکرد   یکه فکر م  یزیکه به تنها چ  نهال
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 یدماز هرجا پول اورده و جور کرده از راه حالل بوده شا  یمادونم ن  ینه! چون م- 
هست من تو  یاون چندسال و بهش داده. هرچ  یها یخدا دستمزد سخت 

کنم. درسته واسش نحس   یافتخار کردم و م  یمتو زندگ  یمابه داشتن ن  یمزندگ
 یلیخ  ل. پس درک کن چرا بهش اصیماستمن ن  یزندگ   یاسطوره    یول  یمبود

شدم و االن  یاز آدما آشنا نم یلیگفتم با خ  یاگه م یداز اتفاقات و نگفتم. شا
 یتیکردم بخاطر موقع  یکردم و خدا رو شکر نم  ینگاه نم  یمبا چشم باز به زندگ

 ... . یکه هستم. ول

نداد حرفش را کرد به نهال اجازه   یکه از دور نهال نهال م  یاوشن یصدا  
 یشد. هزاران فکر به ذهنش هجوم آورد. از رو یادامه دهد. ته دلش خال

 یددو یکه داشت به سمتش م  یاوشبلند شد و با سرعت به سمت ن یمکتن
 گفت:  یبا خوشحال یاوشرفت.  ن

 .ینتخواد بب یبه هوش اومده م یمان-

مده بود. که در ذهنش آ   ییها یال. بخاطر فکر و خیدچسب ینبه زم پاهایش
 یشجلو  یاوشتار شده بود. ن  یشبه جانش افتاد. چشم ها  یبغض کرد. لرز بد

 را دور او حلقه کرد و گفت: یشو دست ها یستادا

 حالش خوبه!  یمابه هوش اومد خواهر قشنگم. ن-

 خواهرش گذاشت و ادامه داد:   یزده    یخصورت    یرا رو  یشدست ها  نیاوش

دوستمون  یلی! خدا خینهال  یمبر  یا. بینتخواد بب  یخب؟ م  یگهنکن د  یهگر -
 .یفتادن یداشت که اتفاق بد
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رساند.  یمارستانتند خودش را به داخل ب یرد شد. با قدم ها یاوشکنار ن  از  
 ینهال مهم نبود. مهم مرد  یبرا  یمردم را احساس کرد. ول  ی  یرهبازهم نگاه خ

بود  یک خورد و نزد یز لحظه ل یکراستش  یبود که االن حالش خوب بود. پا
رفت. نگاه   ویژه  یاتفاق هم مهم نبود. به سمت بخش مراقبت ها  ین. ایفتدب

 بود به او افتاد.  یدهپوش یدکه روپوش سف  یپرستار مرد

 من نهالم! -

 به چهره اش انداخت و گفت: ینگاه کوتاه  مرد

ه. بهش وارد ش یفشار عصب ید. نبایاینو ب ینیدو بب یمار ب یقهفقط پنج دق-
 رو پشت سر گذاشته.  یقلب یحمله  یک یمارتونب

سبز رنگ  یبه لباس ها یتکان داد. با کارت اش در را باز کرد و اشاره ا سری
و ماسک را به   یدلباس هارا و پوش  یدلرز  یکه م  ییکرد که بپوشد. با دست ها

 یقدم  بر م یراهرو بزرگ که وقت  یک به راهرو انداخت.  یصورتش زد. نگاه 
داشت را  بستگیبه آنها  یبوق دستگاه ها را که جان هر آدم یصدا یداشت 

بود. چشم  ینجاا یزمان  یک. مرد جلوتر از او رفت. خودش هم یدیشن یم
اتاق که از پشت  یک ی. جلویدد یباال رفتن قندخون تار م یلبه دل یشها
 یماخت ن. دو تخت بود. تخت سمت راست ت یستادشد ا یم یدهد یشهش

گونه   یرو یمان یتوضع یدنقطره اشک با د یک. یگر مرد د یک  یبود و کنار
به او انداخت و در را با کارت  یخشک شد. پرستار نگاه  یش. گلویداش چک

 باز کرد و گفت:

 طول نکشه! یقهاز پنج دق یشتر ب-
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 یکه با لباس آب   یمرد ینشد ا یتکان داد و وارد اتاق شد. باورش نم سری 
بوده است. به  یاوشنهال و ن یبود سرپناه و اسطوره  یدهتخت خواب یرو

اش از  یهکنترل گر   یمان یدننشست. با د یصندل یسمت تخت رفت و رو
او  ی یهگر   یبا صدا یماکردن. ن  یهصدا گر  یدستش رفت و شروع کرد به ب 

 را  باز کرد. یشها مچش

 بابا؟ یما؟ن-

 اشت و گفت:دهانش برد یرا از رو یژنماسک اکس نیما

 نه... ال!-

 گفت:  یهسردش دستش را گرفت و با گر  یبا دست ها نهال

 من و ببخش!-

 گفت:  یآرام و خش دار یرا فشار داد و با صدا دستش

تو... بخاطر اشتباِه من ... به حراج  یچرا خودت رو... جون  ی؟چرا... نگفت -
  ی؟گذاشت 

بود  یاز اندازه ا یشکردم فقط و فقط بخاطر دوست داشتن ب  یمن هر کار-
که به زحمت   ییذارم پوال یمن م یکرد  یکه نسبت بهت داشتم بود. فکر م

 ینجوریو ا  یکه بزرگ کرد  یشبه دود شه؟ تو دختر   یکهدر بره و    یجمع کرد
  یدی؟د

 یژن. به سرفه افتاد. نهال ماسک اکسیدچک یماقطره اشک از کنار چشم ن یک
 صورتش گذاشت. یرا رو
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و نگفتم فقط و فقط به خاطر خودت بود.   یزی. اگه هر چیارنبه خودت فشار  - 
. االن یو دار یمن حکم همه چ  یتو برا یمابتونم جبران کنم. ن ینکهبخاطر ا

 کنن.   یو نم یما کرد یکه تو برا  ییکارها  ینا یواقع یپدر و مادر ها

. یدنم دارش نگاه کند. دستش را باال آورد و بوس  ینتوانست در چشم ها  نهال
 دهتنش برداشت و گفت: ی. ماسک را از جلویددستش را کش یمان

 یهحال و روز افتاده و گر  یننهال من به ا ینمنب یگهباال دخترم! د یار سرتو ب-
 .... .یشههم یدکنه ها. با  یم

 داد.لبش نشاند و ادامه  یرو یلبحند تلخ  یمااو نگاه کرد. ن به

 یدوقت نبا یچ! هیچهصداش تو کل خونه بپ یشههم یدبخنده! با یدبا-
 کنه... .  یم یهگر   یماهمکنه ن  یهباشه. اگه گر  یونچشماش گر 

دهانش  یجلو یه. ماسک را چندثانیدچک یمان یقطره اشک از گونه  یک
 گذاشت و بعد برداشت.

پدرخونده ات  یاش گرفت. دوست دار یههم گر  یماکرد. ن  یهنهال گر  یدی؟د-
 ... .ینجوریو ا

 یدهبه صورت رنگ پر   یکامل کردن جمله اش را نداد. نهال نگاه   یاجازه    سرفه
 اش انداخت و گفت:

 یهم مادر یاوشمن و ن یتو برا یبری؟لفظ پدرخونده رو به کار م ینهنوز ا-
بچه  یو پا شونیکه زندگ  ییههم پدر و هم برادر بزرگتر! پدرخونده ماله کسا

 ذارن. یهاشون نم
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 یکه آنجا بود اشک رو  یشد و با دستمال کاغذ یز خ یمن یصندل یاز رو نهال 
 به او زد و گفت: یصورت اش را پاک کرد. لبحند کمرنگ 

 بابا! یمانگار وجود ندار یمابدون ن یاوشزودخوب شو. خب؟ من و ن-

 ماسک را برداشت و گفت: نیما

.... . بگه من یلنهال بپرسه به چه دل  ینکهبدون اشم که    یخوب م  یبه شرط -
 نه؟ یابخشه  یو م

 اش زد و گفت: ینغمگ یبه چهره  یکرد. نهال لبخند  سرفه

. یدمتمن بخش  یبهم بگ   ینکهشده باشه بدون ا  یزیهرچ  یکرده باش  یهرکار-
 شن؟ یمگه بچه ها از باباهاشون ناراحت م

 .یچیدهمان پرستار مرد داخل اتاق پ  یباز شدن در آمد و بعد هم صدا  صدای

 اتون تموم شد. یقهخانم پنج دق-

اش  یشانیپ یرا که رو یمان یجوگندم یداد و موها یینماسک را پا نهال
 .یدبود را باال داد و بوس یختهر

 مراقب خودت باش بابا! خب؟-

 یمابدون نگاه کردن به نو  یستادنکند. صاف ا یهخودش را گرفت گر  جلوی
 گفت:

 . یش یپشتم. فردا دکتر گفت به بخش منتقل م ینمن هم-

 گفت:  یبا کالفگ  پرستار 



  

 
366 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 خانم! یدباش یعلطفا سر - 

مچ دست اش را گرفت و  یماقدم به سمت خروج برداشت. ن یکتا  نهال
 گفت:  یگرفته ا  ی. به سمت اش برگشت و با صدایستدباعث شد با

 جانم؟-

 گفت:  یخش دار یابا صد نیما

 دوست دارم دختر... قشنگم... !-

آورد. پرستار به سمت نهال آمد و به  یینحرف دستش را پا یناز زدن ا بعد
انداخت. پرستار  یمابه ن ینگاه  یشهکرد. از پشت ش  یتشاز اتاق هدا یرونب

را چک کرد  یزهاچ یسر  یک صورت اش مرتب کرد و  یرا رو یژنماسک اکس
کرد و به   ز دهانش با  یگرفت. نهال ماسک را از جلو  یاز نهال نگاه نم  یمان  یول

سوخت.  یم یشکرد. چشم ها یم یتشاذ یجهرفت. سرگ یرونسمت ب
. نگاه آخر را به ته راه رو انداخت و یفتدباعث شد به سرفه ب یشگلو  یخشک 

با پشت دست  یاوشقدم به سمت جلو برداشت ن  یکدر را زد. باز شد.    یدکل
 کرد و به سمتش رفت.  یز اش را تمصورت 

 حالش خوبه؟-

با  یاوشرفت. بهزاد و ن یچشمانش کنار نم یاز جلو یمان یلحظه چهره  یک 
 را تکان داد و گفت: یششانه ها یتبا عصبان یاوشنگاهش کردن. ن ینگران 

 نهال؟  یکن  یم یهحالش خوبه؟ چرا گر  ی؟گ   ینم یزیچرا چ-

 نگران نگاهش کرد. بهزاد
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 نه؟ یاخوبه  یگی؟نم یزیچرا چ- 

 شد گفت: یم یدهکه به زور شن  ییصدا با

 خو... به!-

 یه. گر یدندکش  یاز سر آسودگ  یکه نفس  یدرس یشانجان به دست و پا انگار 
به نهال وارد شده بود. تعادلش را از  یاش دست خودش نبود. شوک بزرگ 

 ینبود ول یفیزد. دختر ضع یشخورد. بهزاد صدا  یندست داد و با زانو زم
تخت  ویر  یزانتاز عز یکی ینیبب ینکهاز توانش بود. ا یشتر اتفاقات امروز ب

 یدشن  یو بهزاد را م  یاوشنگران ن  یسخت بود. صداها  یلیاست خ  یمارستانب
خوبم. خاطرات گذشته به  یدکلمه بگو  یک را نداشت که فقط  ینقدرت ا یول

چشم اش رد   یاز جلو یرینتلخ و ش  یه بود. تک تک لحظه هااو هجوم اورد
گفت. تکان خوردن   یم  یزیدکتر تند تند چ  یک شد. چندبار به صورتش زدند.  

 من خوبم.... !  یدتوانست بگو ینم یول یدد یرا م یشانلب ها

*** 

را  یستادن. احساس کرد توان ایدکه از زبان نهال شن  ییحرف ها یدنشن با
 یمارا کنار هم گذاشت. نهال بخاطر ن  یمهپازل نصف و ن  یتکه هاازش گرفتند.  

شد که ضرر  یبود که چ  یبعج یششده بود. همان زمان هم برا یانمهر زن ک
نمهر تمام یابود. شرکت از طرف او قبول نکرد. ک یماکه مسبب اش ن  یادیز

 ینزم یضرر را پرداخته بود. نهال به سمت اش برگشت. کمکش کرد تا رو
کتابچه   یک به شمارش افتاد. تمام آن لحظه ها مانند  یش. نفس هایندبنش

 یانمهر ک  یروز پ  یچشمانش رد شد. نگاه ها  یخورد از جلو  یکه ورق م  یمیقد  ی
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 یدفهم ینش وقت یاکبود نهال، صورت گر  یو رفتار حق به جانب اش، چهره  
 یبود مقرص ها نشسته  ینکه ب یدکه او را د یتواند راه برود. روز ینم

او مغزش در گذشته مانده  یزدند ول یم یشخواست خودش را بکشد. صدا
آنها را نجات  یشسال پ یستبود. او در حق آن دو بچه بد کرده بود. اگر ب

از عقده و حال بد بود.   پر   یاوشوضع افتاده بود و نه ن  ینداد نه نهال به ا  ینم
که   یمرد یچشم اش روگونه شده بودند. مردمک   یناو بود که آنها ا یر تقص
بر تنش   یشسال پ  یستب  یبود ثابت ماند. همان لباس ها  یستادها  یشجلو

که دستانش را دور   یدبود و لبخند بر لب اش بود. به خودش آمد. نهال را د
 ی یهگر   یکرد که جوابش را بدهد. صدا  یکمرش حلقه کرده بود و التماس م

 ته و زمان حال مانده بود. گذش  یانم ییجا یک . انگار یچیدبچه در گوشش پ

 یلاش باز بود و وسا یکه در آهن  یمیقد یخانه  یک پشت  یدرا د خودش
. یدتاب  یم  یاطبه داخل ح  یماه عمود  یافتاده بود. آفتاب د  یاطخانه داخل ح

بچه به  ی یهگر   یتوانست بماند. با صدا یلرزان وارد خانه شد نم یبا پاها
 ی. اگر دست انها میدرس یشداخل خانه نگاه کرد. انگار جان به دست و پا

 یتباه بود. عذاب وجدان داشت. به سمت پله ها  یشانبه بچه ها زندگ  یدرس
با چندتا  ینزم یکه افتاده بود رو  یچادر مشک  یخانه رفت که نگاهش رو

امد. دستانش  یبچه ها از داخل اتاق ها م یگره خورد. صدا  یدخر  یک پالست
 یدبا داشتکه   یمیغلط! هرتصم یادانست کارش درست است  ی. نمیدلرز
دختر چهارساله  یک کرد. در اتاق را باز کرد که نگاهش به   یتر عجله م یعسر 

چند لحظه   ینوزاد که داخل گهواره خواب بود افتاد. برا  یک کرد و    یم  یهکه گر 
توانست آن ها را رها کند.   یمچشمانش آمد. ن  یکه افتاده بود جلو  یاتفاقات 
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آن بچه ها را  یکه کنار اتاق بود رفت و لباس ها  یبه سمت کمد بچگانه ا 
او ساکت شده بود.  یدنگذاشت. دختر بچه با د  یدست  یککوچ  یفداخل ک

. به سمت دختر بچه برگشت که نگاهش به قاب عکس یدلرز یدستانش م
انداخت و دست  یفقاب را درون ک یناگهان  یمتصم یک  یافتاد. ط  یز م یرو

که درون گهواره   ی. نوزادفتکرد را گر   یدختر بچه را که ساکت به او نگاه م
دانست اگر برود  یشد. م یدور م یدبود را برداشت و به سمت در رفت. با

که فکر   ییاز آنجا رفت. با بچه ها یشههم یبرا یبرگردد؛ ول تواند ینم یگر د
از همان بچه ها  در  یکیروز جانش به جانشان بسته باشد و  یک کرد   ینم
 اش بزند. یبخاطر او پشت پا به زندگ  یندهآ 

*** 

 یادشنهال را  یآمد. چشمانش را باز کرد. حرف ها یبوق دستگاه م یصدا
 ینی. سنگیایدگفت به خودش ب  یه به او مک  یشآمد. التماس ها و زجه ها

 یکرد مثل همان روز... . همان روز  یقلب اش احساس م یرا رو یزیچ یک 
 ی یهکه با آن بچه ها رفت و سرنوشت آن ها و خودش را عوض کرد. سا

 انداخت و گفت: یمابه ن یسرش افتاد. پرستار نگاه  یباال یمرد

 شد.  یعیطب یتتونخداروشکر وضع-

 کرد و ادامه داد.  یادداشترا داخل پوشه  یزیچ یک 

 دوست داشت.  یلیخدا بچه هاتون و خ ینکهمثل ا-

 داد و روبه پرستار گفت: یینرا پا یژندست اش ماسک اکس با
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 !ینمخوام... بب ینهال و م- 

و مالقات ممنوعه. فردا   ینهست  یبستر   یژهو  یشما االن در بخش مراقبت ها-
 .یدش یبه بخش منتقل م

 گفت:  وجانهلج

 !یقهپنج... دق-

دهانش گذاشت. در  یرا رو یژنماسک اکس یدرا د یمان یکه پافشار  پرستار 
 پوشه را بست و گفت:

 ! یقهفقط پنج دق-

را نهال به او نگفته بود.   یز چ  یچتکان داد که پرستار از اتاق خارج شد. ه  سری
را.  مهر یانخواستگارش بود و نه موضوع ک یزمان  یک که   یکس  ینه حرف ها

بار که  ینشب. اخر  یمهن 12:40بود انداخت.  یوار د یبه ساعت که رو ینگاه 
م بعد از ظهر یکرد. شش و ن  یم یدگیداشت آن پرونده ها را مطالعه و رس

سرخ و رنگ  ی. چشم هایدبود. با باز شدن در نگاهش به سمت در چرخ
کرد که در حق   یقبول م یدنهال از پشت ماسک هم معلوم بود. با ی یدهپر 

 یبهتر  یاگر آن ها با او نبودند االن زندگ  یدبد کرده بود. شا یاوشنهال و ن
 داشتن... .

 یکه ناخواسته و از رو  یمانهال؟ ن یا یما؟بود؟ ن یماجرا ک  ینا یمقصر اصل 
که بخاطر   ینهال یا عذاب وجدان و مهر و محبت آن ها را نجات داده بود

شد که  یرا پنهان کرد و زِن مرد یتبود از او واقع یدهکه د  یزهاییعالقه و چ
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 یخود را مقصر م  یقبا دانستن حقا  یمامهم بود؟ ن  یشفقط منافع خودش برا 
 یرا مخف  یقتواند حقا یم یتا ک  یما! نیتدانست و نهال با ندانستن واقع

 ماند؟ یم یپشت ابر باق  یشهماه هم یاکند؟ آ 

*** 

توانست چشم  ی. نمیدبود را شن یبهزاد را که در حال مکالمه با کس صدای
دانست در  یدر بدنش نفوذ کرده بود. م یادیز یرا  باز کند. خستگ  یشها

بود و  یستادهبد شده است. بهزاد پشت پنجره ا یمااست و حال ن یمارستانب
 کرد.  یصحبت م ینکالفه با محمدحس

سپهر جلو چشم  ی. هرچ ینشما خونه بمون یای؟ب یو بلند ش ینه داداش چ -
چشم منم  یکه به خونش تشنه ان نباشه بهتره. جلو  یاوشو ن یمانهال و ن

 .یذارماگه باشه زنده اش نم

دستش را  یشبه سمت نهال برگشت. نهال بدون باز کردن چشم ها بهزاد
 گفت:  ینبلند کرد و در هوا تکان داد. بهزاد روبه محمدحس

 زنم. خدافظ! یمحمدقطع کن بعدا بهت زنگ م-

 سمت نهال رفت. به

 بذار برم پرستار و صدا کنم.  یخوای؟م  یزیچ  ی؟شد  یدار ب  ی؟جانم نهال؟ خوب -

 پالتواش را  گرفت و مانع رفتن او شد. یگوشه   نهال

 خوبه؟ ساعت چنده؟ یمان-
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 لبش نشاند. یرو یباز کرد. بهزاد لبخند مهربان  یرا به سخت  یشها چشم 

 خوبه. منتقلش کردن به بخش. ساعتم... . یماآره ن-

صفحه گردش انداخت و  یبه ساعت بند چرم یرا باال آورد و نگاه  دستش
 ادامه داد:

 ظهر! یمو ن یک -

تخت بلند شد.  ینشست و از رو یشسر جا یع حرف، سر  ینا یدنبا شن نهال
 گذاشت و روبه بهزاد گفت:  یشپا یلورا ج یشکفش ها

 شد اصال؟  یچ  یدم؟چرا من انقدر خواب-

 صورتش کرد. یچاشن یاخم بهزاد

 یاومد یرونتا از بخش ب یشبخوبه. االنم خوابه. توهم د یما! حال نینبش-
ات کرد و  ینه. دکتر معایداد یجواب نم یمکرد  یصدات م یهر چ  یافتاد

 !یینقندت و آوردن پا ینگفت قندت رفته باال افتاده. به زور انسول

چکمه  یپو مرتب کرد. سرش را خم کرد که ز یدشالش کش یرا رو دستش
 یرا برا یشرفت. چشم ها یجرا باال بکشد احساس کرد سرش گ یشها

بهزاد که مانند  ی. روبه رویشکفش ها  یپبست و بعد از بستن ز یهچندثان
 .یستادتنش بود ا یمرتب یلباس ها یشهمه

 .یمان  یشپ  یرفت   یتا حالت بهتر شه بعد م  یگهچندساعت د  یبرا  یموند  یم-

 کرد و گفت:  یاخم نهال
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 شم. یآروم نم ینمشنب یتا وقت - 

اش به سمت در رفت و از اتاق خارج  یجهحرف خالف سرگ یناز زدن ا بعد
 لب گفت:  یر که داشت. ز  یز حالشد. حالت تهوع به او دست داده بود. کالفه ا

که دارم.  یجهشده. سر گ یلانگار آرامبخش بهم زدن. حالم مثل اون اوا -
 چشمامم که خواب داره. پاهامم که حس نداره! حالت تهوعم دارم.

سوخت. بهزاد   یدستش م  یخودش احساس کرد. رو  ینگاه پرستار ها را رو 
 گفت:  یتبا او هم قدم شد. با جد

 که بهت زدن هنوز هست.  یکن. اثرات آرامبخش  یهبه من تک-

 کرد و گفت:  یجان  یب  ی خنده

 بهم آرامبخش زدن. یپس بالخره لو داد-

داد.  یهآسانسور تک ی یوارهشدند. به د یمارستانآسانسور نسبتا بزرگ ب سوار 
 یک. دوپرستار و  یستدکرد صاف با  یشد. سع  یمطمئن م  یمان  یاز سالمت   یدبا
بود نگاه  یکه اثرات همان آرامبخش قو  یوارد شدند. با وجود خمار یمار ب

کرد   یک نزد هزادبهزاد حس کرد. سرش را به گوش ب یاز پرستار ها را رو یکی
 و گفت:

 ! ینکردن جناب سلطان  یداتر از تو پ یپخوشت ینکهمثل ا-

کرد و   یلکالفه شده بود. سرش را به سمت او ماحال نهال   ینکه از ا  بهزاد
 گفت:
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 !یبه همون اتاق تا بدتر نشد یمبرگرد یانهال ب- 

 کرد و گفت:  یحال اخم یب  نهال

 خوابم. یکنم م  یرو باز م یماراحت شه. تخت کنار ن یالمخ-

آمد. نا  ی. خوابش میستدتوانست با ینم یشپاها ی. رویستادا آسانسور 
 را باز نگه دارد. در دلش گفت: یشنداشت چشم ها

بهشون گفته دوز  یاوشخواستن آرامبخش بزنن. ن یم یوقت  ینکهمثل ا -
زدن که گاوم از پا در  یننکردن مرف ی. اوناهم نامردیدهبهش جواب نم یینپا
 چه برسه به من ... !  یارهم

بود رفتند.  یپرستار گاهیستا یککه نزد یکرد. به سمت اتاق  یهبهزاد تک به
 یماافتاد. قبال ن یماو ن یاوشبه در زد و وارد شد. نگاه نهال به ن یبهزاد تقه ا

با  یاوشبرعکس شده بود. ن یگاهشانکرد االن جا  یرو نوازش م یمان یموها
 ی. با صدایدکش  یم یمان یجوگندم یموها یدستش را ال یاشک  یچشم ها

 یوار گاهش به نهال که صورتش مانند گچ دتخت بلند شد. ن  یاز رو  یاوشدر ن
 کرد و گفت:  یماند. اخم یرهشده بود خ یدسف

 ی؟چرا از جات بلند شد-

 :یداشاره کرد و پرس یمااش را از بهزاد گرفت. به ن یهتک نهال

 حالش... . چطوره؟-

 یزانوها یر دستش را  ز یع سر  یاوش. نیستدبا یشپاها یرو نتوانست
تخت درازش کرد.  یرفت. رو یمار خواهرش برد و به سمت تخت همراه ب
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حالش خوب است. که تا  یمان یندخودش بب ینهال منتظر بود تا با چشم ها 
را بست و به  یشکند. چشم ها  ینم یداو را تهد یبود خطر  یدهد یحدود

 فرو رفت. یقخواب عم یک 

*** 

سمت راست  یفکه رد  یدلانداخت و به سمت صن یطبه بل یمهماندار نگاه  
رفت و نشست. طرف پنجره نبود. خالف   یکرد. به سمت صندل  یتشبود هدا

 یونداد فرق   ی. براینندکه دوست دارند کنار پنجره بنش  یتمردم و اکثر  ی  یهبق
اش آمد. از  یگوش  یگذاشت. صدا  یشپا یو پالتواش را رو یفنداشت. ک

 یشهبود. هم یادز یشکه صدابود   یبار ینداخل پالتواش در آورد. اول یبج
به اسم مخاطب انداخت ...فواد... . تماس را  یگذاشت. نگاه   یم یبرهو یرو

 وصل کرد.

 سالم.-

 یی؟؟ کجا یخونه ا ی؟فرودگاه  یی؟سالم کجا-

رد کرد و کنارش  یبه سمتش رفت و به زور خودش را از صندل یچاق  مرد
 نشست. 

 شده؟ یشدم. چرا؟ چ  یمااالن سوار هواپ ینهم-

 .یمارستانب یسر بر  یک  یخواستم بگم اگه مشهد ی. میخیالب یچیه-

 شده؟ یچرا چ -

 دار به سمتش رفت و گفت: مهمان
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 .یدحالت پرواز بذار یرو یتونلطفا گوش- 

 باشه تکان داد. یبه معن سری

 یفیخف یقلب یحمله  ینکهنهال بد شده. مثل ا یحال پدرخونده  یشبد-
 کرده. 

اتهامات فواد به   یهمه    یددرهم شد. شا  یشو حرف فواد اخم ها  یمان  یاد  با 
 قابل احترام بود.  یمان یونداد برا یسمت او بود. ول

 االن چطوره؟ -

 کرد و گفت:  مکثی

 حال نهالم بد شده. ینکهخوبه. مثل ا-

 انداخت و گفت: یشابروها ینب یا گره

 حتما بخاطر افت قندخون آره؟-

 یمارستاناز ب  یکیبه    ینکه. و ایشناس  یدونم واال. تو بهتر از من نهال و م  ینم-
 یگانیاومدن و از با  یاکه اون دو سال به دن  ییها سر زدم و مشخصات بچه ها

 گرفتم.

 کمربندش را بست. مهمان دار دوباره به او تذکر داد.   ونداد

 زنم. یتهران بهت زنگ م یدمرس یکنم. وقت   یفواد قطع م-

 باشه داداش. مراقب خودت باش منتظر تماست هستم.-
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 خداحافظ.- 

بد شده بود  یماحالت پرواز گذاشت. از آنکه حال ن یرا قطع کرد و رو گوشی
آن مرد را شش سال  یبه نهال نداشت. از وقت  یداشت. ارتباط  یحس یک 

کرده بود. افکار   دایبه او پ یحس یک بود.  یدهو نهال د یانسر عقد ک یشپ
بود. سه ساعت با فواد  یدهساعت هم نخواب یک  یشبذهنش را پس زد. د

و   یماچند پرونده بود. با بلند شدن هواپ  یر شب هم درگ  ی  یهکرد بق  یبحث م
 هم که شده بخوابد. یقهچند دق یرا بست تا برا یشاوج گرفتنش. چشم ها

 ی؟و درست کرد یکله ینا یچجور یگمم-

کرد   یا کالفه باز کرد و به سمت مرد که با حسرت نگاهش مر  یشها چشم
 گفت:

 بله؟-

 یراهنبا پ  یکل،و بنده  یزور خودش را به سمت ونداد برگرداند. شلوار مشک   به
 گذاشته بود.  یشپا یکمرنگ و کتش هم رو  یآب 

 ینپروتئ  یدمشا  یانه؟    یحتما مکمل خورد  ی؟شد  یکلانقدر خوش ه  یچجور-
 ! هوم؟یخوریم یادز

که تو ذهن شما هست هم   یباشگاه  یرو نخوردم. حت  ینااز ا یچکدومنه. ه-
 نرفتم.

 او را گرفت و گفت: یمتعجب نگاهش کرد و دستش را باال آورد. بازو مرد

 ی؟پس چجور-
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 کنم.  یم یرو یادهفقط پ یهمدت یک رفتم باشگاه؛  یقبال م- 

 حسرت گفت: با

تونم از جام  یوزن نم یلوگرمج کو پن یخوش به حالت. من که با صد و س-
 !یرو یادهتکون بخورم. چه برسه به پ

آرزو را داشتند   ینمردم هم  یبود. کاش همه    ینآرزو ها مانند ا  یهمه    کاش
شدند. سالمت بودن و تنها دغدغه  یسخت نم یوقت گرفتار روزها یچو ه

سالش   وچهار   یکه س  یکه داشتند کم کردن وزن بود و بس! نه مانند ونداد  یا
اشاره   مردازش گذشته است.    یکرد سن  یفکر م  یدد  یاو را م  یبود؛ اما هرکس

 از تعهدش کرد و گفت: یبه انگشت خال یا

 یکل؟خوش ه یازدواج نکرد-

 نه! هنوز تن به ازدواج ندادم.-

 و گفت: یدخند مرد

 به تعهد نداره.  یازیتو که ن یکلیو خوش ه یبه خوش پوش یالبته آدم-

اما مرد  ید؛بگو یزیبه مرد پرحرف انداخت. دوست نداشت چ ینگاه  ونداد
 هنوز دهانش گرم شده بود.

 نکردم. یداخوام و پ یکه م  یهنوز اون آدم -
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آمد ناخوداگاه  یحرف مردد بود. هروقت حرف ازدواج م یناز زدن ا ونداد 
جلو  یآب  یبه صندل یرفت. مرد نگاه  یم یدرفت که نبا یم یفکرش به سمت 

 انداخت و گفت:

. یاد. عالقه بعد از ازدواج به وجود میدلت ش یالخ یب  یدموقع ها با یبعض-
قرن  یمن ینیب یم یبه دلت فکر کن یسنت بره باال. اگه بخوا ینذار ینهمهم ا

 .یموند یکه دوستش داشت   یاز عمرت رفته و تو فراغ کس

نداشت. انگار متوجه شد که ونداد مرد اعتقاد  یبه حرف ها یذره ا ونداد
 یباز ج  یادامه نداد و چشم بند  یگر که د  یستن  یشحرف ها  یدنبه شن  یلما

از پشت  یبچه ا یسر و صدا یچشمش گذاشت. صدا یکتش درآورد و رو
ربع  یک به ساعت انداخت. هنوز  یآمد. دستش را باال آورد و نگاه  یسر م

 یمس  یب   یها  یهنضفر   یاش را باز کرد و جعبه    یچرم  یفک  یپبود. ز  شتهگذ
 یگذاشت. بلوتوث گوش  یشاش را برداشت. درش را باز کرد و داخل گوش ها

بود که آهنگ گوش نکرده بود. مخصوصا  یادیاش را هم روشن کرد. مدت ز
 د بو یختهآوا ر  یزمان   یک که    ییآهنگ ها  ین! اگه مانند گذشته بود بیانشجر 

گشت؛ اما االن   یم  یو شهرام ناظر   یاندهد. دنبال شجر گوش ن  یتا انقدر سنت 
بچه   ی  یهگر   یخواست صدا  یمهم نبود. فقط م  یشهرچه خواند. خواند. برا

هم گذاشت. ابتدا چند آهنگ شاد  یرا رو یشبه گوش اش نخورد. چشم ها
 وشاز گ یسال یک . یدبابک جهانبخش رس یخواند و در آخر به آهنگ آشنا

 گذشت.  یآهنگ م یندادن به ا

 قرارم یب  یشهحال خرابم مثل هم ینام از ا خسته
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 رو ندارم یچیساعت فکر راحت حسرت ه یهجز  به 

 من بذاره یآن خودش و جا یک که   یشه هر کوه  یم خم

 و جز خودش نداره یشکیبفهمه ه یروز کس یه سخته

 رو جز خودش نداره هیشکی

 رو باختم  یباز ینچه بجنگم چه نجنگم کل ا من

 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم چه

 خودم خاطره ساختم از 

 ساده ام چه بخونم چه نخونم یکه نگفته هام و گفتم تو ترانه ها  من

 تو دادم یادهتو دادم خودم و  یادهو  خودم

 عمر و با خودم یشهر متروکه شدم باق  یه

 یگهوم شه چروک رو قلبم متا که تم یامم کنار 

 نمونده که حروم شه یزیچ یگهگذشت د  جونیمم

 یدند یجون سوختنم و کس یمهن یشمع شبیه

 عمر حواسم به همه یهخواستن که بتابم  یم فقط

 دغدغه گذشتن از حال خرابم یب  یو ول بود

 رو باختم  یباز ینچه بجنگم چه نجنگم کل ا من

 بمونم چه نمونم از خودم خاطره ساختم چه
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 خودم خاطره ساختم از  

 ساده ام چه بخونم چه نخونم یکه نگفته هام و گفتم تو ترانه ها  من

 تو دادم یادهتو دادم خودم و  یادهو  خودم

خواند و ونداد در  یم یگریپس د یکیبسته شد. آهنگ ها  یشها چشم
 یشصورتش، چشم ها یجلو زییبود. با قرار گرفتن چ یدار حالت خواب و ب

سرش را عقب   ی. کمیدصورتش د  یوجب  یمرا باز کرد. صورت همان مرد را در ن
 برد.

 .یایمفرو م یمخواستم بگم دار یم-

 خارج کرد و روبه مرد گفت: یشرا از گوش ها هنضفری

 ممنون.-

 و با خنده گفت: یاوردرا خاموش کرد. مرد در آخر طاقت ن یگوش  بلوتوث

تا  یبهصفت خوبه تو ظاهر تو هست. عج یبابا هرچ  ی! ایا خوش چهره-
 ! یاالن ازدواج نکرد

 . باطنه هر آدمه! یستمهم ظاهر ن-

 گفت:  یتچشمش برداشت و با جد یمطالعه اش را از رو ینک ع مرد

خوش چهره و  ی. اصوال مردایگممن دارم از نظر ازدواج م یاون که بله! ول-
زنن. و فقط در چند  یا قاپشون و مدختر  یعسر  یکلخوش پوش و خوش ه
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باشه که به دخترا  یمذهب یاباشه  یر فق یامتاهل باشه  یانزنن.  یدشرط شا 
 خوره.   یسومم بهت نم  ی. دسته  یستیاول و دوم ن  ینگاه نکنه. تو جز دسته  

 حوصله گفت: یکرد. ب   ینگ با سرعت لند یمابه او انداخت. هواپ ینگاه  یمن

 حرفتون درست.-

آن  ی. سر و صدایستاداز حرکت ا یماهواپ یقهنگفت. بعد از چند دق چیزی
 یزهایکرد. چ  یخودش را آماده م یدآمد. با یبچه هنوز هم از پشت سر م

را از  یسفرش بود. گوش یندوم ینسال ا یکدر انتظارش بود. بعد  یادیز
 در ردم به سمت دو کرد. م  یحالت پرواز برداشت و از مرد پر حرف خداحافظ 

را برداشت و به سمت در رفت. از پله ها  یفشهجوم آورده بودند. پالتو و ک
از ون  یکینسبتا سرد تهران به صورتش خورد. به سمت  یآمد،  هوا یینپا

داد.  یشد و نهال را گرفت. جواب نم ینشها رفت و همان طور وارد مخاطب
. باز هم گرفته شماره اش را  زدند دوبار   یکه مردم م  ییتوجه به حرف ها  یب 

 یلشبهزاد افتاد. سوار ون شد. حدودا پر شده بود. خالف م یادجواب نداد. 
 یرا رو یفشبهزاد را گرفت و ک یشد. شماره  یبشوسط نص یبازهم صندل

بهزاد در گوش اش  یخسته  یبود صدا یدهگذاشت. به بوق سوم نرس  یشپا
 .یچیدپ

 یدی؟رس یجانم ونداد؟ به سالمت -

داده بود   یهتک  یشهدوم نشسته بود. سرش را به ش  یفکه رد  یبه مرد نگاهی
 انداخت و گفت:
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چه  یشبخوبن؟ د یاوشخوبه؟ نهال و ن یماشده؟ ن یآره سوار ون شدم. چ - 
 افتاد؟ یاتفاق 

 .یگمبذار از اتاق خارج شم م-

انداخت و اتاق را ترک کرد. تخت خواب بود  یبه نهال که رو ینگاه  بهزاد
 دهانش گرفت و آرام گفت: یبهزاد دستش را جلو

شده. حالش بد شد.  یانمهر که نهال بخاطرش زن ک  یدو فهم یهمه چ  یمان-
االن منتقل اش کردن به بخش.  ینبوده. هم  یفخف  یسکته    یک دکترا گفتن  

از ازش گرفت هم خوب بوده. تو  یشبکه د  ییها یشجواب آزما ینکهمثل ا
 یدی؟کجا فهم

 فرودگاه گفت: یون جلو یستادنا با

 . خب خداروشکر حالش خوبه.یستمهم ن ینشا-

 ی؟زنگ زد یماونداد تو بخاطر ن یگمم-

 و گفت: یدشد. پالتواش را پوش یادهبازشدن در پ با

 زنگ بزنم؟ یبخاطر ک  یپس توقع داشت -

 و گفت: یدانداخت. خند یمارستانبه راهرو نسبتا خلوت ب ینگاه  بهزاد

 نهال!-

چمدان   یلدرهم به سمت تحو  یمحکم و اخم ها  یسالن شد. با قدم ها  وارد
 ها رفت.
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 .یستمن و نهال ن ینب یزیچ- 

 شد.  یشتر آرام بهزاد ب یخنده  شدت

 من دستش و گرفت.  یپس عمه -

 گذاشت و گفت:  ینزم یرا گرفت. رو چمدان

. یشهم یچ  ینمبذار بب ینجاکه اومدم ا  یدو هفته ا ینهزاد بس کن! خب؟ اب-
 درست نکن! یعهشا

 بابا! من خوشحال بودم که بالخره ... یا-

قرار  یشکه روبه رو یحرفش را قطع کرد و به سمت پله برق  یتعصبان با
 داشت رفت.

 یستچه به من! اسمت و از ل یحرفا چه به نهال بزن  یناز ا یگهبار د یک -
 کنم.   یحذف م ینممخاطب

 یآرامبخش قو  یک خواستم بگم نهال حالش خوبه!    یخب نزن منو! م  یلیخ-
 بهت زنگ بزنه. یگمشد م یدار بهش زدن االن خوابه! ب

 شد. یو سوار پله برق  یدهم کش یرا با حرص رو یشها دندان

 مطلع کن. یمان یتالزم نکرده. من و از وضع-

 یماچند وقت حال ن ینکه نه! ا  یدفعه ا یک نه  یدفعه ا یک چرا حاال  یگمم-
 واست مهم شده؟
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 یشانبودند تا مسافرها  یستادها  یشهکه پشت ش  ییونداد به خانواده ها  نگاه 
که نامزدش رها کرد و با   یرتغ یب  یکافتاد. توقع که نداشت دنبال  یندآ  یب 

کرد خنده   یفکرش هم که م  یحت   یند؟آ   یدوستش ارتباط داشت ب   یدخترعمو
 گرفت.   یاش م

 ونداد؟ یباز رم کرد یا یالو؟ پشت خط -

 ها؟-

 پسر؟ یجیانقدر گ یدیو د یک   یچی،ه-

نسبت بهش دارم. هرچند   یحس  یک برام مهم شده.    یمانداره که حال ن  یلیدل-
 من و نداره. یدنچشم د

 متعجب گفت: بهزاد

 یدی؟د مایاز ن یها! تو رفتار یشد یبغر  یبعج یداجد-

 ناخوداگاه گفت: ونداد

 تونم ازش متنفر باشم.  یهرچه قدر از من متنفر باشه من نم ی،ول-

 حتما بخاطر همون حست؟-

 رفت. یتگ  یآمد و به سمت در خروج  یینپا یپله برق  از 

 آره بخاطر همون حس!-
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گرفت. از سمت راست دست   یشانداخت و راه خروج را پ یینرا پا سرش 
بهزاد از  یدست ونداد خشک شد. صدا یدور کمرش حلقه شد. گوش یکس

 آن طرف خط آمد.

 به نهال نداره؟ یربط  یعنیبابا!  یا-

 را به سمت راست برگرداند. نگاهش به آوا گره خورد.  سرش

 داداش ونداد!-

 اد گفت:شوکه شده بود. روبه بهز  ید. شدیرداز خواهرش نگاه بگ نتوانست

 .یرمگ  یبعدا باهات تماس م-

پالتواش  یبرا قطع کرد و داخل ج یبهزاد آمد اعتراض کند. ونداد گوش تا
آرام شروع   یاوردرا دور خواهرش حلقه کرد. آوا طاقت ن  یشگذاشت. دست ها

 .یستنکرد به گر 

. یستازت ن  یخبر   یچه  یسال رفت   یکمعرفت! اسم توهم داداش بزرگه؟    یب -
 کشه؟  یم یشهر آلوده بدون داداشش چ  ینتو اآوا  یگ   ینم

 یک به او انداخت. الغر تر شده بود. خوشحال بود که الاقل  ینگاه  یمن ونداد
 نفر به استقبالش آمده بود. 

 .یستادم! االن که سالم و سرحال جلوت واینخواهر قشنگم؟ من و بب-

سپس با . یداش کش ینیب یاز او فاصله گرفت و شال گردنش را به جلو آوا
 گفت:  یدلخور
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 زدم تو دهنت! یوگرنه م یزهخاطرت واسم عز  یفح- 

که دخترانه   یمشک  یابروها ی،شد. پوست گندم یرهو به او خ یدخند ونداد
 یو موها  یقهوه ا  یکوچک، چشم ها  ینیبرجسته، ب  یبرداشته بود و گونه ها

هم بودند. ونداد اخم  یهکه پسرانه کوتاه کرده بود. ظاهرا شب  یرهت یقهوه ا
 .یداش را گرفت و جلو کش یشال مشک  یبه او کرد. جلو یتصنع

 موهات و بکن داخل! -

 و گفت: یدخند آوا

 یکن  یعمل م  یجور  یندرمقابل دوست دختراتم هم  ینمدوست دارم بب  یلیخ-
 و... . یمجرد یو خونه  یبود یبنه داداش؟! بالخره شهر غر  یا

 با اخم گفت: ونداد

 یدی؟د ینجوریتو داداشت و ا-

و دست آزاد؛ ونداد  یدکش  ینزم یخندان چمدان را رو یبا همان چهره  آوا
 را گرفت و گفت:

که   یسال  یک ! خب؟ جواب اون  یحرص بخور  یکمخوام حرصت بدم. تا    یم-
 ازت نبود. یخبر 

 دستش را باز کرد و او را در آغوش گرفت. ونداد

 ! آوا زشته!یکرد همون زشت سابق   یشه! چه میگهد یخواهر خودم-

 را باال گرفت و گفت: سرش
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ونداد. در ضمن اگه من زشتم  یکش  یماشاهلل مثل برنج دانه بلندم که قد م- 
با اختالف هشت سال! نچ نچ!  یمکه نرفته خواهر برادر  یادت! یتوهم زشت 

! مامان زهره، مامان یایآقاجونه! همه منتظرن تا ب یمامان خونه  یت راس
 آزادم هست.  یو آقاجون! راست  یالسه

 ینسبتا طوالن   یر کردن مس  ینگفت. باهم از فروگاه خارج شدند. بعد از ط   چیزی
 رفت و گفت: یدیسف 3آوا به سمت مزدا یا

 یشه ول یساب مشما فرغون به ح یندر برابر ماش یدونملطفا! م ییدبفرما-
 قربان! یدببخش

 به سمت صندوعقب رفت و گفت: ونداد

 دم. ینم یتبه کمتر از بنز رضا یگهد یدفعه  یبخشم ول یدفعه رو م ینا-

افتاد.  یا یمشک  یباز شدن در چمدان را گذاشت. نگاهش به لباس مجلس با
 آورد و گفت: یرونب یشهآوا که تازه پشت فرمان نشسته بود. سرش را از ش

 یو م ینو حسامه ا یناز آ  یعروس یگهچند روز د یزهآهان اون لباس... . چ-
 . البته به اجبار! ییخوام بدم به اتوشو

 گفت:  یرلبحرف ز ینا یدنبا شن ونداد

 رو بفهمم.  یزاچ یشتر ب یباتقر  یدبا یگهپس تا چند روز د-

بود که حاج آقا  یناز موسسه راحت شده بود. فقط ترسش از ا خیالش
شد و در را بست.   یندرمورد آن پنج نفر داشته باشد. سوار ماش  یاطالعات کم

 به او انداخت و گفت: یآوا نگاه 
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 و اون حر... . یناز هنوزم تو فکر آ - 

 را قطع کرد. حرفش

 . نه بود و نه هست.یستمن مهم ن یبرا یناز آ -

 !یمن مطمئن بودم داشت   ی؟دوسش نداشت   یچ   یعنیداداش؟    یهمنظورت چ-

 تفاوت گفت: یبه صورت مبهوتش انداخت و ب  نگاهی

. اون به اصرار پدربزرگش و من به اصرار یمکرد  یهر دومون تظاهر م یدشا-
 خودم.

 و ادامه داد: یداش کش یشانیبه پ دستی

گذشته رو باز کنم و خوام   یمورد نپرس! نه م ینهم در ا ی. سوالیمبهتره بر -
 مورد و دارم خواهر زشت! یننه کشش ا

ونداد را گرفت و سرش را به سمت خود  یدستش را باال آورد. چانه  آوا
 برگرداند و گفت:

 ینطوریرفتارات که ا  یول  ی؟خواست   یو نم  یناز تو از اول آ   یعنیونداد!    ینمتبب-
 داد. ینشون نم

 کرد و صورتش را برگرداند.  یقروچه ا دندان

 ید دو هفته با  ین. ایفتگم دوسش نداشتم قبول کن! االن هم راه ب  یم  یوقت -
پاسخ بدم که تو رو کنجکاو  ییتونم به سوال ها یاز وقتم استفاده کنم نم

 کرده.
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 کمربندش را بست و گفت:  یبا دلخور آوا 

 ! یلچشم جناب وک-

 یرا نم  یناز نداشت. ونداد از اول آ   یخواست ناراحت اش کند؛ اما چاره ا  نمی
 یلیگرفته بود قبول کند چون در آن صورت فکرش به خ  یمخواست. او تصم

با وجود گناه بودن   یرفت؛ اما خودش را مسخره کرده بود. حت   یاز آدم ها نم
رسند آوا ب هک  یرفت. تاوقت  یکه فکرش را بکند ذهنش م  یزیاز آن چ یشتر ب

و  یکساعت تراف یکاش داد. بعد از  ینگفت و حواسش را به رانندگ  یزیچ
 –بار که آمده بود هشت  ینحاج آقا شد. آخر  یخانه  یابانوارد خ یشلوغ 

 یقتسروش حق  یونحرف هما  یندکه آمده بود تا بب  یبود. دفعه ا  یشنه ماه پ
 لب گفت: یر به انگشترش انداخت و ز ینه! نگاه  یادارد 

 کنم.  یم یداتپ یکنم عمو! هرجا هست   یم یداتپ -

شد. هنوز هم همان جور بود. سنگ   یادهپ  ین. ونداد از ماشیستادخانه ا  جلوی
 . یددرب سف یک و  یمیقد ینما

 دلت تنگ شده بود نه؟-

 زد و گفت: یآوا به خودش آمد. آوا دستش را گرفت. لبخند یصدا با

 بخشمت. ی! پس میداداش خودم یهرچه قدر بداخالق باش-

 و نبخش جقله! یانه بابا؟ ب-

 یقهانداخت. آوا زنگ در را  فشار داد که بعد از چند دق یینسرش را پا ونداد
آمد.  یاطاسپند از داخل ح یشد. بو یاندر نما یجلو یز در باز شد و قامت عز 
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 یا یهآ   یک  یاشک  یو با چشم هاسرش بود    یونداد به او نگاه کرد. چادر رنگ  
 ینزم  یظرف را رو  بزرگشکرد. دست آوا را رها کرد. مادر   یلب زمزمه م  یر را ز

که   یزی. از چیدرا باز کرد و او را در آغوش کش یشگذاشت، ونداد دست ها
 تر شده بود. یر کرد الغر تر و پ  یفکر م

و  یکنه اون کس  یلخدا ذل یدمدر و د ینوندادم! پسرم! نمردم و اومدنت از ا-
 !یایو ن یکه باعث شد تو بر

. یستادمنکن! االن که من سالمم! جلوت سر و مرو گنده ا ین! نفر یز عه؟ عز -
 !ید یم یمادکلن یچه بو یطونش

 دوم حرف ونداد چندتا مشت به پشت اش زد و گفت: یتکه  یدنشن با

 یا؟ح یب  یعادتات و ترک نکرد ینهنوز ا-

 یطنتدرهم اش نگاه کرد. با ش یرا باز کرد و به چهره  یشدست ها ونداد
 سابق گفت:

 ییخوشگل و تو دل برو یباییز یقربون اون اخمات زهره بانو! اخمم کن یآ -
 ... .یکه حاج آقا ازت دل نم  یکارا رو کرد  ینهم

اش را از پا درآورد. ونداد  یینداد حرفش را ادامه بدهد. خم شد دمپا اجازه
 ت عقب رفت.چند قدم به سم

 نزن! نگاه من چه نازم چه آقا و جنتلمنم! یالجون سه-

 را باال برد و گفت: ییدمپا یز آزاد و آوا آمد. عز  یخنده  صدای
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 خوام بزنمت! یم یو جا افتاده شد یپچون آقا و خوشت- 

 را بامزه تکان داد. سرش

 نزن زهره جون!-

گذاشت. با  یمرفت و مادربزرگش هم همراه او قدم به جلو  یعقب م او
و به سمتش برگشت. نگاهش   یداز عقب رفتن دست کش  یبرخوردش به کس

مادرش نم زده بود. حاج آقا با  یافتاد. چشم ها یالبه حاج آقا و مامان سه
 هبود. چگون یدهکرد. بعد از چندماه مادرش را د  یاخم؛ اما مغموم نگاهش م

که به مادرش   یونداد آن هم ید؟آ  یتوانست با نبود خانواده اش کنار ب  یم
نگاهش کرد. مادرش بدون نگاه گرفتن از  ینوابسته بود. سنگ یادز یلیخ

 پسرش گفت:

 معرفت!  یب  ینجاا یاب-

 یدلش برا یقدم به سمتش برداشت. دلتنگ مادرش شده بود. حت  چند
هق هق  ی. صدایدپدرش هم تنگ شده بود. محکم مادرش را به آغوش کش

 . یچیدپ یم یاطاش در ح

. اگه یکن  یمثل ترسوها فرار م یو چهار سالته ول یاسم توهم پسر بزرگه؟ س-
که اون حرفا رو   ینکردم. نه ا  ینکردم. باورت م  یمن کار یگفت   یاون زمان م

 سرم اومد؟  ییه بالچ یدون  ی! مینگ  یچیبهت بزنم و توهم ه

 فرو کرد. یشها یهزد و عطرتنش را در ر یتلخ  لبخند

 .یادنم یادم یزیمن که چ-
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 پسرش جدا شد. سرش را باال گرفت و گفت: از  

هر لقب   یاماز پشت ات درب  ینکها  یمنو ببخش پسرم! دلت و شکستم. به جا-
 که از دهنم دراومد و بهت گفتم. ببخش وندادم!  یستیناشا

 کرد.  یز را باال آورد و صورتش را تم دستش

تونم از دستت ناراحت باشم؟ درسته سخت بود؛  یمگه م یالخوشگلهنه سه-
 گذشت.  یول

 بود گفت: یسخ یهکه از گر   ییبا چشم ها مادرش

 یکه آزاد گفت تو مقصر بود  ینکنم ببخش! بعد از ا  یمنو ببخش! خواهش م-
 یروز یک کنم. بالخره   یبا بابات دعوا کردم. هنوزم که هنوزه باهاش دعوا م

 فهمه تو گناهکار نب... . یم

پهن، لحن  یشانه ها یچشم اش آمد. دلش واسه  یپدرش جلو ی چهره
 گرم و پرصالبتش تنگ شده بود. حرف مادرش را قطع کرد و گفت:

  نداره مامان!  یاشکال-

وقت بد بچه اش  یچهم که کرده بود ه یقدرهم پدرش بد بود. هرکار  هرچه
نبود.  یزد چهره اش جد یخواست. آن روز که حرف ها را به او م یرا نم

کرده است   یدانست چرا سع یدانست. نم یرا نم یشکرد. چرا  یتظاهر م
نشان دهد که باور کرده است. نگاه از مادرش گرفت و به  یخودش را جور

 یانم  یآنها بود. اخم  ی. او که تا االن نظاره گر حرف هایدمت حاج آقا چرخس
 اش و گفت: یشانیپ
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 ها منتظرت بودم.  ینپسر! زودتر از ا یخوش اومد- 

شانه  یخم شدم تا دست پدربزرگش را ببوسد. حاج آقا دستش را رو ونداد
 اش گذاشت و گفت:

 داخل هوا سرده! نیایپسر؟ ب یبدت و ترک نکرد یعادت ها ینهنوز ا-

قدم به سمت جلو برداشت. مانع  یک مسخ شده نگاهش کرد. تا  مادرش
 :یدپرس یانگر   یرفتنش شد. با همان چشم ها

  یدی؟پدرت و بخاطر اون اتفاقات بخش یعنی-

را  یندانست که پدرش ترمز ماش یاو مقصر نبود. م یدزد. شا یکمرنگ   لبخند
بخاطر پدرش بود که آن حرف ها را نثارش  یدنکرده است. شا یدست کار

با آدم  ییو چهار سال رودرو ینبود. اگر بعد از س یقطع یز چ یچکرده بود. ه
 ردبدهد که به د یصتوانست حالت چهره و چشم را تشخ یمختلف نم یها
 خورد. ینم

 نکرد که ببخشمش!  یکار-

 . یدبار  یم  یشاز سر و رو  یفگ خودش حس کرد. کال  ینگاه آزاد را رو  سنگینی

 ! یرونبه من دروغ نگو! پدرت اون حرف هارو زد تو رو انداخت ب-

 نگاه کردن به مادرش گفت: بدون

 تونه از پدر و مادرش ناراحت باشه؟ یدروغم کجاست؟ مگه بچه م-

 به آزاد و آوا انداخت و گفت: ینگاه  عزیز 
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 داخل! هوا سرده.  یاینب- 

 ند و به مادرش نگاه کرد.لبش نشا یرو لبخندی

 تونه؟ یهوم جوابم و بده  مامان! م-

 تکان داد و به سمت در رفت. سری

 تونه! ینه! نم-

سروش   یونها از هما  ینا  ینگفت. مقصر پدرش نبود. همه    یزیچ  درجوابش
نبود که از پسرش بخاطر گذشته بگذرد! هروقت   یگرفت. او آدم  یسرچشمه م

گرفت. افکار داخل   یم  یشدست و پا  یرزش بدکرد ل  یموضوع فکر م  ینبه ا
 را در آورد و وارد خانه شد. یشذهنش را پس زد. کفش ها

*** 

 یآهن یز اش به چ ینی. بیدچپ چرخ ی. به شانه یدسرما به خودش لرز از 
 یها  یلهرا باز کرد. نگاهش به م  یشآخ اش در آمد. چشم ها  یخورد و صدا

. نگاهش به یدچرخ  یع خودش را درک کرد. سر   یتکنار تخت افتاد. تازه موقع
صورتش  باز  یاست؛ اما رنگ و رو یدهدانست چه قدر خواب یافتاد. نم یمان

به  یمادست اش بود. ن یسخودنو یک چند برگه و  یشهشده بود و مانند هم
 او نگاه کرد و گفت:

 نهال خانم! یر صبحت بخ-

 فت:را خاراند و گ سرش
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 گفت؟  یدکترت چ  یدم؟چه قدر خواب ی؟ساعت چنده؟ خوب - 

 شم. ی! فردا مرخص میدیخواب یروز یکصبحه!  10من خوبم. ساعت -

 و گفت: یدکش  یاز سرآسودگ  ینفس نهال

 .یخداروشکر خوب -

 زد و ادامه داد. یآن شب لبخند تلخ  یادبا  نهال

 یلیکه خ  یتزندگ مهم یاز آدما یکی ینیبب ینکه. ایهچه حال بد یدون  ینم-
بخاطر حرف تو رو تخت  یاستدن ینو همه کست تو ا یزهوجودش عز 

 .یفتهب یمارستانب

 به تخت کرد و گفت: یسرفه کرد. اشاره ا نیما

 و بگم دختر قشنگم. ینبدتر از ا یز چ یک پس تا منم  ینجاا یاب-

 یماتخت بلند شد. با همان سرو وضع آشفته به سمت تخت رفت. ن یرو از 
 با آمدن نهال صاف نشست و گفت:

حالش بد شه و رو  یکه خون دل بزرگش کرد  یدختر  ینیبب ینهاز اون بدتر ا-
بخاطر حرف چرند  ینیکنه بب  یم یهتو خفا گر  ینی. ببیفتهب یمارستانتخت ب

اطر منافع طرف مقابل خودش و بخ ینیخواد خودش و بکشه. بب یچندنفر م
 !یرینگه که مبادا جلوش و بگ یچیمردم کنه و ه یخواسته  یقربان 

انداخت. نهال بغضش   یینسرش را پا  یاز شرمندگ   یمادستش را گرفت. ن  نهال
 را قورت داد و گفت:
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 یاوشمورد اول درست بود. تو چندسال من و ن  یدر مورد دوم اشتباه کردم. ول- 
تا زحماتت و جبران  یمکرد  یواست م یکار  یدسال! با ستیب ی؟و بزرگ کرد

 !یمانه؟ نگاه کن منو ن یا یمکن

 دستم چانه اش را باال آوردم و مجبورش کرد تا نگاهش کند.  با

و جز تو   یچکیبزرگ ه  یایدن  ینتو ا  یاوشوقت شرمنده نباش! من و ن  یچه-
من بود. اگه   یر تقص  یش. بابت دوشب پیمکن  یم  ی. پس واست هرکاریمندار

 ... .ینم یزیمن چ

. بهزاد یدباز شدن در حرفش را قطع کرد. همزمان سرشان به سمت در چرخ  با
کرم   یراهنپ یره،ت یمرتب وارد شد. کت و شلوار قهوه ا یشهبا ظاهر مثل هم

 یک پالست  یکبود.    یدهپوش  یهفت قهوه ا یقهژاکت    یک  یراهنپ  یرنگ و رو
 ش بود. هم دست

 . ینخواب گذاشته بود  یمسابقه    یپدر دختر   ین؟خوب  ین؟سالم برشما چطور-

 و گفت: یدخند نیما

 یدم؟خواب یباز صفحه پشت من نذار! من ک -

گذاشت و خودش هم   یز م یرا رو یکدر را پشت سرش بست. پالست بهزاد
 نشست. روبه نهال گفت:

فکر کنم اندازه ات  یدمخر  یزیچ یک  یجور ینبرو لباسات و عوض کن. هم-
 باشه. 

 و گفت: یدبه شکم اش کش یقار و قور معده اش دست  یصدا با
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 گرسنه ام!- 

 .یدحرکت نهال خند ینبه ا نیما

 !یابخور ب یزیآب به دست و صورتت بزن و چ یک برو لباسات و عوض کن -

 یتوانست با بلوز و شلوار راحت   یبود. نم  یخوب   یشنهادتخت بلند شد. پ  یرو  از 
سر  یمارا با سر قبول کرد. در جواب ن یشنهادپ ینراه برود بنابر ا یمارستاندر ب

 تکان داد و روبه بهزاد گفت:

 رم برگردم. یحواست باشه ها! م-

 کرد و گفت:  یاخم تصنع بهزاد

 یکم یما. برو خاطرت جمع! منم با نیگهم یبه پارسال یامسال یباز جوجه -
 کنم.  یاختالط م

 زد. یمابه ن یرا برداشت و لبخند پالستیک 

 پس تا بعد!-

بود راهش را کج  یینپا یکه طبقه   ییاتاق خارج شد. به سمت دستشو از 
اش  یکرد. گوش  یم یدااتفاقات را پ ینا یزودتر مسبب اصل یهرچ  یدکرد. با

پاسخ  یشلوارش درآورد. ده درصد شارژ داشت. دو تماس ب  یبرا از داخل ج
را  شا ینیشد و ب ییاز ونداد و پنج تماس هم از فواد داشت. وارد دستشو

رفت. رنگ  ییعوض کرد. به سمت روشو یعرا سر  یشگرفت. لباس ها
مشت آب   یک گود افتاده بود.    یشچشم ها  یر بود. ز  یدهصورتش به شدت پر 

که   یشبه موها یآمد. دست  یش. جان به دست و پایختصورت اش ر یرو
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 ینبه لباس ها که مارکش را هم ی. نگاه یدآمده بود کش یرونشال ب یر از ز 
ژاکت بلند  یره،ت یدم پا گشاد سورمه ا ینبود انداخت. شلوار ج دهاالن کن

و شال بافت  یرهت یزانو بود و پالتو سورمه ا یوجب باال یک که تا   یموییل
کرد. در باز شد و   یماز بهزاد تشکر  ید! بابت لباس ها بایسورمه ا -یموییل

برداشت.  ااش ر  یراحت  یلباس ها یک توجه به او پالست ینفر وارد شد. ب  یک 
 یدفواد را گرفت. به بوق دوم نرس یدر آورد و شماره  یبشرا از ج یگوش
 آمد. یشصدا

 شده. انشاهلل بهتر باشن.  یچ  یدمشن ی؟سالم نهال خانم خوب -

انداخت.  یابانرف و آن طرف خط ینبه ا یخارج شد و نگاه  یمارستانب از 
 آن طرف بود.  یفروش یهاغذ یک 

 ین؟کرد  یداپ یزیشد؟ چ یممنون من خوبم. بازم ممنون. چ -

اکسل  یلبود فا یا یوهرفتم و به هر ش یروز ها د یمارستاناز ب یکیخب به -
 اون دو سال و گرفتم.

 انداخت و گفت: یابانبه سمت راست خ نگاهی

 شد؟ یداپ یزیحاال چ-

 یین؟االن شما کجا-

 رفت و گفت: یابانبه آن طرف خ یادهخط عابر پ یرو از 

 !یکوهسنگ -
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که  یدبهتون بگم. شما مطمئن ینجوریا ید!راهم دوره! بذاریچیپس ه- 
 اسماتون عوض نشده؟

 نشست و گفت: یزهااز م یکینسبتا خلوت شد. پشت  یفروش یهاغذ وارد

 فکر نکنم. یدونم. ول ینم-

 حرف زدن به فواد نداد. مشکوک ادامه داد. یه اجاز  نهال

 ینهمچ  یدو عوض کرده؟ چرا با  یاوشاسم من و ن  یماکه ن  ینهحدست ا  یعنی-
 کنه؟  یکار

 .ینشما بفهم یدو با ینا-

 و گفت: یدبه سرش کش یدست  کالفه

 من بفهمم؟  یچ  یعنی-

 یمنو به نهال داد. تشکر  یکقرمز به سمتش آمد و  یشبندبا پ پسرجوانی
 کرد.

و شروع  یقاتتحق یمتون ینم یمشمارو نفهم یاسم اصل ینهال خانم تا وقت -
 شم از ثبت احوال ... . یمجبور م ینبفهم ینتون ی. اگه هم شما نمیمکن

 حرفش را قطع کرد و گفت: یتعصبان با

 بفهمم. یجور یک کنم   یم ی. سعیارینمارو در ب ی یشینهالزم نکرده سو پ-

 صدف گذاشت. روبه پسر گفت: یچساندو یرا رو دستش
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 !یچساندو یک - 

 یدنی؟نوش-

 ندارم. یلم یزیچ-

 انداخت و گفت: یز م یرا کالفه رو ینکشع فواد

 بده به پدرخونده اتون! یپس تا اون روز خدانگه دار! و خدا سالمت -

 کرد و با حرص گفت:  یدندان قروچه ا نهال

 خدانگه دار آقا فواد!-

را محکم   یتکان داد و رفت. نهال گوش  یکرد. پسر سر   را با حرص قطع   گوشی
دارد. معلوم بود اگر  یمابا ن یفواد چه پدرکشتگ  یدفهم یزد. او نم یز م یرو

و شناسنامه  یقبل یفهمد. اسم ها یخانواده را م یز ثبت احوال برود همه چ
ثبت شده شده  یز آورد. همه چ یبود را در م یدهبار هم ند یک که نهال   یا

راه   ینشد از ا  ی! میر خ  یاهستند    یاتح  یددر ق  ینکهاست. اسم پدر و مادر و ا
 یلیخ یشکه برا  یماییاز ن یدشا ید،ترس یکند؛ اما نهال م  یداآن دو نفر را پ

 یشدست ها ینگذاشت. سرش را ب یز م یبود. آرنجش را رو یز عز  یلیخ
 یماتوانستم از ن یاگر م مراع یگهآمده بود د یشکه پ  یتیوضع ینگرفت. با ا

 یپسر  ی یرهتوجه به نگاه خ یسفارش اش حاضر ب  یقهبپرسد. بعد از ده دق
داد و با حرص مشغول غذا خوردن شد. با   یینکه تنها نشسته بود. کاغذ را پا

 یکه فکر م  یزیزودتر از چ یشد حت  یحل م یز همه چ یکردن اسم اصل  یداپ
را بفهمد بدون کمک   یخودش همه چ   تخواس  ینبود. م  یکرد؛ اما دلش راض
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درآورد. به سمت  یبشپولش را از ج یفک  یچ،! بعد از تمام شدن ساندویکس 
را پرداخت کرد. انگار تازه حالش خوب شده بود.  ینهرفت و هز  یشخوانپ

 یرا از رو یشلباس ها یک . پالستیدد یرا خوب م یز همه چ یشچشم ها
رفت و  یکرد چشم غره ا  یم هشبرداشت. به پسره که با دقت نگا یصندل

شلوغ   یمارستانب  یرفت. جلو  یمارستانآرام به سمت ب  یخارج شد. با قدم ها
ماجرا در ذهنش پررنگ بود که  ینا یکردن مسبب اصل  یدابود. انقدر فکر پ

 یداباز بود. تا آمد داخل برود ص یمه. در نیدرس یماپشت اتاق ن ی. ک یدنفهم
 بود سکوت را شکست. یمابهزاد که طرف صحبتش با ن

درست  یچیبا دور کردن نهال از ونداد ه ی؟فهم یچرا نم یستراهش ن ینا-
کار واسه نهال   یک  یگ   یکه م  یه! هنوز ونداد که رفته تهران دردت چیشهنم

 جور کن؟ 

 آمد. یمان یعصب صدای

 قبول کن! خب؟ یارینه ب ینکهبدون ا یگمو م یزیچ یک یوقت -

فهمم چرا از ونداد خوشت   یچرا؟ چون نم  یدون   یکنم م  یقبول نم  یگهد نه د-
چند روز ورق  ینشد تو ا یدفعه چ  یک  یقبال که باهاش خوب بود یاد؟نم

 برگشت؟ 

خواست   یم  یما. نیدچسب  ینبه زم  یمابهزاد و ن  یحرف ها  یدنبا شن  پاهایش
 یشکه به زور راض  ینهال  یگردد برا  یار منهال را از ونداد دور کند چرا؟ دنبال ک

 کرد تا اجازه دهد تا سرکوچه برود؟  یم
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وقت  یچ. من نهال و بزرگش کردم هیدمد یم یدکه نبا  یدمو د یزیچون چ- 
شه.  یدونم با کنار ونداد موندن اوضاع بدتر م یو نخواستم. م یشبدبخت

و بخنده نه خودش بگه  یو کنه! مثل هم سن و ساال یشنهال زندگ ینبذار
 خودش و تو اتاق حبس کنه!  ینکها

 را تکان داد و گفت: یشپا یعصب بهزاد

 یدید یاصال تو چ  یرن؟از هم فاصله بگ یخوا یکار م  ینکار؟ با ا  ینهه با ا-
 یدی؟از ونداد د یو بگو چ  یندو نفر؟ ا یناز ا

 آمد. یماداد ن صدای

تونم بگم! فقط به اون جا زنگ بزن و  یکه نم  یدمو فهم یدمو د یزیچ یک -
 کار بره!  یخواد برا ینفر م یک بگو که 

 از کنار نهال آمد. یپرستار صدای

  یستادین؟ا ینجاچرا ا یزمعز -

 نگاهش کرد و گفت: گیج

 بله؟-

 توجه به او، در اتاق را باز کرد و وارد شد. سپس روبه بهزاد گفت: یب  پرستار 

بهشون استرس وارد  ید! نبایمارهب یشونما ستانهیمار ب ینجاچه خبرتونه آقا ا-
 !یرونب ییدشه. بفرما
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به طور   یپشت اتاق نشست. همه چ   یها  یصندل  یدر کنار آمد و رو  یجلو  از  
آمد و تا نگاهش به  یرونب یبهم گره خورده بود. بهزاد با کالفگ  یا یچیدهپ

 کنار او نشست.  یصندل ی. رویدنهال افتاد رنگ از رخش پر 

 ! لباساهم که اندازته!یو برگشت  یچه قدر زود رفت  ینجایی؟ا یاز ک  گم  یم-

 زد. یرا بروز ندهد. لبخند تصنع یزیچ ینکها یبرا نهال

 کنه!   یپرستار داره دعواتون م یدماالن اومدم که د ینهم-

کند.   یچپ بزند و ظاهرساز یعل یبه کوچه  یکرد خودش را به قول  سعی
 کرد گفت:  یتر کرد و به بهزاد که مشکوک نگاهش م یقلبخندش را عم

 کجاست؟  یاوشن یساعت؟ راست  یمن ینگفت  یم یحاال چ -

شده بود.   یمتقس  یکوچک تر  یبه تکه ها  یمهبود. آن پازل نصف و ن  سردرگم
هم اضافه شد.   یگر سوال د  یکشد.    یسردرگم م  یشتر رفت ب  یم  یشپ  یهرچ 

 یدبه سرش کش  یدارد نهال را از ونداد دور کند؟ « بهزاد دست   یسع  یما» چرا ن
 و گفت:

زنگ زد  یشپ یقهچند دق ینهم یساعت هفت صبح رفت خونه! ول یاوشن-
 .یادگفت داره م

 با اخم از اتاق خارج شد و روبه آنها گفت: پرستار 

 یکنفر بمونه  یکباشن.  یمار که چند نفر داخل اتاق ب  یستوقت مالقات ن-
 بهم! یزنر یو م یمارستاننفرتون بره! نظم ب
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 بلند شد و روبه بهزاد با خنده گفت: یشاز جا نهال 

 یارم جمع کنم و ب یمان ی. چند دست لباس برایرمدوش بگ یکخب من برم -
 یاوشکه ن  یشه تا وقت   ی. فقط میامشه. باز شب م  یصخواد ترخ  یکه فردا م

 ی؟بمون  ینجاا یادم

 تکان داد. یسر  بهزاد

 آره برو! -

آنها  یحرف ها یدنکرد بخندد و چهره اش را مانند قبل از شن یسع نهال
بود  یدهبا اخم دراز کش یماو وارد اتاق شد. ن یدکش  یقینشان بدهد. نفس عم

آرامتر  یرا کم یشاش گذاشته بود. نهال صدا یشانیپ یو آرنجش را قائم رو
 کرد و گفت:

تا   یتانها  یرمدوش بگ  یک .  یادم  یاوشاالن ن  رم.  یبابا من اومدم. البته دارم م-
 ی؟خوا ینم یزیچ ی؟با خونه ندار ی! کارینجامپنج عصر ا

اش برداشت و لبخند  یشانیپ یاو دستش را از رو یصدا یدنبا شن نیما
 لبش نشاند. یاش را رو یشگیهم

 نه برو مراقب خودت باش! فقط امروز چند شنبه اس؟-

 یشقدم داخل رفت. چشم ها  یکبرداشت و    یرهدستگ  یدستش را از رو  نهال
 کرد و گفت:  یز را ر

 ی؟پرس یپنج شنبه! چرا م-
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 نثار خودش کرد و گفت: ییناسزا یلداقرارش با  یادبا  نیما 

 ی؟در حقم بکن یلطف  یک  یتون  ی! میچیه-

 را درهم کرد و گفت: یشاخم ها یمااهش کرد. نمنتظر نگ نهال

 برو به کارات برس! منتظرتم دخترم!  یخیال! بیچیه-

 شده؟ یزیچ-

 زد و گفت: یلبخند نیما

 یچون دل خوش ینر یدمم یحترج یول یکی؛ یدنبه د یخواستم بر ینه! م-
 ! یازش ندار

 گردنش را کج کرد و با خودش گفت:  نهال

 یکه من دلم ازش خوش نبوده؟ از دوست و آشناهاقرار داشته   یبا ک  یعنی-
شناختم و به جز اون پسره سپهر با همه خوب بودم.  یهمه رو م یباتقر  یمان

 گذشته اس؟   یمربوط به آدما یدشا

 قدم به سمت جلو برداشت. یک 

کردم همه رو ببخشم   یدوره. من سع یبوده که مربوط به گذشته  یاگه کس-
 به دل ندارم به جز... . ینهک  یو از کس

افتاد. همان پدر و  یشاناتفاقات که برا ینا ینداد. به جز مسبب اصل ادامه
 یماکنند. ن  یم  یهستند و چه کار  یکه معلوم نبود االن سرگرم چه کار  یمادر

 ابرواش را باال انداخت و گفت:
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 به جز؟- 

 حوصله گفت: یو ب  یستادا ینهدست به س نهال

 !یخیالب-

 پنجره افتاده بود کرد و به سمتش رفت. یبه پرده که رو یاشاره ا سپس

 داخل! یادب یدنور خورش یکمپرده رو کنار بزنم -

 ی؟به جز ک  ینگفت -

 که ماله خود پرده بود. جمع کرد.  یرنگ را کنار زد و با دوتا بند  یدسف  ی  پرده

 اتفاقات! ینا یمسبب اصل-

شد از نگاهش خواند نگاه   ینم  یزیکه چ  یماپا برگشت و به ن  یبا پاشنه    النه
 کرد.

بخشم. حاال بگو   یاتفاقات و نم  ینا  ی. فقط مسبب اصلیدممن همه رو بخش-
 هست و آدرس بده! یک 

 نداشت نگاهش را از نهال گرفت و گفت: یکه چاره ا  نیما

 یافته. برو اونجا! خودت م  یم  یههاشم  یطرف ها  ی؟شناس  ی)...( م  یکافه  -
 یستن یآدم بد قول یماکن و بگو ن  ی! از طرف من ازش عذرخواه یهک  یفهم

! و یهم دانشگاه  یاداومده که نتونست امروز ب یشواسش پ یفقط مشکل
 یلکه پرونده اش بسته شده ما یزیافتاده. چ یبهش نگو چه اتفاق  ینکها

 بازش کنم! نیستم



  

 
408 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 لب نشاند. یرو یتکان داد و لبخند یسر  نهال 

غذاتم خوب  ی. راست یر چشمم! خب مراقب خودت باش! ظهرت بخ یبه رو-
 . یامعصر بدن، م 6شام و ساعت  ینکه! تا قبل از ایبخور

گفت و انگشت اتهام به   یم  یمان  یضیضد و نق  یبود. درسته حرف ها  سخت
مزمان پدر آنها بود. از اتاق خارج شدکه ه  یماشد ن  یهرچه م  یسمت او بود؛ ول

 وارد راهرو شد و روبه بهزاد گفت: یاوشبا خارج شدن نهال، ن

 !یشد یتاذ یلیخ یدبهزاد؟ ببخش یسر باال اومدن. خوب  یدنم یریچه گ-

 کرد و گفت:  یاخم یاوشدر جواب ن بهزاد

 دونم با تو! یمن م یحرف ها بزن  یناز ا-

 آنها گفت: یشد و روبه هر دو یکشاننزد یکم  نهال

 . یامخب من برم باز ب-

 .یدتوجه به اعتراض نهال در آغوشش کش  یرا باز کرد و ب   یشدست ها  نیاوش

آخه؟   یشد  ی. چرا اون جوریمترسوند  یحساب   ی؟خواهر خودم چطوره؟ خوب -
 کنم؟  یسکته م ینگفت 

 به پشتش زد و گفت: یکیبا حرص  نهال

 .یستن یزیچ یزاچ یننترس انقدر بال مال سرم اومده که ا-
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نبودند  یششکه اگر پ  یبود. جور یادز یلیخ یمابه نهال و ن یاوشن وابستگی 
به راهرو  ییآمد. نگاه گذرا یرونزد. از آغوشش ب یهزار دفعه زنگ م یروز

 نسبتا خلوت انداخت.

شامت و بخور!  یکنم برگشت   یدرست م یزیچ یک مراقب خودت باش! برم -
 هش نده!باش اگه منبع استرسم اومد را یماهممراقب ن

 به جفتشان انداخت و گفت: یمتوجه منظورش شد. نگاه  بهزاد

 ! یادنگران نباش نم-

 هم اون هم اون پسره سپهر! -

 و گفت: یستخبر نداشت. متعجب  نهال را نگر یز چ یچکه از ه  نیاوش

 چرا سپهر نه؟-

 بماند!-

در اتفاقات داشتند.  یادیز یار نبودند؛ اما نقش بس یمقصر اصل درسته
که به بهزاد تذکر داده بود به  یرا محکم گرفت.  همان پرستار یک پالست

 گفت:  یسمتشان رفت و کامال جد

 همراه!  یکفقط -

 به او رفت. نهال روبه بهزاد گفت: یچشم غره ا بهزاد

 !یبه زحمت افتاد ی. حساب یمبر  یینتا پا یاب-

 حرف رو! یننشونم ا یگهد-
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 ینشان دهد, اما نبود! چهره  یشهکرد خودش را مانند هم  یم یسع نهال 
به نهال انداخت. پالتواش  ینگاه  یاوشداشت. ن یآشفته، پرسوال و کالفه ا

 و گفت: یدرا پوش

 !یایخواد ب یهمراه مرد باشه! نم ید. بایارنمرد ب یمار ب یدامشب شا-

 یکه م  کرد. همان طور هم  یتشبهزاد را گرفت. به سمت پله ها هدا آستین
 گفت:  یاوشرفتند به ن

 بچه!   یباش! حرصش هم ند  یما. مراقب خودت و نیمزن  یبعدا باهم حرف م-

بهزاد  ینآمد جوابش را بدهد. پرستار اخطار داد. نهال دستش را از آست تا
 رفتند بهزاد گفت: یم یینجدا کرد. همان طور که باهم به سمت پا

 یمثل خانواده  یاوشو ن یماو... تو و ن یموقت نگو بهت زحمت داد یچه-
 یحتنبودم. اگه نص ینجامنم االن ا  ی. اگه تو اون زمان نبودیندوم من هست

زندان  یها یلهپشت م یدکه برات افتاد نبود شا  یبعد از اون اتفاق  یمان یها
 یدی؟شماست فهم یها یخوب  ی یجهکارها نت  ینا یبودم. همه 

 .آخر گذاشت یپله  یرا رو یشپا

 که بتونه درکت کنه منم.  یتنها کس یددونم. شا یم-

خواست تماس   یاش تمام شده بود وگرنه م  یونداد افتاد. شارژ گوش  یاد  نهال
 به نهال انداخت و گفت:  ینگاه   یملب اش نقش بست. ن  یرو  ی. لبخندیردبگ

 تو چرا؟ آها نکنه منظورت ونداده؟-
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از دستم   یکمک   یچران کنم. هجب  یدونم چجور  ینم  یول  یکته؛آره منظورم شر - 
 دوش اش. یشدم رو یبار یکهنوز  یادبرنم

دارم  یی. نه آشنایادبرنم یتونه کمکت کنه! از من که کمک  یمطمئن باش م-
دو هفته مراقبت باشم خودت  ینداده که تو ا یت! فقط بهم ماموریچینه ه

 !یو تو دردسر ننداز

دانست؟ فکرش را به   ی. بهزاد از کجا میستادا یشحرف سرجا  ینا  یدنشن  با
 زبان آورد. بهزاد بدون نگاه گرفتن از او گفت:

. یگرد  یم  یتاصل  یدنبال خانواده    یدار  ینکهو بهم گفته. از ا  یونداد همه چ -
من بودم خواهر  یکهکه بهت نزد یاز دست اش ناراحت نباش تنها کس

 خوشگلم!

 اد. در دلش گفت:که در دستش بود را محکم فشار د  پالستیکی

 دونه! یانگار نم یرازیفقط حافظ ش-

 نهال شد.  یتبهزاد متوجه عصبان 

 . یدخبر نداره و نخواهد فهم یبه جز من و فواد و ونداد کس-

 یع رفت. با چند قدم سر  یحرف به سمت در خروج  ینبعد از زدن ا بهزاد
 خودش را به بهزاد رساند و گفت:

 یاوشو ن یماهستن ن یماجرا که اون پدر و مادر ک  ینا یدنتا فهم یدنبا-
 بفهمن!
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 زد. یلبخند دلگرم کننده ا بهزاد 

 برسونمت. ییجا یکتا  ینبش یادونم. ب یهمه رو م یناباشه. ا-

آمد نثار   یزد هرچه از دهانش در م  یاش شارژ داشت زنگ م  یاگر گوش  یعنی
 کرد.  یونداد م

 ینجاییم؟ما ا یدیفهم یچجور یشب. فقط قبل رفتن، دیستنه الزم ن-

و چندتا از نقشه ها رو به  یامبد شه بهم گفت که ب یماحال ن ینکهقبل از ا-
اتون تو راه پله ها نشسته   یهاون همسا  یدمد  یدمرس  یدست اش برسونم. وقت 

بد شده و ادرس   یماگفت حال ن  ینتشما کجا رف  یدمکنه ازش پرس  یم یهو گر 
 و ازش گرفتم و اومدم. یمارستانب

 را باز کرد و ادامه داد.  ینگفت. بهزاد در ماش  آهانی

 برسونمت. ییجا یک سوار شو تا -

 راهت دور نشه؟-

 یانشرکت تا مخ چندتا از سهام دار ها رو بزنم ب یرمم ینجانه! دارم از ا-
 سهامشون و بفروشن!

زد و در طرف کمک راننده را بازکرد. کمربندش را بست.  یحولبخند م نهال
پول از کجا آورده بود؛ اما انقدر سوال در ذهنش   یماسوال بود که بداند ن  یشبرا

را به حرکت   ین. بهزاد ماشیدکش  یا  یازهکم رنگ شده بود. نهال خم  ینبود که ا
 یرخ جد یمبه ن ینگاه  لگرفت. نها  یشرا به پ یمان یدر آورد و راه خانه 

 بهزاد انداخت و گفت:
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 مامانت خوبن؟ بابک خوبه؟ یراست - 

 زد و گفت: لبخندی

 یپرسن. مامان تهران موندن   یزنن حالت و م  یاونا هم خوبن هروقت زنگ م-
ده! بابک هم خوبه  یم یحچرا اونجا رو ترج یدون  یخودتم که م یادشده نم

 دانشگاهه.  یر درگ

 سالم شون برسون!-

زد؛ اما مهم   یشد. آفتاب چشم اش را م  یرهخ  یرونو فقط به ب  یدنپرس  سوالی
 یمکند. بعد از ن  یداگشت که پدر و مادرش را پ  ینبود. دنبال راه و چاره م

 به بهزاد انداخت و گفت: یخانه نگه داشت. نگاه  یساعت جلو

 ش خدافظ!دور شد! مراقب خودت با یممنونم ازت. راهت هم حساب -

 زد و گفت: یرا باز کرد. بهزاد لبخند برادرانه ا کمربند

بهت بگم من دلم روشنه که هرچه  ینما ینکهتوهم مراقب خودت باش! و ا-
 شن. یم یداتر پدر و مادرت پ یعسر 

 .یدخند تلخ

 . یتباشه! ممنون از دل گرم یگ   یطور که م ینهم یدوارمام-

 خدافظ خانم دکتر!-

بهزاد  یرا برا یدرآورد. دست  یک را از داخل پالست یدشد. کل یادهپ ینماش از 
 یوار . به دیدآ  یتکان داد و وارد شد.  در را باز کرد و منتظر شد تا آسانسور ب 
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باز شدن در   یصدا یهرا خسته بست. بعد از چند ثان  یشداد و چشم ها  یهتک 
 مورد نظر را زد. یآمد. سوار شد و طبقه 

*** 

آمد نه   یو به سمت اتاق رفت. نه خوابش م  یچیده پرا داخل حول  یشموها 
بلند و   یاز اندازه سردرگم بود. برس را برداشت و موها  یشگشنه بود. فقط ب

 یحوصله با گلسر بست و شلوار کتان سورمه ا  یگره افتاده اش را شانه کرد. ب 
 یدست لباس برا  نداز اتاق رفت تا چ  یرون. به بیدپوش  یمشک   یاسک   یقه  یره،ت
برق را  یدبردارد و بعدهم سراغ آن کافه برود. در اتاقش را باز کرد و کل یمان

تختش نامرتب   یکه آن شب دستش بود افتاد. رو  ییزد. نگاهش به برگه ها
به سرتاسر اتاق   یهم گذاشت. نگاه   یبود. به سمتش رفت و منظم رو  یختهر

را  یشکه اکثرا پوشه ها  یمداش انداخت. مرتب بود. بلند شد و به سمت ک
 یدکش  یهم گذاشته بود. پوف   یگذاشت رفت. در کمد را باز کرد. همه را رو  یم

 یفچندتا از برگه ها را با انگشتش باال داد. تا آمد برگه ها را بگذارد رد  یو ال
نثار  یو لعنت  یدکوب  ینرا محکم بر زم یش. پایختر ینزم یبرگه ها رو یینپا

هم  یبرگه ها را رو یکی یکیکمد نشست و   یجلو ینزم یخودش کرد. رو
 یکه اکثرش نقشه و نمودار و... . بود و نهال سر در نم  ییگذاشت. برگه ها

بزند تا مرتب شود که  ینآورد. خسته چندتا از برگه ها را برداشتم تا به زم
بود.  یمیعکس قد یک کرد.   یز را ر یشاز وسطش افتاد. چشم ها یزیچ یک 

 یکنار گذاشت. عکس را برداشت و جلو  یک کرد و برگه هارا   کجگردنش را  
 گفت:  یرلب! زیمیقد یده نفره  یعکس دسته خانوادگ  یک صورتش گرفت. 
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 هستن! یمان یخانواده  یدشا - 

کم   یهکه از بق  یآنها را از نظر گذراند. چهارتا پسر با دختر   یتک تک چهره ها 
از خواهر برادر بودنشان بود.  یحاک  ینبودند و اهم  یهسن و سال تر بود شب

 به آن سه زن انداخت و متفکر ادامه داد. ینگاه 

مگه نگفت  یمان؟ن یخانواده  یناا یعنی! یگهپسران د ینزن ا یناهمحتما ا-
  ین؟ک  یناتک بچه بوده و پدر و مادرش هم فوت کردن؟ پس ا

که   یکلمه نوشته بود. فقط عدد  یک  یعکس را برگرداند. به زبان ارمن پشت
عکس شد و داخل کاغذها  یالخ ینوشته شده بود. ب  1374کنار کلمه بود 

گذاشت. مرتبشان کرد و داخل کمد گذاشت و درش را بست. به سمت کمد 
 و کت و شلوار بود. سه تا هم یراهنپ  یشتر لباس ها رفت و درش را باز کرد. ب

تخت  یسرد کاپشن را رو ی! بخاطر هوایرهت یکاپشن سورمه ا  یک پالتو و 
تخت گذاشت.   یهم رو  یگرد طوس  یقهو ژاکت    یانداخت و شلوار کتان مشک 

. هرچه نهال یدپوش  یدوبار م  یکی  یماه   یدکاپشن را شا  یندر کمد را بست. ا
نسبتا  پاکت  یکهم بپوشد.    یگر د  یکرد که در روزها  یکرد قبول نم  یاصرار م

تخت اش برداشت و لباس ها را تا کرد. داخلش گذاشت. تا آمد  یر بزرگ از ز
 گفت:  یرلبافتاد. ز یبشکارت از ج  یک کاپشن را تا کند 

 ور و اون ور!  یناز ا یفتهم یزیامروز چه قدر چ یه؟چ یگهد ینبابا ا یا-

سوپ بود آمد.   یز که حاوزودپ  یبه کارت نکرد. کاپشن را تا کرد. صدا  توجهی
به  یاز اتاق خارج شد و به سمت آشپزخانه رفت. درش را برداشت که بخار

 یم  یضبچه بود و مر   یداد که وقت   یرا م  ییهمان سوپ ها  یصورتش زد. بو
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 و یدلبش نشست. لبش را گز  یرو یکرد. لبخند تلخ  یدرست م یماشد ن 
 کرد و کالفه گفت:  یشرا درون موها یگرشدست د

 یض؟ضد و نق یحرفا ینا یه؟سوال ها چ ینبهمون گذشت؟ ا یشد؟ چ  یچ -
 یم یما،که ن  یدمحرف ها فهم ینبا ا یه؟از ونداد دور شم؟ چرا خطر  یدچرا با

 گه! چرا؟ بازم سوال!   ینم یدونه اونا کجان؛ ول

افتاد به ونداد   یادشکه    یدرا خاراند. زودپز را خاموش کرد و از برق کش  سرش
. یدرا از شارژ کش یزنگ نزده است تا گله کند. به سمت اتاق رفت و گوش

به بهزاد گفته بود حرصش گرفته بود. به بوق  ینکهشماره اش را گرفت. از ا
 آمد. ییزن جوان؛ اما آشنا یصدا یدسوم نرس

 یید؟سالم بفرما-

 آوا بود.  ی. صداشناخت

 ی؟سالم آواجان خوب -

 کرد و با تعجب گفت:  یا یمکث طوالن  آوا

 جان؟ -

 .یدخند نهال

 نهالم! همسر سابق دوست برادرت. ونداد اونجاست؟-

 گفت:  یسرش روشن شد که با خوشحال یباال یدفعه انگار چراغ  یک 
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وبه؟ از ونداد نهال؟ حالت خ یخدا! خوب  ینهاله. وا یصدا ینآهان! نهال! ا- 
 یستی؟پاهات با یرو یتون  یم ی؟! االن خوب یاز اون پسره جدا شد یدمشن
. یشد یاون جور یدمشن یکردم و غصه خوردم وقت   یهچه قدر گر  یدون  ینم
 زنگ زدم؛ اما گفتن واگذار شده.  یتقبل یبه اون شماره  یلیخ

 کاناپه کنار پنجره نشست و گفت:  یرو نهال

برگشتم مشهد، اون خط و سوزوندم. االنم   ی. آره از وقت یزمشکر منم خوبم عز -
 گذره؟  یخوش م ی؟که گذشت. تو خوب 

 دلش را باز کند. یبود که سفره  یحرف از جانب کس ینمنتظر هم انگار 

 یمدوست ها بود  ینبهتر   یزمان   یک  یستین  یبهتو که غر   ی؟چه خوش گذشتن-
 یحقوق  یزدن از موسسه  یهم. واال به داداشم تهمت کالهبردار یبرا

هم خودش و چسبوند به داداشم  یانمهر ک  یاون دخترعمو یرون،انداختنش ب
بگم؟ داداشمم گذاشت و رفت  یچ  یگهکرده د  یانتخ یناز همه فکر کردن به آ 

 یهمه  گذره؟  یتهران! هر روز جنگ و دعوا با بابابزرگم! به نظرت خوش م ز ا
و  ینو ماش یکه بابا به داداشم داده بود و برگردوند. کارت بانک   ییمپول ها

 نداشتم.   یگوش  یمدت طوالن  یکمنم  یره،غ

چندسال  ینا یاد. آوا به یدحرف ها، گوش اش سوت کش ینا یدنبا شن انگار 
 بود را پس زد و گفت: یدهکه کنار چشمش غلط  یاشک 

 ما بد بود. یچندسال فقط برا ین! ایمدت تو خوب بود ینخداروشکر ا-

 لبش را با زبان تر کرد. ناباورانه گفت: نهال
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 نکن آوا! یشوخ - 

ازم گرفت   یشو تا دوماه پ  یبعد از اون اتفاقات گوش  ی؟کجاست نهال  یمشوخ-
! یدلم باز شد نهال یدمبکنم. صدات و شن یذاشت برم دانشگاه نه کار ینه م

 بهت دادم. نکرده خبرا رو یهنوز احوالپرس

 از پشت تلفن آمد: یزن  صدای

برو حوله رو به داداشت بده االن آقاجونت   یاب  ی؟زن   یحرف م  یدار  یآوا؟ با ک -
 !یرونبره ب یسخ یخوره با موها ی. سرما میادم

 یکشه؟ ونداد  یباور بود. مگر م یرقابلونداد افتاده بود غ یکه برا  اتفاقاتی
در موردش زد  یانکه آن روز ک  ییف هامورد احترام همه بود. پس حر  یزمان 

 یانک  یمادرش فکر کرده بود با دخترعمو یرا خانواده اش قبول کردند. حت 
 یناش بود ا تکه پش  یعاتیبه او نگفت؟ آن شا ینهم یرابطه دارد پس برا

 حرف ها بود؟

اسمت!  یگل گذاشته جا یموجیکنم. داداشم ا یونهال شماره ات و بگو س-
 بردارم چون االن از حموم اومد. یشتونم از گوش یشماره ات و نم

 .یدحال خند یب  نهال

 ... .0915 یه؟گل چ-

 یدین؟همو د یشما ک  ینماز ابتکارات ونداده! اصال بذار بب یندونم واال! ا ینم-
 شد؟  یچ 

 رفته بود. در دلش گفت:  یادشخواست با او بکند را کال    یکه م  یاساس  دعوای
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 یک. االن اگه یدهواسش کش ینقشه ا ینبوده همچ یچه احمق  یانمهر ک- 
 زندان!  یافته گوشه  یبوده م یاندرصد بگه که افتادن من کار ک

 روبه آوا گفت: سپس

روز که رفته بودم  یک. یماستمن و ن یمیقد یداداشت از دوستا یک شر -
 .یدمرستوران، داداشت و د

 آمد. یونداد از پشت گوش صدای

 یزنی؟حرف م یساعت با ک  یک خواهر زشتم -

 ... .یادمحرفم  یکه زد  ییحرف ها ینکنم. با ا  یآوا من قطع م-

 .یچیدونداد در گوش اش پ یعصب صدای

 بله؟-

 سالم! -

 نهال؟ -

خودش است. نهال  یگوش  یدنفهم ینکهرا از گوشش دور کرد. مثل ا گوشی
آشنا بود. عالوه بر خودش  یلیاتفاقات خ ینداد. ا یهپشتش را  به شوفاژ تک

 ونداد شد.  یر فکرش درگ

که به   یمگ احمقه موسسه ا ی؟کردن؟ کالهبردار  یرونشچرا از موسسه ب-
 رسوند و بزنه ناکار کنه؟ ییبه جا یبدبخت 

 .یخترا  بهم ر یشگلسرش را از سرش باز کرد و موها  
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 و بهت گفت نهال؟  یچ - 

 روبه آوا گفت: یبلند یصدا با

  ین؟و جواب ند یگوش  مگه نگفتم-

و کف دست بهزاد  یهمه چ  یرفت  یتو به چه اجازه ا ینم! بذار ببیچیه-
 یدون  یمگه تو نم یتونه کمکت کنه گفتم قبوله ول یفواد م یگفت   ی؟گذاشت 

 ذاره؟ یم یماو کف دست ن یبهزاد همه چ 

ونداد را  یکارها  یلنشان داد. دل یبحث را عوض کرد. خودش را عصب نهال
 .یدمفه ینم

 یزیچ یما! در ضمن بهزاد به نیخودت و تو دردسر بنداز ینر  ینکهبخاطر ا-
 ! یماگه! طرف ماست تا ن  ینم

 آمد. یینپا یکم  صدایش

 گفت؟  یحاال بگو آوا بهت چ -

 نگفت! یچیه-

 داد و حرفش را ادامه داد. یروننفسش را با حرص ب نهال

در مورد من   یتو چ   ینمکه پشت سرت بود و گفت! بذار بب  ییچرت و پرت ها-
 گرده؟   یاگه بهش بگم نظرش درمورد من بر م یکه با خودت گفت   یفکر کرد

 زد و گفت: یپوزخند صدا دار ونداد

 آدم ها... . ینتر  یک نزد یوقت -
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 حرفش را قطع کرد. یبلند و عصب یصدا با 

 یبگن تو کالهبردار  یاهمگم. اگه کل دن  یدفعه م  ینبهت گفتم ا  یگهبار د  یک -
 کنم.  یو... . من باور نم یکرد

 ی؟کن  یچرا باور نم-

آوا او را کامل  یو بهزاد، هم حرف ها یمان یکالفه بود. هم حرف ها  نهال
 سردرگم کرده بود. نهال متعجب گفت:

 ها؟-

 گم.  یمن راست م یکن  یچرا فکر م ی؟کن  یچرا باور نم-

 ینا یدنشد قصد ونداد از پرس ی. متوجه نمیدفهم یرا نمرفتار ونداد  دلیل
 .یستسواالت چ

 !یستیکارا ن  ینشناسمت که اهل ا یچون م-

  ی؟اگه بودم چ -

و بهت بگم اگه  ینبذار ا یگی؟که م  یهچ یاتچرند ین! ایکن  یکالفم م  یدار-
 قبولت داشتم. یگناهکارم بود

 چرا؟-

 که ... .  ینه؟ چون کس یا یش یسواالت م یخیالب-

 حرف نهال را پر کرد. ی ادامه
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 آره؟ یستادم؟چون اون زمان پشتت ا- 

گرفت.   یاعتماد از کجا سرچشمه م  ینبه گردنش بود؟ ا  ینچرا؟ چون د  واقعا
 .یدرا کش یشاز موها ینهال کالقه دسته ا

 آره! -

 زد و گفت: نیشخندی

کرده و...   یکالهبردار  یینب  یم  یکه دار  یپس گذشته رو خاک کن! چون آدم-
. 

 :یدحرفش را پر  یبلند یبا صدا نهال

و خودت  یکمکم کن  یخوا یاگه نم ینبب ی؟گ   یم یهحرفا چ ینبس کن! ا-
 ی فهمم اون پدر و مادر ک  یم یجور یک شم. بالخره  یم یخیالب یمشکل دار

خواد بذاره کف دستش! حاال راحت  یم یمان یانمهرم،بودن. حساب اون ک
من حالم   یفهم  یم  ی؟ش  یاگه برم گم شم راحت م  ی؟کن  یحاال بس م  ی؟شد

 یم ی؟چ  یعنیدست و پا زدن  یتو سردرگم یفهم ینه؟ م یا یستخوب ن
خودت و دوستت و از  ینکنم؟ پس پا یداشونبا حرفات ادامه ندم و پ یخوا

 یم یکنم. اصال اگه راض  یم مبخوا یخودم هر غلط  یرونماجرا بکش ب ینا
 شم و... . یم یانمهر زن ک یرمم ید یو ادامه نم یش

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. ونداد

 ساکت شو نهال! بس کن! خب؟ بس کن و ببخش! -

 چنگ انداخت.  یشنفس نفس افتاده بود. بغض به گلو به
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

ودم که جام به خودت و دوستت زحمت دادم. من احمق ب  ینشرمنده! تا هم- 
که   ینیاز د یکمتونم با کمک گرفتن از تو، بهت کمک کنم و  یکردم م  یفکر م

 به گردنم هست رو بدم. 

. همان نهال احمق ساده شده بود. ونداد یدگونه اش چک  یقطره اشک رو  یک 
 گفت:  یبا لحن ناباورانه ا

 ی؟زدم؟ من گفتم مزاحم یحرف  ینهمچ یمن ک -

 یر گم. روزت بخ  یو م یزنم همه چ  یبه درود! االن به فوادم زنگ م ینه! ول-
 مردخوب داستان!

. یدشن یونداد را م یداد زدن ها یرا از گوش اش فاصله داد. صدا گوشی
 گفت:  یرلبرا قطع کرد. ز یگوش

ذاره! بهتره منت  یپام م یجلو یراه  یکاگر سرنوشت خودش بخواد -
دونه که  یم یزیچ یک یمان یددور شم. شاو نکشم. بهتره از ونداد  یچکسه
 منم بزرگه.  یشم. خدا یم یهمه چ  یخیالرم سرکار. ب یگه! م  یم

 یماآن نفر برود که ن یدنخواست د یبود. م 2:30به ساعت انداخت.  نگاهی
را محکم شانه زد و به چهره   یشبرداشت. موها  یز م  یگفته بود. برس را از رو

گود افتاده بود. کرم   یشچشم ها یر کرد. ز  روح و صورت الغرش نگاه یب  ی
هم به   یبه صورتش زد. رژلب کمرنگ صورت   یمرطوب کننده را برداشت و کم

اش  یو ساعت صفحه گردش را دستش کرد. کاپشن مشک  یدکش  یشلب ها
هم سرش  ی. شال بافت کرم رنگ یدرا باال کش یپشز یتو با عصبان یدرا پوش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

گذاشت و   یبشپولش را داخل ج یفو ک یرا داخل کرد. گوش یشکرد. موها 
 ندادبود که و  ینزنگ زد و قطع شد. حدسش ا  یاز اتاق خارج شد. دو بار گوش

برداشت. سوپ را  ینتظرف از داخل کاب یک شد.  یخیالشاست. پس ب
داخل  یاوشن یمقدار سوپ هم برا یکو درش را بستم.  یختداخلش ر

درآورد   یبشاز ج  یخیالبار سوم زنگ خورد. ب  یرااش ب  یگذاشت. گوش  یخچال
 یکر اسپ یبود. تماس را وصل کرد و رو یاوشبه مخاطب انداخت. ن یو نگاه 

 زد.

 یا؟جان ن-

گفت بهت بگم که امشب   یماخواستم بگم ن یقشنگه. م یبال آبج  یجونت ب -
 !یاستراحت کن ی. بمون یاین

 کرد و گفت:  یاخم نهال

 درسات و بخون! یکمخونه  یاتو ب یامخواد. من م ینم-

 مونم. یم یمان یش. بمون خونه من امشب پیکتاب تستم و آوردم آبج -

 رفت. یماسمت اتاق ن به

 ... .یاب یاونجا تمرکز ندار-

 اجازه نداد حرفش را کامل کند. نیاوش

 کارت داره. خداحافظ.  یمان یگوش-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

در گوش  یمان یکه لباس ها را داخل اش گذاشته بود را برداشت. صدا  پاکتی 
 .یچیداش پ

 ندارم. خب؟  یکیبه  یبمون خونه استراحت کن. من کار ینهال-

 داد و گفت: یهرنگ تک یسورمه ا یوار به د کالفه

 یام؟من ب یخوا یچرا نم-

 گم.   یدونم که م یم یزیچ یکچون -

 در دلش گفت: نهال

من مثل کبک سرم و تو برف کردم و  یدونن؛ ول یو م یه چ چرا همه، هم-
 دونم؟  ینم یچیه

 گفت:  یماداد و روبه ن یرونرا ب نفسش

 باشه.-

 لحنش را عوض کرد و گفت: نیما

 شاپ؟ یکاف   ینهال؟ رفت  یچرا پکر -

 کرد.  یک برداشت و به گوش اش نزد  یکر اسپ  یدرآورد. از رو  یبشرا از ج  گوشی

 یکمو    یارمکه لباسات و ب  یمارستانب  یامام. االن دارم م  خسته  یکمنه! نرفتم.  -
 !یبخور یارمسوپ درست کردم ب

 و گفت: یدخند نیما
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 سرما که نخوردم نهال!- 

 نهال نشست. یلب ها یرو یمحو لبخند

دن من سوپ   یم  یرینش  یچا  یرنگ  یکه م  یضیمادربزرگا نوه هاشون هرمر -
 کنم.  یم یدرمان 

 نهال؟-

 جان؟-

 کرد و گفت:  مکثی

 ! منتظرتم.یچیه-

 افتم. فعال! یباشه. االن از خونه راه م-

 یخچالآمد. ظرف داخل    یرونرا قطع کرد. پاکت را برداشت و از اتاق ب  گوشی
. چراغ ها یزدکرد که داخل لباس ها نر   یزر فر   یکداخل پالست  یاوشن  یهم برا

 یست. صدااش را پا کرد و در را ب یمشک  یبوت ها یمرا خاموش کرد. ن
. اد از پشت سرش آمد. به سمت صدا برگشت که نگاهش به سحر افت  یدختر 

 به او زد. سحر چند قدم برداشت و گفت: یجان  یمهلبخند ن

بهت زده شرمندتم.  ییسپهر چه حرفا یدمفهم ینهال؟ از وقت  یخوب -
 .یارهاسم سپهرم نم یگهد یداون روز که فهم ینمحمدحس

 گفت:  ین آرامرا گرفت و با لح یشها شانه
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یدی؟نداره فهم یربط  ینسحر! گناه برادرت به تو و محمدحس ینمن و بب- 
 نکن.  یهاالنم گر 

انداخت و  یینکه برادرش به نهال زده بود. سرش را پا ییحرف ها یاد با
 کردن.  یهشروع کرد به گر 

گذره. من احمق   یهمه مدت از ماجرا م ینشه ربط نداشته باشه؟ ا یمگه م-
 تو... . چه قدر خر بودم. یخواستگار یامسپهر ب یخواستم دوباره برا یم

 شم. یم یموندوست یخیالنکن وگرنه ب یهسحرجان بسه! خب؟ گر -

 را پاک کرد و گفت: یشپشت دست اشک ها با

 ی؟ر یم یدار-

آب بخور و دست و صورتت و  یک نکن. برو باال  یهگردم. گر   یرم برم یم-
 بشور.

کرده چون صورت اش ورم   یهاست گر   یدهفهم  یچهره اش معلوم بود از وقت   از 
 کرده بود.

 از دست من نا... .-

 با تشر حرفش را قطع کرد. نهال

 ناراحت باشم؟ برو باال! یدچرا با یونهنه د-

 انداخت و آرام از پله ها باال رفت. نهال با حرص گفت: یینرا پا سرش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

مونه. دلم با  یم یانشاطراف یبرا یشمندگکنه شر   یم یغلط  یکنفر  یک - 
 نداشتن.  یریو سحر تقص ینمحمدحس یشد ول یسپهر صاف نم

در باز شد.   یهآسانسور را زد. پاکت را در دستش گرفت. بعد از چندثان  ی  دکمه
 را زد. ینگ پارک یسوار شد و دکمه 

*** 

انداخت.   یبه گوش  یگذاشته بود. کالفه نگاه   یشچشم ها  یرا قائم رو  دستش
امروز  یدفکر  به او هم از نظر ونداد گناه بود. با یتوانست زنگ بزن. حت  ینم

ونداد بخرد  یکه قراربود موسسه را به جا  یرفت با آن آدم یبا حاج آقا م
اش را  ییدا وبود که حرف عمه  یامدهن یشپ یتشحرف بزنند.  هنوز موقع

 یدزد پدربزرگش خبر دارد که آنها کجا هستند. شا یحدس م بکشد. او یشپ
. حرف یدزنده هستند بگو یشپسر، عروس و نوه ها یدفهم یهم اگر م

 .یچیددر ذهنش پ یشعمو

 !«یستن ی! عموت آدم خوب یش ییت»قول بده مثل دا-

در انگشت اشاره اش بود را باال آورد و نگاهش کرد. به   یشهکه هم  یانگشتر  
 گفت:  یرلببود. حک شده بود. ز یداسمش را که ام یامعن یارمن

 یدنکجان؟ خوبن؟ چرا بخاطر فهم  ییاون دوتا بچه االن کجان؟ عمه و دا-
من و بردن؟  یعکس چهارنفرشون آبرو یدناون پنج نفر زنده ان و د ینکها

بود. چرا همه   یچندمجهول  یمعادله    یک انقدر مهمه؟ انگار گذشته مثل    یعنی
 ؟گه و اوردن اسم اون پنج نفر ممنوعه  ینم یچکیسکوت کردن؟ چرا ه
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

نهال  یلحظه چهره  یک نشست.  یشو سرجا یداش کش یشانیبه پ یدست   
موضوع نهال  پر رنگ بود و ونداد   یناز ا  یشتر ب  یداز جلو چشم اش رد شد. شا

که به خودش ثابت   ینا  یزد. برا  یم  یفکر نکردن به او، دست به هرکار  یبرا
 یصدا نبوددر هال  یکند او را  فراموش کرده است. در اتاق را باز کرد. کس

آمد. سرش داغ کرده بود. دست خودش   یو آوا  از داخل اتاق م یز پچ پچ عز 
برگردانده   یشپ  میآن روز نهال دوباره ونداد را به پنج سال و ن  ینبود. حرف ها
. تا بلکه باد به سرش بخورد یستادا یوانرا باز کرد و داخل ا یبود. در خروج 

بود. خالف  یزانآو یشمعدان  هایو حالش خوب شود. به نرده ها گلدان گل 
آمد. به حوض  یم یبود و باد سرد یبود. آسمان آفتاب  یکه هوا ابر   یروز د

داده بود که عزمش را جذب کند  ینگاه کرد. نهال به او قوت قلب یاطداخل ح
 یرتغ  ی. مهم نبود به او گفتند ب یردافتد. حقش را پس بگ  یب   یقتو دنبال حق

بود نهال باورش داشت که کاره او نبوده.  ینا محرف بارش کردند. مه یو کل
 ییناز پله ها پا  یآن   یمتصم  یک و با    یدکش  یباز هم نهال!  کالفه از فکرش، آه 

حوض گذاشت و سرش را داخل آب سرد  یتش را لبه رفت. خم شد. دو دس
زد. سرش را از داخل حوض درآورد. به نفس  یخمغزش  یفرو برد. سلول ها
 یروز افتاده بود؟ صدا  ینبا قلب او چه کرده بود که به ا  نهالنفس افتاده بود.  

 انداخت. ینطن یاطدر ح یز عز  یباز شدن در آمد و بعدهم صدا

 تو حوض؟ یپسرم؟ چرا سرت و کرد یهچه وضع ینخدا مرگم بده! ا-

نهال دور نشد. لبخند  یقهوه ا یچشم ها یزد؛ ول یخ. مغزش یدسرما لرز از 
 زد و گفت: یز به عز  یمحو
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 .یخخونه گرم بود سرم و کردم تو آب  یهوا یکم- 

 دستش زد و گفت: یرو عزیز 

 .یخور یبرو داخل االن سرما م یاب-

چون و چرا از کنار مادربزرگش گذشت و وارد خانه شد.   یو ب   یدلرزخودش    به
 بود گفت: یسونداد که سر و صورتش خ یدنآوا از اتاق درآمد و با د

 یه؟چه سر و شکل ینوا داداش ا-

سرش   یتوجه به آوا وارد اتاق شد. حوله را از داخل چمدان درآورد و رو  بدون
 انداخت.

*** 

 ینشسته بود و داشت با گوش ینزم یآوا که رو از حمام درآمد. نگاهش به 
مادرش از پشت سر آمد. وقت  یکرد افتاد. صدا  یم ینف ینزد و ف یحرف م

آمد. با کاله سرش را  یحاج آقا م یگر ساعت د یمنداشت. کمتر از ن یادیز
 خشک کرد و  روبه آوا گفت:

 یزنی؟حرف م یساعت با ک  یکخواهر زشتم  -

. ونداد با اخم به یچکیاش را پاک کرد و لب زد ه ینیپشت دستش ب با
در گوش اش   یدختر   یآشنا  یرا از دستش گرفت. صدا  یسمتش رفت و گوش

گل! حدس   یموجیا یکآورد. نگاهش به اسم افتاد.  یینرا پا ی. گوشیچیدپ
 ایکه بر   یرا به نهال گفته باشد دور از ذهن نبود. اتفاقات  یآوا همه چ  ینکها

کرد نهال بو نبرد که   یونداد افتاده بود را به نهال گفته بود. هرچه تالش م
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 ی شد. چشم غره ا یانگار نم یپشت او چه هست تا نظرش عوض نشود؛ ول 
 گفت:  یا یبه آوا رفت و با لحن عصب

  ین؟و جواب ند یمگه نگفتم گوش-

را  به   یشارفتار برادرش شوکه شد. با ترس دست ه  یناگهان   ییر تغ  یناز ا   آوا
رفت. تا آمد   یرونب  یعبه در کرد، آوا سر   یباال برد. ونداد اشاره ا  یمتسل  یمعن

که   ییسوال ها ی،بحث اصل یچاندنونداد حرف بزند. نهال شروع کرد به پ
آورد و  یینرا پا شیدست خودش نبود. بعد از قطع کردن نهال گو یدپرس یم

احساسات مقصر بود.   یناز همه خودش با ا  یشتر لب زمزمه کرد . ب  یر ز یلعنت 
شماره اش را  یگر . نگاهش به حاج آقا افتاد. دو بار دیستادپشت پنجره ا

 زد: یبدرونش نه یزیچ یک . یردبار سوم بگ یگرفت. تا آمد برا

 یهرچ   ی؟زنگ بزن   یخوا  یپس چرا م  یفراموشش کن  یخواست   ی» مگه تو نم-
 به نفعته!«  ینیشکمتر بب

 ینا ید. نبایدکش یسشخ یموها یال یانداخت. دست  یز م یورا ر  گوشی
. ونداد یستنهال ن  یبرا  ییونداد جا  یگرفت. در زندگ   یاحساس دوباره اوج م

بود! اگه او  یتوانست از نهال مراقبت کند. از نظر خودش او مقصر اصل ینم
زخم  یکرد دوباره نمک شود و رو  یجرعت نم یانمهر گفت، ک  یرا م یز همه چ

آمد. پس گرفتن موسسه و روشن کردن   یبه خودش م  یدنهال بپاشد! با  یها
مهم تر از نهال بود. به سمت چمدان رفت. شلوارکتان  یلیگذشته خ  یقحقا

. شالگردنش را دور گردنش یدکرم رنگ را برداشت و پوش  یاسک   یقهو    یمشک 
نم دارش را زد.  یموها یرنگش را تنش کرد. شانه ا یبست. پالتو مشک 
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 یصفحه گردش را دستش کرد که دوباره نگاهش  به گوش یساعت بندچرم 
 نهال افتاد. یحرف ها یاداش افتاد. 

و خودت  یکمکم کن  یخوا یاگه نم ینبب ی؟گ   یم یهحرفا چ ینبس کن! ا -
 ی فهمم اون پدر و مادر ک  یم یجور یک شم. بالخره  یم یخیالب یمشکل دار

خواد بذاره کف دستش! حاال راحت  یم یمان نمهرم،یابودن. حساب اون ک
من حالم   یفهم  یم  ی؟ش  یاگه برم گم شم راحت م  ی؟کن  یحاال بس م  ی؟شد
 یم ی؟چ  یعنیدست و پا زدم  یتو سردرگم یفهم ینه؟ م یا یستن بخو
خودت و دوستت و از  ینکنم؟ پس پا یداشونبا حرفات ادامه ندم و پ یخوا

 یم یکنم. اصال اگه راض  یبخوام م یم هر غلط خود یرونماجرا بکش ب ینا
 شم. یم یانمهر زن ک یرمم ید یو ادامه نم یش

وقت مزاحم نبود.  یچخودش انداخت. نهال ه یکالفه   یبه چهره  ینگاه  
مادربزرگش قرار   ی  یقهشمعدان عت  ینهکه آ   یزیم  یدستش را مشت کرد و رو

 داشت زد. با حرص زمزمه کرد:

  ی؟ک   یشه؟ با اجازه  یانمهر زن ک-

را در  یشانگشتر عمو یهرا با حرص بست و بعد از چندثان یشها چشم
را برداشت و اتاق را ترک کرد. اگر  یپول و گوش یفانگشت اشاره اش کرد، ک

 ییها رفت و جواب حرف یدو ساعت هم که شده م یدست خودش بود برا
داد. به محض خارج شدن اش از اتاق نگاهش به حاج آقا   یکه گفته بود را م

 گفت:  یتآوا با جد یتوجه به ناراحت  یو آوا افتاد. ب  عزیز و 

 ی؟حاج  یمسالم! بر -
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 به ونداد انداخت و گفت: یآقا نگاه  حاج 

 پسر؟ یکار کرد که سرش داد زد  یخواهرت چ -

 یونداد را نگاه کرد. نگاه   یبا دلخور  یز . عزبا حالت قهر صورتش را برگرداند  آوا
 اش نشسته بود انداخت و گفت: یشانیپ ینب یظیبه حاج آقا که اخم غل

 کرد مجبور شدم سرش داد بزنم.  یشرمنده! کار زشت -

 نگاهش را  به سمت آوا که صورتش را مظلوم کرده بود سوق داد. عزیز 

 و جواب نده؟ یکس  یهم کار تو زشت بود هم ونداد! مگه بهت نگفتم گوش-

 یادانست گناهکار است    یکه نم  یپدر  یر بود. درگ  یر فکرش همه جا درگ  ونداد
 یدشده بود. شا  یدکه از دستش دلخور و ناام  ینهال  یر آن پنج نفر، درگ  یر نه! درگ

نداشت.  ییش جااو مهم نبود و در ذهن مشغول یموضوع آوا اصال برا ینا
 ونداد گفت: یآوا بدون نگاه کردن به چهره 

کرده که بخاطر چندتا   ییر دونستم صد و هشتاد درجه اخالقش تغ یمن نم-
 سرم داد بزنه. یمیمدرد و دل با دوست قد

 در حال چهره اش گفت: ییریو بدون تغ یستادا ینهدست به س ونداد

 رت گفتن؟و درمورد براد یهمه چ  یادرد و دل بود  ینا-

 انداخت. یینسرش را پا شرمنده

 شه. یتکرار نم یگه! دیداداش یدببخش-

 مبل بلند شد و روبه ونداد گفت: یشد. حاج آقا از رو یک آوا نزد به
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 شه.  یم یر داره د- 

 .یاماالن م یچشم حاج -

به سمت در رفت. آوا دنبالش رفت. ونداد از پشت سر  یسر حاج  پشت
 گفت:  یظاهر  یطنتآوا را گرفت. با ش یدستش را بلند کرد و گونه 

 ها جغله! یکن  یفوضول ینمنب یگهد-

. یدپوش یرا م یشچکمه ها یگرشگونه اش را گرفته بود و با دست د  محکم
 آخ و اوخ آوا آمد. یصدا

کنم.   ینم  یفوضول  یگهشو... . چشم! د  یخیالش! بیداداش! گونه ام و کند  یآ -
 آخ داداش! 

 . بدون نگاه کردن به خواهرش گفت:یستاداش را رها کرد و صاف ا گونه

 خوب. یبچه  ینآفر -

در جواب لبخندش   یز خواند زد. عز   یم  یالکرس  یتآ   یرلبکه ز  یز به عز   لبخندی
 گفت:

 .یریحقت و پس بگ یبرو پسرم انشاهلل بتون -

 ممنونم ازت زهره بانو!-

 گفت و خارج شد.  بییرلبلند بسم اهلل ز یشد. با قدم ها یاطح وارد

*** 
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 ینشست. رفتار ها  یسرد ورود  یپله ها  یاز رفتن پدربزرگ و برادرش رو  بعد 
دو بار حال  یکی یشبکرده بود. از آن طرف د  یجپدرش او را گ یضضد و نق

 یشرا بگذارد. زانوها یشگفت حق ندارد پا  یو از آن طرف م یدونداد را پرس
از رفتن   عدشده است. ب  یداه نهال پرا درون شکمش جمع کرد. خوشحال بود ک

که در خواب   یدشن  یونداد را م  یشب ها صدا  یشنهال و افتادن آن اتفاق برا
 ینهال را دوست داشت   یاز برادرش بپرسد که وقت   یدترس  یزد. م  یم  یشصدا

مادربزرگ مهربانش که بعد از   یستادن! با ای؟شد  یراض  یناز چرا به ازدواج با آ 
 رفتن جهان کمرش شکسته بود سرش را بلند کرد و گفت:

 جانم مامان جون؟-

 !ینبرو داخل بش یادخترم؟ ب یچرا تو فکر -

 بدون فکر کردن گفت: آوا

اشک تو  ینینشب یکه شما هر وقت م یهشب ییانقدر ونداد به دا یعنی-
 زنه؟ یچشماتون حلقه م

 کنار آوا نشست و با حسرت گفت:  آمد و یینپله پا یک 

 ینکه ب  یمشترک   یز و داره. تنها چ  ییتصورت عموت و دا  یبآره. داداشت ترک-
 یمن و آقات جز خانواده  یبرا یثاقتم ییدوخانواده هست برادرته! دا ینا

 یو جهان بودن برا یالفرق داشتن. مثل سه یهبا بق یثاقو م یهاونا نبود. هد
و هم دوتا  مدر بد بود. هم پسرم رفت هم عروسسرنوشتشون انق یمن؛ ول
 که اگه االن زنده بودن دور از جونت هم سن تو بودن.  یبچه ا
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حرف گذشته را  یزشزبان عز  یر خواست هر جور شده از ز یم یشهکه هم  آوا 
 :یدشمرد و پرس یمتبکشد. فرصت را غن

 عروستون شه؟ ینچرا اجازه نداد یناگه شما عمه رو دوست داشت-

 که از قصد اوا اگاه بود. گوش اش را گرفت و گفت:  عزیز 

 !ینکن بپرس ی. پس سعیهفهمم قصدت چ یم  یشدم؛ ول یر من پ-

 با داد گفت: آوا

 یخب اصال نگو... . آخ اخ کنده شد گوشم! آخر که من م یز گوشم عز   یآ  یآ -
 فهمم. 

کرد.   یسال ها فکرمگوش اش را رها کرد. هر وقت به خاطرات تلخ آن   عزیز 
 یز که عز   یدگوش اش کش  یشد. اوا دست رو یاشک درون چشمانش جمع م

 ناگهان گفت:

سرگذشت  یهشب یلیکه براش افتاد. خ  یکه ونداد داره و اتفاقات   یسرنوشت -
 . ییتهدا

 شد. یرهخ یزشمتعجب به عز  آوا

 یشههم  ینهم  یکنه؟ برا  یکه آقاجون داره کمکش م  ینههم  یبرا  ی؟چ   یعنی-
 ... .یع فرار ازش کمک نخواسته؟  یناراحت بود که چرا ونداد به جا

 و گفت: یدرود با دست بر دهانش کوب یم یشدارد پ یلیآوا خ یدکه د  عزیز 

 بچه.  ینفس بکش هالک نش یقهدو دق-
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 بحث را عوض کند از کنار آوا بلند شد. ینکها برای 

 پر حرف شده. یخدا به آزاد صبر بده که عاشق تو-

 :یچیدپ یاطآوا درون ح یغ ج صدای

ذاره که زنش شم بعد با دمش گردو  یداداش م ینهاز خداشم باشه! اصال بب-
 بهم افتخار کنه. همه کار بلدم. یدبشکنه. هنوز با

 در درآورد و گفت: یرا جلو یشها ییو دمپا یدخند عزیز 

 .یالستداداشت داماد شه! شرط سه یدل باکه نرفته او  یادت-

 گفت:  یبلند  یاش زد و با صدا  یرچانهکه حرصش گرفته بود دستانش را ز  آوا

 . ینیمب یاونم م یداماد یبه زود-

نهال مهربان  یبرادرش بود ول یبرا یدختر خوب  یناز نهال زد. آ  یادبه  لبخندی
دل اش گفت:» بالخره و تو    یدبود. دستانش را برهم کش  یگر د  یز چ  یکو ساده  

پله بلندشد. لباس   یبکنم من!« از رو  یفیشد. چه ک  یکیوندادخان هم عاشق  
 را تکاند و داخل خانه شد. یشها

*** 

به  ییآشنا یبه دور و اطراف انداخت. چهره  یشاپ شد. نگاه  یکاف  وارد
 یو منتظر بماند تا ب  یندبش یزهااز م یکیگفته بود سر   یماچشم اش نخورد. ن

گذاشت.   یصندل یوسط رفت و پاکت را رو یزهایاز م یکی. به سمت یدآ 
 یب اش را از ج یسمت راست نشست. گوش یصندل یخودش هم رو



  

 
438 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

صفحه  یتنداشت. با عصبان یتماس از دست رفته ا یچ. هوردکاپشنش درآ  
 .یدرا از کنارش شن  یزن   یگذاشتم که صدا  یز م  یرا خاموش کرد و رو  یگوش  ی

 ین؟دار یلم ی. چ ینخوش اومد یلیخ-

نهال آشنا بود.   یبرا  یتنها  یاو ب   یشد. چهره    یرهرا باال برد و به زن خ  سرش
 یبرجسته و ابروها یگونه ها ی،عسل یروشن با چشم ها یدپوست سف

صورتش هم   یبه اندازه که با اندازه    ینیکه پهن برداشته شده بود و ب  یمشک 
 یدشا  هخودش، البت  یل هادختر جوان هم سن و سا  یک  یر داشت. تصو  یخوان 

 کوچکتر در ذهنش جرقه زد. در دلش ناباروانه گفت:

کرده. از دوازده سال   ییر . چه قدر تغیلداستکه االن جلومه   یزن  ین! ایلدا-
 چه قدر الغر شده.  یشپ

 ین؟ندار یلم یزیچ-

داشت؟ بعد دوازده  یکار چ یلدابا  یمابه خودش آمد. نگاه از او گرفت. ن نهال
جلواش اشاره  یبود که ذهنش نقش بست. به صندل ییسوال ها ینسال؟ ا

 کرد و گفت:

 خانم. یلدابا شما کار دارم -

 متعجب و با ترس گفت: یلدا

 ین؟دون یاسم من و از کجا م-

 بلند شد. یصندل یزد و از رو یلبخند نهال
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 !ینهال هستم. نهال خسرو- 

 یادششده باشد.    ینگونها  یلدا. نهال اصال توقع نداشت که  یداز رخش پر   رنگ 
نداشت  یچیکه آن زمان ه یماپدرش را دربرابر ن یکبود در آن زمان شر 

را در دستش فشار داد  ینیبود. س یدهرا د یماانتخاب کرد. حتما سر و وضع ن
 و ناباورانه گفت:

 یما؟ن یدخترخونده  یدم؟نهال؟ درست شن-

 د.تکان دا یسر  نهال

 !یلداخانم ینیدهست. لطفا بش یدارموند ینبله،  بعد از دوازده سال اول-

 شرمنده نگاهش کرد و گفت: یلدا

 و ... . ینهست یشما مشتر -

 حرفش را قطع کرد. نهال

 یامبه من گفت ب ینهم ینتونست امروز خدمتتون برسه. برا یلیبه دال یمان-
 .یمیشقد یهم کالس یدنبه د یادو بهتون خبر بدم که بعدا م

وضع   ینا  یلداشد. نهال کنجکاو شده بود بداند چرا    یادز  یشچشم ها  ناراحتی
 را برداشتم و گفت: یکرده بودند. پاکت و گوش  ییر افتاده است. همه تغ

 . خدانگه دارتون.یلداخانم ینمراقب خودتون باش-

 گرفت و مانع رفتنش شد.  یلداستش را از کنارش رد شد. مچ د تا

 واسش افتاده؟ یاتفاق -
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 یبود و بس! نم  یمهربان   ینکه در وجود نهال عوض نشده بود هم  یزیچ  تنها 
 .یستادا یشرا بدهد و دلش را بشکند. سرجا یتوانست جواب کس

 . یدنتوند یاد. میننگران نباش-

 یا چشم ها قدم به سمت عقب برداشت و ب یک دستش را جدا کرد.  یلدا
 روبه نهال که به سمتش برگشته بود گفت: یاشک 

 .ینمن و ببخش یاوشتو و ن یدمن و ببخشه اول با یماکه ن  ینا یبرا-

 ببخشتون؟  یمان ینخوا یچرا م-

 خودشان احساس کرد.  ینفر را رو یک نگاه  ینیسنگ نهال

 بهم داد. یگهفرصت د یک یدشا-

که  یتا آسمان فرق کرده بود. آن دختر  ینمتعجب نگاهش کرد. زم نهال
پوش و مغرور بود که بخاطر وضع   یکزن ش  یکبود.   یدهد  یشدوازده سال پ

را خودت بزرگ کن! نه دختر مردم  یتاو را رد کرد و گفت بچه ها یمان یمال
 .شدرا کرد. ناخودآگاه لحنش تلخ  یماکه ن  یریتحق یادرا بدبخت کن. با 

به حرف شما گوش کرد و بچه هاش و بزرگ کرد اگه  یما. نیلداخانم ینیدبب-
 یبهتون نم  یاجازه ا  ینمن همچ  ینو بر   ینبزن یزخم  یک دوباره    ینخوا  یم

 یننفکر نک ینم. ایدنهبته که قابل پرست یکمثل  یاوشمن و ن یبرا یمادم. ن
 ینتر از ا  یشب  ناو  یها  یچون تا حاال ازدواج نکرده بخاطر شما بوده! گرفتار

 فکر کنه.  یحرفاست که بخواد به ازدواج و دختر 
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 یکتوانست احساس کند.  یانداخت. لرزش چانه اش را م یینرا پا سرش 
با لحن لرزان و  یلدازد.  یحرف ها را م ینا یدلحظه از خودش بدش آمد. نبا

 گفت:  یآرام

 من هنوزم دوسش دارم.  یول-

 شانه اش گذاشت. یدست آزادش را رو نهال

بخشه و دوباره بهتون فرصت  یهست. اگه بخواد شما رو م یماانتخاب با ن-
 یرشتحق یکاش اونجور  یا یحرفاست؛ ول ینقلبش بزرگتر از ا یما. نیدهم

 . ینکرد  ینم

 :یدعجز نال با

 ین؟شه کمکم کن یم-

شاندش و خودش ن  یصندل  یرفت. رو  یز م  یکو به سمت    یدنهال را کش  دست
که وارد کافه شده   یچندتا بچه مدرسه ا یسر و صدا یهم نشست. صدا

 توجه به آنها نهال گفت: یبودند. آمد . ب 

گم.   یاخطار بهتون م یک و به عنوان  ین. فقط ایاداز دست من بر نم یکمک -
نه من   یگه. دینبند انگشت ناراحتش کن  یک  ینحق ندار  یدتونبخش  یمااگه ن

هشت ساله اس که فقط  یبچه  یک  یاوشازده ساله و نه ناون نهال دو
 ر دن که دو  یبهتون م  یجواب   یننگن! مطمئن باش  یزیحرفاتون و بشنون و چ

 یاوشم. نیستم. در ضمن من از شما ناراحت نیلداخانم یننش یهم آفتاب  یمان
 .یماست. طرف حساب شما نیستناراحت ن
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را دوست داشت  یماکرد. آنقدر ن  یگفت و به حرفش هم عمل م  یجد نهال 
 یدسال با  یکگرفت. بعد از چهل و    یکرد حالش را م  یم  یتشاذ  یکه اگر کس

نشاند و بلند شد.  یشابروها ینب ینه؟ نهال اخم یا یدد یرنگ آرامش را م
 شد و ادامه داد. یرهخ یلداناراحت  یبه چهره 

 !یلداخانمخدانگه دارتون -

 ینم  یاوششاپ رفت. نه نهال نه ن  یکاف   یتند به سمت در خروج   یقدم ها  اب
حق داشت آرامش بخواهد.  یمارا نبخش! ن یلداکه   یندبگو یماتوانستند به ن

بسه هر چه قدر خودش را سر و کار او و برادرش گذاشت تا بزرگشان کند. در 
گفته بود.   داکه به وند  ییحرف ها یادرا با دستش هل داد و خارج شد. با 

 گفت:  یرلبکرد و ز  یاخم

دارن. درسته   یشتریب  یها  یکمک فواد و ونداد شم. اونا گرفتار  یخیالبهتره ب-
. اگه صالحم باشه یرمو بپذ  یرمتقد  یدبا  یکنم ول  یداشونخواد پ  یدلم م  یلیخ

 !یخیالذاره اگه نخواد هم که ب یجلو پام م یراه  یک کنم خدا   یدااونا رو پ

کنارش   یقهبعد از چند دق یبلند کرد. سمند زرد رنگ  یتاکس یدستش را برا 
 یرا داد. به خودش که نم یمارستانکرد و آدرس ب  ی. سوار شد. سالمیستادا

توقع آن سوال ها و حرف ها را از ونداد نداشت. اصال  یدتوانست دروغ بگو
چون  کرده؟  یانتکرده و به نامزدش خ  یبردارکرد که کاله  یچرا باورش نم

 یاش هنوز جلو یششش سال پ یتوانست باورش نکند. چون کارها ینم
 زنده شد.  یشچشم اش بود. خاطرات آن شب برا

*** 
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 سال قبل: پنج 

فکر کند. قلم مو را  یانمهر بود که بخواهد به واکنش ک یزیتر از چ بیخیال
کمرنگ   یهاله   یک کرد.   یک نزد یشه هابرداشت و داخل رژگونه زد و به گون

او   یکارها  یکار تالف   ینخواست با ا  یم  یدگونه اش افتاد. شا  یرو  یا  یصورت 
که بهزاد   بود. خوش حال یدلبانش کش یرنگ را رو یرا بکند. رژلب قهوه ا

بلند شد و کمد را باز کرد. کت و  یزآرایشحالش خوب شده است. از پشت م
تخت انداخت و تاپ   یکت اش چرم بود را رو  ی  یقهاش را که    یشلوار مشک 

آدم  یکرا هم از داخل کشو اش برداشت. شده بود  یسه سانت مشک  یقه
 یزیچ ستتوان یگرفت و نم  یشوهرش قرار م یمرده که فقط مورد حمله 

و جواب او را   یزدکه در خودش نر   گفت  ی. هر چه قدر هم ونداد به او میدبگو
نداشت.  یشها یگر   یپاسخ به وحش یبرا یجان  یگر توانست. د یبدهد. نم

را  یاش را هم به تن کرد و شال مشک  یمشک  یر . مانتو حر یدلباس ها را پوش
! همه یخواست به مراسم ختم برود تا مهمان  یهم سرش کرد. انگار که م

برداشت و به سمت در اتاق رفت.  را یو گوش یفبود. ک یمشک  یشلباس ها
روان  یرشته  یکرد. دانشجو  یوقت بود که انگشتر ها را دستش نم یلیخ

پاشنه  یخور. کفش ها یآدم افسرده تو سر  یکشده بود به  یلتبد یشناس
در  پشت یکه تاکس یدآمد. فهم یفونزنگ آ  ی. صدایدرا پوش یسه سانت 

نگهبان به  یگر روزها د یمانند همه  یگر د ی یقهمنتظرش هست و تا چند دق
مانست   یکه مانند کاخ م  یالییو  یآن خانه    یرساند. از پله ها  یگوش اش م

لب اش نشاند و به  یرو یرفت. لبخند یآمد و به سمت در خروج  یینپا



  

 
444 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بهزاد را  یرا باز کرد و آدرس خانه  یگفت. در تاکس  یدنگهبان خسته نباش 
 داد... .

نگاه از عکس همسرش  یفونزنگ آ  یبهزاد که تا االن منتظر او بود. با صدا 
 گذاشت گفت:  یطور که عکس را سرجاش م ینگرفت و هم

که من و از اون حال بد   یهکه االن اومد. همون  یدختر  ینماه قشنگم ا ینبب-
 !ینیشب یم یاددراورد. االن م یمارستانکه من و از ت  ینجات داد. همون 

بود  یاو مانند خواهر مهربان  یرفت و در را باز کرد. نهال برا یفونسمت آ  به
 یشبرا یانکه ک یاش را نجات داده بود؛ اما خودش در منجالب  یکه زندگ 

که چگونه چهره اش کدر شده   یدد یرفت. م یدرست کرده بود داشت فرو م
دختر را  ینه بود که ابار به خاله اش گفت ینزند. چند یاست و لبخند تلخ م

 یشدخترک پا یدبود که شا ینتنها جواب ا یاز دست پسرش نجات دهد ول
را باز کرد. نگاهش به نهال افتاد.  یکند. در ورود یدراز تر م یمشرا از گل

او پر  یاش باعث شد تمام خوشحال یرهت یچهره اش و لباس ها ینیغمگ
نشاند و  اشلب  یبه رو ینهال بود. لبخند یفعل یتبکشد. او مقصر وضع

 گفت:

 منتظرت بودم. ینا. زودتر از اییدبفرما-

 به بهزاد که چهره اش مرتب شده بود انداخت و گفت: نگاهی

 . یدجد یمبارک باشه چهره -

 نبود. یرنگ خبر  یاهس یخانه شد. از آن پرده ها و مبل ها وارد
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 .یکرد  یدار نجات پو از اون وضع اسف با یخداروشکر خوب شد- 

 کرد و گفت:  یاخم بهزاد

 ... .یتو بد شد یمن خوب شدم؛ ول-

داشت رفت و  یمخمل یکه پارچه  یقرمز رنگ  یبه سمت مبل ها نهال
 تمام گفت: یخیالینشست. با ب

 بود بهت کمک کنم. یمانسان ی یفه. وظیستمهم ن-

د را برداشت. گذاشته بو  ینیکه داخل س  یشربت  یوانو دو ل یدتلخ خند بهزاد
 به نهال تعارف کرد و گفت:

 یوقت خودم و نشون نم یچافته ه یاتفاقات برات م یندونستم ا یاگه م-
 کبابت کردن.  یثواب کن یدادم. شرمندتم نهال! اومد

ونداد و بهزاد  یها ی. معذرت خواه یدچرخ یکه داخل سرش م  یزیچ تنها
 یکمتاسف بودن. مخصوصا ونداد که   یشهنکرده بودن اما هم یبود. انها کار

 یبود زندگ   یدهکه شن  یدعوا کرده بود؛ اما تنها جواب   یانبار هم بخاطر نهال با ک
کنم بود   یم نمکه دوست داشته باشم با ز   یو هر کار یستمن به تومربوط ن

 کرد. سپس ادامه داد.  یرا برداشت و تشکر  یوانو بس! به خودش آمد. ل

حتما  ینمنکردم که شرمنده باشم. ا یشد! من کار یبود و چ  یچ  یستمهم ن-
 از سرنوشت من بوده. یجزئ 

را  ینی. سیدخند یبود و م یقو یشهکه هم  ینهال یاز شدت غم صدا بهزاد
 گفت:  یو ناراحت  یتو با عصبان یدکوب  یز م یرو



  

 
446 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

به تمام ظالم  یک کنه شوهرته؟ اون   یهنوز فکر م یمتیچرا نهال؟ به چه ق- 
 یخوا ی. تا اخر عمرت میکن یکه زندگ  ی! تو آدمیمعناست. تو حق دار

 یک ی؟ذره وجدان نداره تلف کن یک که   یمعوض یپسرخاله  یخودت و پا
تا آخر عمرت   یخوا  یسالته! م  یکو    یستب  -یستنگاه بکن به خودت! هنوز ب

 ی؟ش پاسوزش

 و ناراحت گفت: یداد و روبه بهزاد عصبان  یهمبل تک یپشت  به

 بهزاد!  یستن یر خود کرده را تدب-

 خورد. یوهجرعه از آبم یک آمد.  یفونزنگ آ  صدای

زحمات من و به  یخوا ی. میستنباش داداش! برات خوب ن یانقدر عصب-
 ی؟باد بد

پسرخاله اش که دست  یچهره  یدنرفت. با د یفونشد و به سمت آ  بلند
 یم  ینجانهال را ا  یدبه خودش گفت. نبا  ییزنگ گذاشته بود ناسزا  یاش را رو

احساس   یروبه نهال که ب   یبلند  یزد. با صدا  یوگرنه دوباره او را کتک م  یدد
 خورد گفت: یاش م یوهجرعه جرعه از آبم

 پشت دره! یانمهر . کیبر  ینجااز ا یدبا-

 آماده کرده بود. یانمهر آمدن ک یخودش را برا نهال

 .یادجوابش و بده بگو االن م-

 ینبود. نهال خسته تر از ا ینا یتحرف جا خورد. واقع ینا یدنبا شن بهزاد
شوند و همان آش   یر را بدهد و بعد درگ  یانمهر بود که بخواهد بماند و جواب ک
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اش را برداشت و بلند شد و به سمت در رفت.  یفقبل! ک یو همان کاسه  
 خم گفت:بهزاد با ا

 !یذارم بر  ینهال! به وهلل نم یری! نمیرونب یذارم پات و بذار ینم-

او را دوست  یاوشن یکه اندازه   یبهزاد یناراحت و عصب یبه چهره  نگاهی
 داشت انداخت.

 . یعیهنگران من نباش! واسم طب-

در و کنار گوش نهال گذاشت و  یقدم جلو رفت. بهزاد دست اش را رو یک تا
 بلند گفت: یو صدا یتبا عصبان

نه؟  یا یفهم یم یحال و روز افتاد یننهال! تو بخاطر من به ا یبر  یذارمنم-
 .یادبدم خواهرم دوباره اون بالها سرش ب یاجازه ا ینتونم همچ ینم

 زد و گفت: ینگاهش را به سمت بهزاد سوق داد و لبخند دلگرم کننده ا نهال

 شه. ینم یزیم! چیرشهبا برادرم درگ یشخواد اون روانپر  یمنم دلم نم-

داشت. از کنار بهزاد که از غصه  یزنگ گذاشته بود و بر نم یاش را رو دست
 بغض کرده بود رد شدو یتو عصبان

 مراقب خودت باش داداش بزرگه!-

 یه. به سمت آسانسور رفت و دکمه را زد. بعد از چندثانیدرا پوش  یشها  کفش
و   یچیددر گوشش پ  یگریپس از د  یکیونداد    یدر باز شد. حرف هاو   یستادا

ماه  ینکه چند  ییحرف ها ینبارم که شده است ا یک او را مسمم کرد که 
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به سمت  دبلن ی. با قدم هایاوردکرده را به زبان ب  یشهاست که در وجودش ر 
داشت.  یو سرخ  یبرزخ  یافتاد. چهره  یانمهر در رفت و باز کرد. نگاهش به ک

 گفت:  یبا خونسرد

  ی؟زنگ و بسوزون  یکرم دار  ی؟زنگ گذاشت  یچته؟ چرا دستت و رو یه؟چ-

 یتچشباندش. با عصبان  یوار آمد از کنارش رد شود محکم هل اش داد و به د  تا
 گفت:  یبلند یو صدا

 نکنه از نبود من تو خونه است... . ی؟کرد  یم یچه غلط  یکهمرت ینا یشپ-

 زد و حرفش را قطع کرد. یپوزخند نهال

که به زن مردم چشم داشته باشن و دنبال   یستنشرف ن یهمه مثل تو ب -
 مردم موس موس کنن! پس دهن تو ببند! یدخترا

که شوهرش   یچندماه   ینکه در ا  یانمهر ناگفته. ک  یاو پر بود از حرف ها  امشب
بود مبهوت نگاهش کرد.  یدهو پر نفرت ند یعصب ینچن ینشده بود اور ا ا

خور بدبخت بود که در جواب حرف  یدختر تو سر  یکچشم او نهال  یشپ
 شزد و از کنار   یانمهر ساق دست ک  یکرد. دستش را محکم رو  یسکوت م  یها

رنگ او رفت. در را را باز کرد و نشست.  یصدف  یرد شد. به سمت سانتافه 
رفت و  ینسمت ماش آورد. به یینمشت شده اش را پا یدست ها یانمهر ک

 .یدبعد از نشستن در را محکم کوب

  ی؟کرد برگشت   یرتش یششپ یرفت -

 پنجره گذاشت و گفت: یدستش را لبه  نهال
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 تو دهنم و بسته بودم. یایگر   یکردم دربرابر وحش  یبودم! نجابت م یر ش- 

 را از پارک درآورد. ینو با سرعت ماش یدخند یعصب کیانمهر 

 یکه واسم کار  یدون  یبه باد بره؟ م یزتپدر عز  ی یهسرما یخوا ینکنه م-
 و بفرستم هوا ! یتلفن همه چ  یک نداره با 

 نفرت نگاهش کرد. پر 

 یخوا  یم  ی! هر غلط یبست   یدهن من و م  یدتهد  یناون زمان گذشت که با ا-
 بکن! یبکن

 و گفت: ییدهم سا یرا رو یشها دندان

 خونه خودت و مرده بدون زبون دراز! یمبرس-

 یاز دهنش در م یخواست هرچ  یحرف ها، دلش م یناش پر بود از ا گوش
زده شود  یمانست که منتظر بود حرف  یباروت م یک را بارش کند. مثل  یدآ 

تا به خودش مسلط شود.  یدکش  یقیتا جرقه بزند و منفجر شود. نفس عم
 شد.  یناشداخل م یکم ادکلن زنانه ا  یمتوجه بو

 متاهل؟ یامجرد بوده -

 بوق زد و در کامال خونسردگفت: ییجلو ینماش یبرا کیانمهر 

 !یباف  یچرت و پرت بهم م-

 گردن او کرد.  یک و سرش را نزد یدخند یستریک ه نهال

 نه؟ یزمهمسر عز  یفقط سوارش کرد ینکه! مثل ایدنهنوز لباسات بو نم-
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و  یدشده بود. خند یباصورت اش ز یشنهال را نگاه کرد که با آرا وحشتناک 
 شد. یرهزد خ یبه نهال که لبخند م

 داد... . یآره! اگه ساره بهم خبر نم-

 به انگشتر دست چپش کرد و گفت: یاش را ادامه نداد. نهال اشاره ا حرف

و به گند و اسم ازدواج  یار الاقل انقدر مرد باش اون انگشتر و از دستت در ب-
 نکش!

 !یندازهداره و بهت نگاهم نم ینه؟ شوهرت همه چ  یخور یحرص م-

 داد و گفت: یهتک یو سرش را به صندل یدخند عصبی

شکر داره. در ضمن   یافته جا  یبهم نم  یفتکه نگاه کث  یناتفاقا خوشحالم. هم-
 ! یقهر چه ال یقاز دوستات خال یکیبه قول  یدون  یم

نهال نداشت. نهال امروز فرق داشت. چرا تا حاال به حرف ها را از  ینا توقع 
صورت اش دقت نکرده بود؟ صورتش را برگردوند و به نهال که با درد لبخند 

را که اسمش در شناسنامه اش بود؟  یبود نهال یدهشد. چرا ند یرهزد خ یم
کرد؟ آن هم   یرفتار م یشگونه با زن قانون  ینبه سرش آمده بود که ا یچ 

گونه حرف   یندختر آورده بود که ا  ینتمام بود. چه به سر ا  یمه چ که ه  ینهال
 یشتر را ب  یشازش نگاه گرفت و پا  یعداد؟ سر   یم  ینفرت و ناراحت   یبو  یشها
با بهزاد رابطه داشته باشد هم او را  ینکهپدال گاز فشار داد. اما فکر ا یرو

. چشمانش یستادا یندر خانه ماش یکرد. بعد از چند لحظه جلو  یم یعصبان 
 به سمت در رفت. کمربندش را باز کرد و گفت:  یتبا عصبان  یانمهر را باز کرد. ک
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 یاز دهنش زر م یشتر من شاخ شده ب یتا حساب تو برسم! برا یینگمشو پا- 
 زنه.

در را با آمد. نگهبان نبود.  یینپا ینحس نگاهش کرد و با شدت از ماش بی
باال رفت. سرعت   یمانتو اش را گرفت و به سمت طبقه    ی  یقهباز کرد و    یدکل

به  یتوانست هم قدم شود با او، چندبار سکندر یاو تند بود. نم یقدم ها
به  رسیدنپله جمع کرد. به محض  یخودش را از رو یع خورد اما سر  ینزم

 دوم پرت اش کرد داخل و گفت: یطبقه 

 ینا یآدم مجرد به بهانه  یک  یخونه  یریبهزاد آره؟ م یخونه  یر یکه م-
 آره؟ یضتهکه مر 

 زد و گفت:  یگرفت و خالف زانو دردش بلند شد پوزخند  ینرا به زم  دستانش

 یری؟گ  یمردم از من اجازه م یخونه  یریتو م یمگه وقت -

 ینمانتواش را درون مشت اش گرفت. از ب ی یقهبرداشت و  یز اش خ سمت
 :یدشده اش غر  یدکل  یدندان ها

شوهرش پاش و  یکنه بدون اجازه   یکه شوهر داره غلط م  یمن مردم! زن -
 !یرونذاره ب یم

کرد  ینهال که با نفرت نگاهش م یگلو یرا باال آورد. رو یگرشد دست
 گذاشت و ادامه داد:

 ... . ی! من هر غلط ینکن یسهمقا کنم که خودت و با من  یم یبهت حال-
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نهال دور مچ دست اش گره خورد و محکم دستش را  یزده  یخ یها دست 
 و گفت: یدحرفش پر  ینگرفت. ب

! یاریو درم  یرتیغ  یمردا  یادا  یایم  یریگ  یدختر مردم و م  یکن  یتو غلط م-
! یو با چند نفر رابطه دار یکش  یدختر مردم و به گند م یزندگ  یکن  یغلط م

 یکه به من امر و نه  یهست   یبکن! تو ک   یبکن  یخوا  یم  یرد بمون هر غلط مج
 با اون نرو؟ یاب ینکه با ا  یزن  یو تو سرم م یکن  یم

 یرونکه رگ گردنش ب  یانمهریبه ساق دست ک یشتر بلندش را ب یها ناخن
مانتو اش را رها کرد، اشک درون چشمانش جمع  ی یقهزده بود فشار داد. 

 شده بود.

 یگهو با چند نفر د  یبکش  یتکه زور تو به رخ زن قانون  یناسم تو هم مرده؟ ا-
سوزه که هر وقت من  یدلم به حال ونداد و بهزاد بدبخت م ی؟و بخند یبگ 

از  یکمکنن! کاش   یم یازم معذرت خواه  یوحش یتو یبه جا یننب یو م
اجازه  همکنم از تو  یبخوام م یونداد تو وجود تو بود! من هر غلط  یمردونگ 

 یدی؟فهم یرمگ  ینم

تو صورت  یبلند و لرزان  یرا از مچ دستش جدا کرد و با صدا یانمهر ک  دست
 اش داد زد:

! من فقط نوزده سالم بود یماییمن بهت اعتمادکردم! فکر کردم توهم مثل ن-
بود غلط   یا  یگهو که دلت با کس دنوزده! ت ی؟فهم  ی! میکه زنت شدم عوض

 یکنم مثل سگ جلو  یو تا دست از پا خطا م  یو بهم داد  یشنهاداون پ  یکرد
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 ینیع یرتغ یدون  ی! میرتغ یذاریو اسمش و م یزن  یدر خونت کتکم م 
 تر از خودت ... . یفزورت وبه ضع ینکها یعنی ی؟چ 

خانه  ی. هوایدکه به صورتش خورد. حرف در دهان اش ماس یضربه ا با
 یشده بود. به سمت پنجره رفتم و در را باز گذاشت. صدا ینسنگ یشبرا

شکستن ظرف و ظروف.  یو بعد هم صدا یچیدپ یدر خانه م یشعربده ها
. دل گرم شد که او هست. یدونداد را د  ینبه داخل کوچه انداخت. ماش  ینگاه 
 برگشت و گفت: یانمهر کرد و به سمت ک  یز تش را تمدست صور  شتبا پ

 ی؟کن  یم یظرفا خال یگم حرصت و رو  یم یتدارم واقع یدید یه؟هان چ-
 یخوا یکه م  یستبند انگشت مهم ن یک  یستواسم مهم ن یگهد یدون  یم

دونم خدا اون باال نشسته و نظاره گر همه  یو م ینفقط ا یزنگ بزن  یبه ک 
 هم بزرگه! یمامن و ن یهست و خدا یچ 

قدم مانده بود  یک آمد از لب از لب باز کند. نهال به سمت پله ها رفت،  تا
کرد که  ینگاه نهال یمچ دستش را گرفت و با صورت برزخ  یانمهر برسد. ک

 شناختش و گفت: یامشب نم

 بهزاد؟ یشه پنکن ی؟ر یم یدار یکدوم گور-

 زد. پوزخندی

فکر کنم.  یگهد یکیکه با وجود تعهد داشتن به   یستممثل تو انقدر آشغال ن-
 !یساالر یانمهر ک  یکی یگند نزن به باورا  یتبعد یفقط تو زندگ 
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 یهاش گر  یچارگیزد. نهال که از ب یگرفته بودش. نبض کنار گردنش م  محکم 
 کند.   یشرهاکرد تا   یاش  زد و تقال م ینهکرد به س  یم

 ! یبرس یتخوام برم تا تو هم به خوش گذرون یولم کن! م-

 ! یمون  یم ینجارسم توهم ا یم یممبه خوش گذرون-

 شد. یرهزد خ یحرف ها را م ینا یرحم یبه او که با ب  یاشک  یچشم ها با

آب خوش   یک خوامت؟ بفهم صبر نهال تموم شده بذار    یبگم نم  یبا چه زبون -
 بره... ! ییناز گلوش پا

 یبا صدا  یبرافروخته و عصبان   یحرف ها از زبان نهال با چهره    ینا  یدنشن  با
 :یدعربده کش یبلند

 !یخوا یکه م  یبرو گمشو هر قبرستون -

 مانتو اش را رها کرد و هل اش ی یقهکرد که پشت اش پله باشد.   ینم فکر 
تعادل  یدحرکت را از او نداشت تا به خودش اومد د ینداد. نهال که توقع ا

زد. حس خال تنها   یغیگردد. ج  یاش را از دست داده و دارد به پشت سر بر م
نرده  هخان یردبگ ییتوانست دستش را به جا یبود که داشت. نم یزیچ

سرش . یدچرخ یکه نصب شده بود در نظرش م  ینداشت. لوستر نسبتا بزرگ 
 یدبه خودش آمد د یانمهر کنار پله خورد. جان از تن اش رفت. ک یزیبه ت

. ونداد که نظاره گر یدآخر رس یجان نهال بعد از چند غلت به پله  یجسم ب 
 ینزم  یکه دست اش بود رو  ییجان نهال برگه ها  یانها بود با افتادن جسم ب 
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 یاز باال  یانمهر ک  یداشد. با دو خودش را به نهال رساند. ص  یافتاد. باورش نم 
 رساند. ونداد سر نهال را در آغوشش گرفت و گفت:  یینپله ها خودش را به پا

! تو رو خدا طاقت یمارستانرسونمت ب یکنم االن م  یخواهش م یار طاقت ب-
 !یارب

 یبود سکندر یدهپنجم نرس یلحظه قفل کرد. به پله  یک یبرا یانمهر ک  مغز 
که   ی. تمام خاطرات خوب و بد  یردتوانست نگاه از نهال بگ  یخورد. نم  ینزم

چشم اش رد شد. با  یاز جلو ینیغمگ یچندماه باهم داشتن مانند تراژد ینا
برد.  یشپاها یر اش را ز یگهدست د یکدست اش کمر نهال را گرفت و  یک

 داد و گفت: یهاش تک ینهسر او را به س

 !نیمارستارسونمت ب ی! مینهال یار طاقت ب-

 یکه م  یشد. ونداد سروش بخاطر دختر  یر قطره اشک از گونه اش سراز یک 
 یرا باز کرد و رو ینکرد. در ماش  یهدانست دوست داشتن اش گناه است گر 

که بخاطر اشک تار شده بود   ییعقب قرارش داد و با چشم ها یها یصندل
 نهال نگاه کرد. ی یدهرنگ پر  یبه چهره 

 نهال!  یار طاقت ب-

سرد بود،  یشپدال فشار داد. دست ها یرا رو یشفرمان نشست و پا پشت
نهال بد است. عربده زد که  یتدانست وضع یتار شده بود. م یشچشم ها
بوق گذاشته بود. بعد از  یرساندش. دست اش را رو یم یمارستاناالن به ب
 نشد و بدو یادهپ ینترمز زد و از ماش ی. رویدرس یمارستانبه ب یقهچند دق
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جان نهال را که امشب   یبستن در طرف خودش به سمت عقب رفت. جسم ب  
و با  یدو به سمت اورژانس دو یدبود را به آغوش کش یاآدم دن ینخسته تر 

 گفت:  یبلند یصدا

 دکترکجاست؟-

ت از پرستار ها با برانکادر به سمت آمدن و از ونداد که حال اش دس چندتا
به سمتشان آمد.  یآن بخواباند. دکتر  یخودش نبود خواستن تا نهال را رو

بردن که ونداد از درک آن عاجز بود.  ینامفهوم به کار م یاصطالحات  پزشک 
 یکه به سرعت به سمت اتاق   یدد یرا م یاشک نشسته دختر  یبا چشم ها

بود  یختهکه ر  ییعمل شود. اشک ها یاضطرار یدگفتن با  یبردنش و م یم
از پرستار ها   یکیصورت اش خشک شده بودند. دست نهال را گرفت که    یرو

 گفت:

 چندسالشونه؟-

 یشاز اتاق ها سرجا یکیبه دختر نگاه کرد. با رفتن برانکادر داخل  گنگ 
. در بسته شد و او پشت در ماند. دستانش کنارش افتاد. پرستار بار یستادا
 گفت:  یبلند ی. ونداد با صدایدسوالش را پرس یگر د

 نه؟ یاشه  یحالش خوب م-

سر  یی. اگر بالیدکوب  یوار سردش را به د یبرگشت و دست ها یوار سمت د به
 به ونداد انداخت و گفت: یاو بود. پرستار نگاه  یر آمد تقص ینهال م

 زودتر عمل شه.  یدبا-
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 سالشه! یستب- 

 ی؟ا ینهزم یماریب-

 و گفت: یدکش  یشبه موها دستی

 !2نوع  یابتداره. د یابتد-

عمل شه وگرنه ممکنه از دستش  یعتر هرچه سر یدبا یمار . بیایدلطفا با من ب-
 . یمبد

رفت و ونداد کالفه و ناراحت که هر لحظه ممکن  یپرستار یستگاهسمت ا به
را به او دادند. پس از  یرا خراب کند هم پشت سرش... . فرم یمارستانبود ب

نهال را که   یقهاتاق رفت. بعد از چند دقامضا، پرستار با عجله به سمت همان  
آوردند.   یرونب  راصورتش بود    یرو  یژنبود و اکس  یدهعمل را پوش  یلباس ها

 یشهونداد با عجله به سمتشان رفت. سرش را بسته بودند چهره اش از هم
به ونداد  یها نگاه  یار از به یکیتر بود. وارد آسانسور شدند که  یدهرنگ پر 

 انداخت و گفت:

 شه! نگران نباش آقا! یب مخو-

کند. دستش را گرفت   یزن را حالج  یتر از آن بود که بخواهد حرف ها گیج
 و تو دلش گفت:

 من و ببخش نهال! ببخش! -
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اشک حلقه زده   یشاز پرستار ها به ونداد که در چشم ها  یکیها و    یار به  دوتا 
کردند. در آسانسور باز شد و با   یسالمت  ینهال آرزو یشدند و برا یرهبودند خ

 وارد شدن تخت به اتاق عمل دست ونداد جدا شد و پشت در بسته ماند. 

*** 

را حساب کرد   یهاز فکر آن روز درآمد. کرا  یمارستانب  یجلو  یتاکس  یستادنا  با
وقت  یگر ساعت د یمبود و ن 3:30به ساعت انداخت  یشد. نگاه  یادهو پ

فرو کرد.   یبشرا در ج  یگرشدر رفت و دست د  شد. به سمت  یمالقات تمام م
و  شترا دا یمان یخواست امشب را خانه بماند. هنوز دلشوره  یدلش نم

 یبماند. ول یمارستانهفته ب یک گفت   ینگران بود. اگر به خودش بود که م
تند   یشد. وارد سالن شد و راهش را به سمت پله ها کج کرد. با قدم ها  ینم

افتاد. داخل سالن نشسته بود و با تلفن حرف   یاوشه نباال رفت که نگاهش ب
ر ا قطع کرد. از  وشیبه طرف گفت و گ یزیچ یک . یدزد. از دور نهال را د یم

 یموییآن  کاپشن ل یکه رو  یمشک  یهود ی،مشک  یننظرگذراندش. شلوار ج
 و گفت: یدبود. به او رس یدهنداشت. پوش ینبود و آست یغهکه مانند جل

 من اومدم. تو برو! یکسالم عل-

 را باز کرد و گفت: یشدست ها نیاوش

 !ییاول بغل بعد زورگو-

 گذاشت.  یصندل یرا رو پاکت

 مونم. یخونه ها! امشب من م یریم-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 که محکم در آغوشش گرفته بود زد.  یاوشبه پشت ن چندبار  

 دوست دارم خواهر قشنگم. یلیخ-

 زد و گفت: لبخندی

 کوچولو!  یامنم دوست دارم ن-

 منو؟ یبخش یشده. م یچ  یدنتبهم گفت اون دفعه که سپهر اومده د یمان-

 کند چندتا محکم به پشتش زد و گفت:  یشرها ینکها برای

. دوما ولم کن پرستاره داره نگاهم یادشما م  ی  یهاون مثل بق  یاوال تو فکر کرد-
 کنه.  یم

 گفت:  یکرد و با دستپاچگ   یشرها یعسر  نیاوش

 کو کدومشون؟-

 نشسته بود کرد. یپرستار یستگاهبه دختره که در ا یا اشاره

 اون!-

 و گفت: یدخند نیاوش

 !یفتهتک زنگ نزد شماره اش ب یک -

وقت؟ تو  یه یتعارف نکن یارم؟واست ب یخوا ینم یرینیو ش یعه؟ چا-
 ... .یاد! بذار اسمش یه؟با وجود اون دختره ک یکش  یخجالت نم
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

حرفش  یدهان نهال گذاشت و با دست پاچگ  یدستش را رو یعسر  نیاوش 
 را قطع کرد.

 ینم! اصال بذار ببیواررو د یزهر یفهمه خونم و م یم یما! آرومتر االن نیسه-
 تو از کجا... .؟

 به دستش کرد تا بردارد. یبا اخم اشاره ا نهال

 آرومتر حرف بزن!-

کار ها بدش   ینآنها آمد. هرچه از ا یرا گرفت. نگاه چندنفر رو یاوشگوش ن  
 کرد.    یبدتر م یاوشامد ن یم

 یندور ا یگهکه د  یمگه قول نداد یه؟مهتاب آخر  ی! مگه نگفت ینمبب ینجاا یاب-
  ی؟نر  یزاچ

 یکه پسر بود فرق   یاوشن یبود. برا  یعصبان   یآورده بود؛ ول  یینرا پا  صدایش
 یبست چ  یه او دل مب یاوشن یکه بخاطر حرف ها  ینداشت؛ اما آن دختر 

 یبا صدا  یاوش. نیچاندگوش اش را پ  یشتر آخ آخ اش آمد. ب  یشد؟ صدا  یم
 گفت:  یآرام

 فرق داره! یهبا بق ینبه خدا ا-

 یما! خوبه واال. نیماحرفت و تکرار کن تا بذارم کف دست ن یگهبار د یک -
 عقل؟ یب  یشد ینجوریخواهرت پسرباز که تو ا یادخترباز بوده 

 اش درهم رفته بود. یافهق نیاوش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 نه؟ یاخانواده بدم  یلتشک یدبالخره که با- 

 حرف او زد و گفت: ینبه ا یپوزخند نهال

از من  ی؟بد یزندگ  یلتشک یخوا یم یستو پنج سالت ن یستتو هنوز ب-
 ی؟کن  یم یغلط  ینکه همچ  یتو اصال به اون دخترا فکر کرد ی؟درس نگرفت 

 م گفت:با اخ یاوشاش را رها کرد. ن گوش

برداشته  یمادوش ن یاز رو یبار یک خوام تو سن کم ازدواج کنم تا  یآره م-
 شه!

 برادرش تکان داد. یتاسف برا یبه معنا سری

! یمادوش ن  یرو  یش  یبار م  یشتر موردت ب  یب   یدوست ها  ینکارت و ا  ینبا ا-
 !یستن یخسرو یماکار ها در شان پسر ن  ین! ایاوشن یادوما سر عقل ب

حرف پاکت را برداشت و به سمت اتاق رفت. با همان اخم  یناز زدن ا بعد
 درهم گفت: یها

 . یدهکه جواب منم م  یدهرس ییکارش به جا  -

 گفت:  یماروبه ن یرا باز کرد و پرانرژ در 

 ی؟سالم سالم صدتا سالم! خوب -

 زد و گفت: لبخندی

 و بد باشم؟  ینمشه دخترم و بب یمگه م-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یشاشت و با سرعت به طرفش رفت. نهال دست هاگذ  ینزم یرا رو پاکت 
 .یدرا باز کرد و پدرش را  به آغوش کش

 خوبم. یقربونت بشم من بابا-

 و گفت: یدبه سر نهال کش دستی

 ! یر عه زبون تو گاز بگ-

وقت ها از  یرا دوست داشت. درسته بعض یمادانست چه قدر ن یم خدا
. یدادم یمان یا برااش ر  یزندگ  یهمه  یشد؛ ول یناراحت م یشحرفا

 زد. یمابه ن یلبخندتلخ 

نکش. ناراحت نباش و حرص  یگار !  مراقب خودت باش. سیمالطفا بمون ن-
چشمم تار شد. تو  یجلو یااتفاق واست افتاد کل دن یننخور. اون شب که ا

 . تنهامون نذار!یمدار یاوشکه من و ن  یهست  یتنها کس

 آرام به پشتش زد و گفت: یما. نیدگونه اش چک  یرو یاشک  لجوجانه

پدر  یکهم پسرم!  یاوشو ن یتونم تنهاتون بذارم؟ تو دخترم یبه نظرت م-
 گذره؟  یاز بچه هاش م

 ما ازمون گذشتن! یآره خانواده -

 را باال آورد. دور صورت نهال قاب گرفت و گفت:  یشجدا شد. دست ها  یمان  از 

 یاوش؟هم تو و هم ن ین؟بخش یمن و مکه درحقتون کردم   یبابت کار-



  

 
463 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

که مارو از کنار   ینا  یم؟و ببخش  یزد. »چ   یاز چه حرف م  یمان  یدفهم  ینم  نهال 
 جمع کرد؟« یابونخ

 یما؟و ببخشم ن یچ -

 زد و گفت: یگذشته لبخند تلخ   یادبا  نیما

 ! یفهم یم یبه زود-

کار کرده   چه یمانهال نبود. ن یزد قابل درک برا یکه م  ییبود. حرف ها گیج
کرد؟ قبل از آن اتفاق هم  ینهال را نگاه م یبود که اکثر اوقات با شرمندگ 

خواست   یبود. از امروز خودش را دست سرنوشت سپرده بود. م  یجور  ینهم
 یرمستقیمغ ز کردن آن دو نفر بکشد. بدون کمک ونداد که امرو  یدادست از پ

کن. پس   یداتوانست آنها را پ یگذاشته رو شانه اش نم  یگفته بود بار اضاف 
و همان طور که از   ید. نهال خندیدخوش آ   یدآ   یشها هرچه پ  یمیبه قول قد

 شد گفت: یتخت بلند م یرو

 واست سوپ آوردم.  یراست -

 سرما که نخوردم. سکته کردم!-

 را به سمت یز کرد و از داخل پاکت ظرف سوپ را با قاشق درآورد. م  اخمی
 تخت هل داد و در ظرف را باز کرد.

 باال!  یرهحرف و قندم م ینعه نزن ا-

 یکاش نزد  ینیبا همان لبخند ظرف را به ب  یماقاشق را داخلش گذاشت. ن  نهال
 کرد و گفت:
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 !یدهم یخوب  یچه بو- 

 و گفت: یداش کش یجوگندم یبه موها یدست  نهال

 !یدوست داشتن یماینوش جونت! بخور تا حالت بهتر شه ن-

 یتآرام شروع کرد به غذا خوردن. موقع یماکجا ماند. ن  یاوشنبود ن معلوم
 ینبود که بحث کار را وسط بکشد. آدم درس خواندن که نبود. پس بهتر   یخوب 
به اطراف  یمبل نشست و نگاه  یسرکار برود. رو یپلمبود با فوق د ینکار ا
 سبد گل افتاد.  یک خت. نگاهش به اندا

 هم رفتم.  یکه گفت   یاون نفر  یدند یراست -

 به سبد گل کرد و حرفش را ادامه داد. یاشاره ا نهال

 یدنت؟اومده د یک -

 نگاه کردن به نهال گفت: بدون

 بود؟  یاون آدم ک  یدیحاال د-

 حرفش را ادامه داد. یماگفت. ن  یآره ا نهال

ساعته که رفته. نهال اگه واست کار جور کنم  یک اومده بود.  ینمحمدحس-
 سرکار؟ یر یم

رفت.   یدخواست بگو  یکه م  یزیکرد. سراغ چ  یکه نهال فکر م  یزیاز چ  زودتر 
 نهال نگاهش کرد و گفت:
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 ییجا  یکحوصله ندارم. اگه    یخواستم دوباره درس و شروع کنم ول  یاول م- 
 رم. یکه نه! معلومه که م  باشه که بتونم سرم و گرم کنم. چرا

 در ظرف گذاشت. یزد و قاشق را رو یلبخند نیما

 یهست م  یمرکز توانبخش  یک کنم.    یموضوع فکر م  ینوقته دارم به ا  یلیخ-
 به عنوان مددکار؟ یبر  یتون 

به او  ینگاه  یمن یمابا اخم وارد شد. ن یاوشبه در خورد و بعدهم ن یا تقه
 انداخت و گفت:

 ید؟انقدر طول کش یزد یحرف م یبا ک -

 زد و گفت: یا یلبخند تصنع نیاوش

هر دو پر بود.  یول ییبابا! گفتم نهال هست منم برم دستشو یچکیباه-
 برگشتم.

زد و چند روز  یحرف م یباهاش جد یدبا یخنده اش گرفت. ول نهال
اش حق   یبابت نگران   یماکار ها بردارد. به ن  ینبود که دست از ا  یم  ینسرسنگ
شد. آن هم   ینجوریآمد ا  یاز سرباز  ینکهنبود. بعد از ا  یجور  ینا  یاوشداد. ن

 یبار به او اخطار داد که به درس و زندگ   ین. چندیدبه نهال نگفت. خودش فهم
باشد.  یمان یسرافراز ی یهدانشگاه خوب قبول شود و ما یک اش بچسبد تا 

 و روبه نهال گفت: یدخند یمان

 نهال؟ یهنظرت چ-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یم یمابا رشته اش هم مرتبط بود. اگر ن ی؟در مرکز توانبخش مددکاری؟ 
 رفت.  یخواست برود. پس م

 بهتره. ینمکه تو خونه بش  ینرم. از ا یآره! م-

 متعجب صورتش را به سمت نهال برگرداند و گفت: نیاوش

 نهال؟! یشد یموندرس خوندن پش یاز ادامه -

 آره! دل و دماغ ندارم. -

دانست   ی. میداش را نفهم  یبه نهال زد که معن  ینیلبخندغمگ  یماکرد. ن  سکوت
دور شده بود.  یما،ن یخواهد نهال را از ونداد دور کند، طبق خواسته  یاو م

 یشها یداشت مخصوصا ونداد که گرفتار یاش مشکالت  یدر زندگ  یهرکس
 دست. که چرا از یدفهم یرا نم یشحرف ها یلدل یول یست؛دوتا ن یکی

اوهم  یدخواهرش ناراحت شد؟ چرا آن روز در مترو به نهال گفته بود شا
خواست سوال ها و معادله ها   یگره خورده بود! اگر م  یز باورش نکند؟ همه چ
 از فکر درآمد. یاوشن یشد. با صدا یم یمارستانت یرا کنارهم بگذارد. راه 

 یما؟ن یکه گفت   ییحاال کجا هست اونجا-

کرد. روبه   یز و کنار لبش را تم  یدبرگ کش  یک را برداشت.    یدستمال کاغذ  نیما
 نهال گفت:

 .ید. بهم چسبیمارستانب ی! بعد از چند روز غذاهایممنونم ازت نهال-

 ادامه داد. یاوشروبه ن یماکنم تکان داد. ن  یخواهش م یبه معنا یسر  نهال
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 .یر یکه تو م  یکتابخونه ا  یک نزد- 

 .یهباشه اون جا مرکز توانبخش یحالش بد نشه؟ هر چ -

 کرد و گفت:  یمکث  نیما

 شه. ینه! نم-

 یمااز نگهبان ها ن یکیباال انداخت که با باز شدن در و اخطار  یشانه ا نهال
 به او کرد و گفت: یاشاره ا

 بلند شو نهال! برو خونه.-

 گفت:  یندوست نداشت به خانه برود. بنابر ا نهال

 نمونم. یشتفکرش و نکن امشب و پاصال -

 گفت:  یبا دلخور نیاوش

 من هستم. تو برو!-

 انداخت. یمابه ن یناراحت بود. نگاه  یاوشاز دست ن نهال

 رم. ینم-

 نگاهش کرد و گفت: یجد نیما

 گم.  یکه بهت م  یبه آدرس یر یخونه! فرداهم سر صبح م یر یامشب م-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

افتاده چون  یاتفاق  یک کرد   یم. سرکار برود؟ حس یدنهال باال پر  ابروهای 
رفته بود و نه آمده  ینه کس یول ید؛رس یگرفته به نظر م  یکم  یمان یچهره 

 بود.

غذا درست کنم.   یدبا  یمرخص ش  یخوا  یفردا که اصال حرفش و نزن. فردا م-
 رم. یم یگهد یهفته 

 شد و گفت:  یرهاش نبود خ  یهذره هم شب  یکبه نهال که    یتبا اخم و جد  نیما

مدت با وجود بهزاد هم کارها بهم  ینرم شرکت. ا یم یمارستانفردا از ب-
 !یختهر

 عمرا اگه من گذاشتم.  ی؟بر  یخوا یم یچ  یعنی-

ما افتاد وگرنه  یبهزاد رفتم و اون شب اتفاق برا یدنبود من به د خوب»
هاش بخواد کار  ینکهچه برسه به ا یمان یکرد جلو  ینم یخودش و اصال آفتاب 

 و انجام بده.«

 بلند شد و گفت: نهال

. االن به بهزاد زنگ یبر  یسرکار! توهم حق ندار یرمرم خونه! فرداهم نم یم-
 یخوا  یم  یانبه شرکت راهت نده! با وجود ک  یدگم که تا پات رس  یزنم م  یم

 یره؟که دوباره قلبت بگ  ی؟که چ   یبر  یبلند ش

 .یدکش  یشدر موها یکالفه دست   نیما

 ! به بهزاد گفتم به اونجا زنگ بزنه.یریتو فردا م یرم. ول ین نمباشه! م-



  

 
469 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

خواست از ونداد دور   یم  یمارفت... . اگر ن  یخواست که برود. م  یم  یمان  اگه 
آمد.  یشد. نهال دست تنها از پس اتفاقات گذشته بر نم یباشد... . دور م

 بسپرد.  یر مدت دست نگه دارد و خودش را دست تقد یکپس بهتر بود 

 .یادنهال! االن باز دوباره م یبهتره بر -

 انداخت و گفت: یمابه ن نگاهی

بهم زنگ بزن! واسه فردا غذا درست   یهم خواست   یزیمراقب خودت باش! چ-
 !ینکنم بخور  یم

 دستش را خاراند. یرو نیما

 باشه دختر قشنگم! توهم مراقب خودت باش.-

 بلند شد و گفت: نیاوش

 .یامتا پله ها باهات م -

و  یدکار خند  ینبوس فرستاد. با ا یمان یگفت و با دستش برا  ینهال باشه ا 
 را محکم بهم زد و گفت: یشکف دست ها

 گرفتمش!-

 یآمد و با صدا یرونپشت سر او ب یاوشزد و از اتاق خارج شد. ن چشمکی
 گفت:  یآرام

 !یدببخش-
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 یر ز  یکه چطور  یدشد. خواهرش را د  یم  یهتنب  یدزد. با  دنیرا به نشن  خودش 
را هم  یگریکس د  ی یندهآ  یشخواست با کارها یدست و پا له شد. بعد م

 یاوشن یدرمورد حرف ها یا یگهدرصد آن دختر فکر د یک نابود کند. اگر 
. وردخ یضربه م یبه قول نهال چرت، کل یبکند. بعد از تمام شدن رابطه ها

و  یدکش  یکرد. نهال پوف   یستادنشساق دستش را گرفت و وادار به ا یاوشن
 صورت اش را از نظر گذراند. یبه سمت او برگشت. اجزا

 کردم.   یازت معذرت خواه -

 زدم و گفت: یشخندین نهال

 ی؟همین؟خوا یخب؟ فقط معذرت م-

 و گفت: یدچشمش کش یبه گوشه ها دستی

 شه! یتکرار نم یگهد-

 نظر گذراند. اطراف را از  نهال

 ین دنبال ا  یر  یحرفت! چرا م  یر ز  یزد  یول  یو گفت   ینهم هم  یشپ  یدفعه  -
آدم   یکبا    ینیو همنش  یبزرگت کرده که با دو سال سرباز  ینجوریا  یماکارا؟ ن

 چشمات و باز کن بچه! ی؟ش یجور ینا

کرد   یک به خودش نزد یدستش را پشت خواهرش گذاشت. او را کم نیاوش
 و گفت:

 تکرار نشه. یگهدم د ی! قول میخوام خواهر  یمعذرت م-
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 گفت:  یبا دلخور نهال 

 یگه. دیستن یتحال یچیه یسالته ول یستحق داره انقدر نگرانته! ب یمان-
سال به چنگ و  یستگذاشته ها! ب  یر اشتباه مردم روت تاث یرفتارها ینمنب

 ی؟جواب شو بد یجور یندندون بزرگت کرد که ا

 خوام!  ی! معذرت میدببخش-

 فاصله گرفت. یاوشن از 

 یکمسالته!    یستبغل من! ب یپر   یخوره م  یم یبه توق   یزشته هر تق   یلیمخ-
 کم کن.  یتاز وابستگ

 و گفت: یدکم پشتش کش  یبه موها یخجالت زده دست  نیاوش

 !  یگهشه د ینم-

 از بازو اش گرفت. یشگونین نهال

 کار داشته باشه. تا فردا!  یدشا یداربمون! بیباش! شبم نخواب  یمابرو مراقب ن-

تند از  یراه پله ها شد و با قدم ها یآمد اعتراض کند. نهال راه  یاوشن تا
 خارج شد.  یمارستانب

*** 

از آن  یشتر لب اش نشاند. ب یرو یقیلبخند عم یاوشبعد از رفتن نهال و ن 
که چگونه پر سوال  یدد یکند. نهال  را م یرا مخف  یقتوانست حقا ینم

داند. از چشم   یاتفاقات م  ینا  یکند و پدر و مادرش را مقصر اصل  ینگاهش م
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بالشت   رویخواند. سرش را    یآمد را م  یاسم آنها م  ینهال نفرت را وقت   یها 
 یم. تصمیدرا واضح بگو یتتوانست واقع یشد. نم یرهگذاشت و به سقف خ

از  یادآوردنشکه با   یهل دهد به سمت گذشته، گذشته اگرفته بود نهال را 
بود تا  یدهآمد. از نظر او االن وقت اش رس یخودش و آن آدم ها بدش م

 یببهشان آس ستتوان ینم یبودند که کس یدهرس یآنها را آگاه کند. به سن
بگذرد او انقدر قدرت دارد که بتواند از  یالخ ینبرساند. اگرهم در سرشان ا

فرزندان اش را دارند مراقبت کند. با باز شدن در توسط   یکه جا  یاوشیننهال و  
که  یاوشرا بست. ن یششده بود چشم ها یمانکه از کار اش پش یاوشن

 یطور که م  ینکرد و هم  موشرا خا  یشد. چراغ اصل  یمامتوجه خواب بودن ن
 یگهدوست اش نوشت. » من د ینشست  تلفن همراهش را درآورد و برا

را ارسال کرد.  یاممشکالت توهم به خودت مربوطه. شب خوش« پ یستم،ن
آنها خسته بود. به او گفته بودند از ترس پدرخوانده   یخودش هم از حرف ها

 یآن آب نم یاجازه  بدونو  یکن  یرفتار م یرستانیدب یات مانند بچه ها
بار  یک ثابت کند با چند نفر دوست شده بود که  ینکها ی! او هم برایخور

 یاشد. حرف مردم مهم بود  یرهخ یمارخ ن یمنهال مچ اش را گرفته بود. به ن
کرد   یافتخار م  یز اش به دو چ  یکه همه کس شان بود؟ در زندگ   یپدرخوانده ا

 و نهال!... . یما. ن

*** 

 ینمرد که از ا به پدربزرگ و مرد نگاه کرد. یشاز تمام شدن حرف ها بعد
 ونداد خنده اش گرفته بود. یمحافظه کار
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 یم؟دم آقا ونداد امضا کن یچشم! وکالت هم م- 

اش را باز کرد و وکالت نامه را به همراه  یفبود. در ک ینکه هنوز بدب  ونداد
 مرد گذاشت و گفت: یجلو یسخودنو

 .یدلطفا امضا کن-

کرد ناراحت   یکر مخودش حس کرد. ف ینگاه پدربزرگ اش را رو سنگینی
نبود. با لبخند نظاره   ینگونهدادن وکالت به آن مرد، اما ا  یشنهادِ شده است از پ

گونه پر و با صالبت   ینونداد بود. باعث افتخارش بود که ونداد ا یگر کارها
بود و باعث  لوممع یاو به خوب  یچهره  یزد. اما گرفتگ  یحرف م یو اگاه 

را در دستش گرفت   یسه بود. مرد خودنوپدربزرگ اش شد  یشانیپ  ینب  یاخم
 و امضا زد.

 راحت شد؟ یالتونخ ییدبفرما-

 آنها گفت: یگذاشت و روبه هر دو  یز م یرا رو یشآرنج ها ونداد

 شه؟ یکشه روندش ط   یبله، چه قدر طول م-

 بود تا نوه اش انداخت و گفت: یپسر حاج  یبه ونداد که جا ینگاه  مرد

خواد  یموسسه م یفعل یسکه رئ  ینها یشکشه. خوب  یطول م یدو هفته ا-
 بفروشه و بزنه تو کار ساخت و ساز! 

بود.  یرا باال داد. حسام رشته اش معمار یشحرف ابرو ینا یدنبا شن ونداد
بود   . همان طور که به او گفتهیدخان به حسام را فهم  یونهما  یعروس  یکادو

آورد به حسام هم وعده  یشود موسسه را از چنگ اش درنم یناز اگر همسر آ 
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کند. هر   یم یسشرکت ساخت و ساز کوچک تاس یک یشداده بود که برا 
آنها  یبرا یا یژهو یکرد کادوها  یرا که عروس و داماد م یشکدام از نوه ها

به نام  که موسسه  یرفت تا هنگام یم یشگونه پ  ینگرفت. اگر ا  یدر نظر م
. یدرس یآنها م یعروس یشد و برا یم یهم ط  یگر د یاش شود چند روز

سال  یکفکر او را خواند. بعد از  یلب اش آمد که حاج مجتب یرو یلبخند
بود. ونداد   یدهگذشته بود را نفهم  یهشب  یلیکه خ  یآن اتفاقات   یهنوز علت اصل

 کرد.  یالم تا کام صحبت نم

 !یندونستم. ممنون که گفت ینه نم-

 یرنگ  یا یروزهف یحکه تسب  یبه ساعت اش نگاه کرد و روبه حاج مجتب مرد
 دست اش بود گفت:

 ین؟د یم یمرخص یقربان اجازه -

 به مرد انداخت و گفت: یفکر درآمد و نگاه  از 

 .یمنهار در خدمتتون بود یدموند ی. میددار یار اخت-

 به او زد. یلبخند مرد

 .یگهوقت د ک یانشاهلل -

 یاز رستوران خارج شد. لبخند محو  یبا ونداد و حاج مجتب  یاز خداحافظ   بعد
 یداش از موسسه راحت شده بود با یاللبانش نقش بست. حاال که خ یرو

 آب خورد و گفت:  یوانجرعه از ل  یک  ین،بنابرا  یدکش  یم  یشبحث گذشته را پ

 سال ازتون بپرسم؟ یک یحاج -
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 نگاهش کرد و گفت: یتبا جد مرد 

 بپرس!-

 داد. یرونرا ب نفسش

بپرسم. خصومت   یطور  ینا  یداومد؟ بذار  یهجهان و عمه هد  ییبه سر دا  یچ -
 بود؟ یخان سر چ  یونشما و هما

 را درهم کرد. یشسوال ونداد، اخم ها یدنشن با

 ی؟پرس یسوال و م ینچرا ا-

 پدربزرگ اش نگاه کرد و گفت: یبه چشم ها مستقیم

و عمه  ییاز خانواده بدونم چرا شما با ازدواج دا یخوام به عنوان جزئ  یم-
 یبود؟ چ  یچ  ییدا یرد خواستگار یخان برا یونهما یلدل ین؟مشکل داشت
 شد که با... .

شد. بنابر  یم یگذشته به شدت عصبان   یحرف گذشته و سوال ها یدناز شن 
 داد را قطع کرد و گفت:حرف ون یتبا جد ینا

 دونم و نه خبر دارم پسر. ی! چون نه من مینپرس یزیمورد چ ینبهتره در ا-

. دستانش را دورن یدگو  ینم یزیپدربزرگ اش چ یسادگ  یندانست به ا می
 کند.  یهم قالب م

 ین؟گ  یاونا زنده باشن هم نم یدشا یناگه بدون یحت -

 :یدگو  یقاطع روبه ونداد م یآورد و با لحن یرا با شدت باال م سرش
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کنم.  یوگرنه نظرم و درمورد کمک بهت عوض م یحرفا رو نزن  ینبهتره ا- 
و نه عموت پس گفتن   یهشه نه هد  یکه مردن مردن! نه جهان زنده م  ییکسا

 !یسوال ها ادامه ند یننداره بهتره تو هم به ا یا یدهحرف ها فا ینا

 یشود و به سمت در خروج  یبلند م یصندل یاز روحرف ها  یناز زدن ا بعد
است.  یداز او نپرس یزیدرمورد گذشته چ یرود. تاحاال کس یرستوران م

گذارد و به   یم  یامرزشخداب  ییعالقه اش به عمو و دا  یونداد را پا  یکنجکاو
 رود. یاش م ینسمت ماش

 یاست دست مشت شده اش را رو یکه از رفتن پدر بزرگ اش عصبان   ونداد
. اما انگار یدبگو یزیتواند چ یکرد پدربزرگ اش م  یکوبد. فکر م  یم یشپا

اما هر  یستنبه باز کردن گذشته ن یلاز آنها م یچکدامفکرش اشتباه است. ه
 یشاتفاق برا ینا یبفهمد که چه شده و به چه گناه  یدطور که شده است با

شود. بخش  یدارد و از رستوران خارج م یاش را بر م یفافتاده! پالتو و ک
تواند او را  یداند که نم یاز ذهن اش را نهال مشغول کرده است. م یاعظم

 یم یشپدربزرگ اش را پ یراه خانه  یادهپ یشانپر  یفراموش کند. با فکر 
 ... .یردگ

*** 

آزاد را از پشت   یشد و به سمت در رفت که صدا  یادهپ  یخانه از تاکس  یجلو 
 .یدسرش شن

 !یخسته نباش ی؟معرفت چطوره؟ خوب  یب  یپسرعمو-
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 لب اش نشاند. یرو یو لبخند یدسمت اش چرخ به 

 !یممنون! توهم خسته نباش-

نگاه کرد و خودش را آن  یشپسرعمو یگرفته   یمن من کنان به چهره  آزاد
 طرف کوچه رساند و گفت:

 بگم ونداد؟ یزیچ یک -

 آره تکان داد. یرا به معن سرش

 !یای! عمو خواست که بگم بینازهتولد آ فردا -

 آزاد را نگاه کرد. یرا باال داد و جد ابروهایش

 که... .  یناز تولد آ  یامب یه؟منظورت چ-

 حرف اش را قطع کرد. آزاد

! اگه یکه پشت سرت هست هم توجه نکن  یی! به حرف هایایعمو گفت ب-
 یلیگفت اون هست که جواب اش و بده! دلشم واست خ  یزیآقابزرگ هم چ

 تنگ شده!

سال  یکاش داشت.  یرا در زندگ  یاو حکم همه چ  یکه برا  ی! پدرپدرش
 یافتد اعصاب اش بهم م یم یادشکرده بود که هروقت   یبا او رفتار یشپ
است. اما پدرش هست. هرکار هم   یکتاتور است. د  یر . پدرش سخت گیختر

 یپدرش هم رفته بود. اما از دور... . نم یدنبه د یبکند از خون اوست. حت 
بود.   یادونداد به پدرش ز  یاتفاقات وابستگ   ینتکرار شود. تا قبل از ا  استخو
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 یتا آسمان فرق کرده بود. با صدا  ینرفتارش زم  یعیاما آن دو سال به طرز فج 
 .آزاد از فکر در آمد

 یای؟م ی؟ونداد؟ داداش هست -

 لبانش نشاند و گفت: یرو لبخندتصنعی

  یام؟تونم ن ی! مگه میامم-

خورد. کم  یونداد غبطه م یو دل رحم یخوش قلب یناوقات به ا یگاه   آزاد
اسم پدرش  یدنهنوز هم ونداد با شن یبودند ول یاوردهسرش ن ییبال

آوردند امکان نداشت  یزد. اگر آن کارها را به سر او درم یچشمانش برق م
داشت و  یدل مهربان و پاک  یشپدرش را ببخشد اما ونداد خالف حرف ها

بزرگ اش زد  یپسرعمو یبه شانه  ینقطه ضعف بزرگ بود. دست  یک ینهم
 و گفت:

 یه؟چ یدون  یافتخار کردم. م یز چ یکبه داشتن  یمتو زندگ-

 یداد دستانش را باز کرد. ونداد را برادرانه در آغوش کشنگاهش کرد. آز   سوالی
 و ادامه داد.

عمو  یکه با وجود اون همه اتفاق هنوز هم که هنوزه برا ییبه تو! به تو-
 یزیچ یک  یتعصبان یاز رو ید! شایو مثل قبل دوسش دار یاحترام قائل

 داداش! یستن یچیتو دلت ه یول یگفت 

 قابل دستانش را باال آورد و گفت:لبانش نقش بست. مت یرو لبخندی

 هم بکنه! پدره منه. از خونشم!  یهرکار-
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 .یدخند آزاد 

 هم عمو گفت بهت بدم.  یزیچ یک یگن! راست   ی! پسر صالح به تو مینآفر -

را به سمت اش  ینماش ییچباز کرد و سو یشرا از دور پسرعمو دستانش
 گرفت. روبه ونداد ادامه داد.

 خورد. عمو گفت بهت بدم. یداشت خاک م ینگ تو پارک-

 کرد و با شک گفت:  یز را ر چشمانش

 ینگفته و تو سرخود دار یچینکنه بابا ه ی؟گ   یدروغ که مثل اون دفعه نم-
 ی؟زن  یحرفارو م ینا

 و گفت: یستادجدول ا یکرد. لبه   یاخم آزاد

 بهش زنگ بزنم باهاش حرف بزن! یخوا ی! میر نه خ-

 اش را گرفت. یمیقد ینماش ییچتکان داد و سو سری

 از بابا تشکر کن!-

 شلوارش فرو کرد و گفت: یبدستانش را درون ج ونداد

 بخور!  یچا یکداخل!  یمبر  یاب-

 و گفت: یدخند آزاد

سالم  ز یگرفتم. به آوا و عز   یبرم سرکار. االنم مرخص یدنه قربون دستت! با-
 داداش؟ یندار یبرسون! کار
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 رمان  کی

 نه قربونت برو به کارت برس! خدافظ!- 

اش   یناو تکان داد. به سمت ماش  یبرا  یآمد. دست   یینجدول پا  یاز لبه    آزاد
شد. ونداد به سمت خانه رفت و زنگ در را فشار داد. آوا   ینرفت و سوار ماش

 دوان دوان به سمت در رفت و در را باز کرد.

 اش؟شد داد یچ -

 به خودش گرفت و گفت: یناراحت  ی چهره

 !یچیه-

 گفت:  یزانآو یبا لب و لوچه  آوا

 نشد؟-

 .یدخند ونداد

 چرا شد.-

 به ونداد رفت و گفت: یغره ا چشم

 داداش؟ یهات اونجور یافهپس چرا ق-

 شد و گفت: یرهخواهرش خ یقهوه ا یو به چشم ها یدآوا را کش ی گونه

 کار صبحت!  یهتنب-

 .یدخند یطانیکنارش رد شد. به سمت خانه رفت که آوا ش  از 

 !یزن  یخودت زنگ م یاکنم؟   یزنگ بزنم معذرت خواه  یخوا یم-
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 رمان  کی

 به سمت اش برگشت و گفت: یز حرف ت ینا یدنبا شن ونداد 

 !یدرستش کن یزنگ بزن  یستتو گند نزن الزم ن-

 نه؟ یاکنم   یاز االن خواهرشوهر باز یدبا یه؟گند چ-

 گفت:  یا ی. با لحن عصبیدهم کش یرا با حرص رو یشدندان ها ونداد

بشنوم نه تو خواهر  یگهد یآوا! دفعه  یبار آخر تکرار کرد یحرف و برا ینا-
 نه من برادرت! یمن

اش را جمع کرد و  چند قدم به سمت   یشلحن قاطع برادرش ن  یدنبا شن  آوا
 جلو برداشت. 

و چهار سال   یبده که بعد س یری؟گ  یسر و سامون م  یبده خوشحالم که دار-
 خوشحاله؟ یکیبرادرم کنار  ینمب یم

 اش درهم شد. چهره

 .یستمن و نهال ن ینب یزیچون چ ی؛خوشحال باش یدنبا-

 یقین ینبود به ا یدهاد شنکه از آز   ییبرادرش و حرف ها یکارها  یدنبا د اوا
 گفت:  یآرام  یبا صدا  ینهست بنابر ا  یزیونداد و نهال چ  ینبود که ب  یدهرس

 یکن  یکار  یخوا یچرا م یدی؟پس چرا اون سواال رو ازش پرس یستاگه ن-
 پشتت هست؟  یعاتیبفهمه چه شا یچرا نخواست  یاد؟ازت بدش  ب
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 رمان  کی

آنقدر  یعنیش گفت آوا رو شده بود. با خود یدست اش جلو یآن زود به 
خواهرش را گرفت و سرش را خم  یشانه ها یدن؟تابلو بودم که دو روزه فهم

 گفت:  یدلرز یم یتکه از عصبان  ییکرد. با صدا

که پشت اش  یشسال پ 6که از ونداد  یتیخواد اون ذهن یچون دلم نم-
که سرش آوردم   ییبره! چون با وجود کارها ینو ازش دفاع کرد از ب یستادا

پسر بدبخته که داره  یک ونداد  ینرو ندارم تو صورت اش نگاه کنم. چون ا
 هالترسم از دستش بدم! ن یده. چون م یرو پس م  یگراند یتاوان گناه ها

 یدبود و نداره! با  یتشو اون وضع  یکه عامل بدبخت   یونداد  یاقتوقت ل  یچه
که   یعالقه مند شه که مرد باشه! نه من عوض یو به کسازدواج کنه  یبا کس

 یدی؟بخاطر اصرار خانواده اش دهنش و بست و خفه شد! فهم

بود چادرش را سرش کرد.  یدهجر و بحث آوا و ونداد را شن یکه صدا  عزیز 
 گفت:  ینسبتا بلند یزد و با صدا یشد. آوا پوزخند یاطوارد ح

نهال   یو چندساله برا  یندلت که چندپس اون    یدنهبه کنار کش  یمتاگه تصم-
خواستگار   یر  یم  یبهش فکر نکن  ینکهشه؟ حتما بازم بخاطر ا  یم  یزنه چ   یم

 آره؟  یگهد یکی

دانست. خودش را  یمورد نم یندر ا یچکیحرف آوا جا خورد. ه یدنشن با
 نباخت.

 ی؟گ   یکه م  یهچ یاتچرند ینا-

 به سمتشان رفت. یتبا عصبان یز اوا آمد دهانش را باز کند. عز  تا
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 رمان  کی

آبرومون   یهتو خونه! جلو در و همسا  یاینب  یندعوا کن  ینخوا  ی! مینبس کن- 
 !ینو برد

انداخته بود  یینزمزمه کرد و روبه ونداد که با اخم سرش را پا یدیببخش آوا
 گفت:

 (ی! )موفق باشنگ یتیبکن! فا یبکن یخوا یم یاصال به من چه هر کار-

برگشت  یز حرف به سمت داخل رفت؛ اما ونداد به سمت عز  یناز زدن ا بعد
 و گفت:

 نمونده که ادامه داشته باشه! یبحث  یگهشرمنده! د-

 دست اش را گرفت. یز رد شد. عز  یز ونداد از کنار عز  تا

 یول یخواست  یرو م یگهد یکیداره؟ تو  یتکه خواهرت زد واقع  ییحرف ها-
  ی؟اج موافقت کردبا ازدو

را بشنود   یندانست اگر پدربزرگ اش ا  یهمه بود. م  یروز ها مورد بازپرس  این
 به مادربزرگش انداخت. ینگاه  یشود. کامال عاد یبد تمام م یشبرا

 یگهو دوست داشتم و نه کس د  یناز ! من نه آ یزآوا رو باور نکن عز   یحرف ها-
 رو!  یا

 راستش را باال آورد. کنار صورت گرد مادربزرگ اش گذاشت و ادامه داد.  دست

 ی. حرف هایستنبوده و ن  یزیآبرو ر  ی  یهوقت ما  یچه  یالو سه  ینپسرحس-
 آوا غلطه.
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 رمان  کی

 یرو یدکش یونداد که خط بطالن م یبه چشم ها یممستق مادربزرگش 
 شد. یرهخ یشحرفا

 یه؟چ یزیکار دله مادر! آبرور-

 گفت:  یآرامبا لحن  ونداد

 !ینلطفا من و ببخش-

توانست دروغ   یاش را رها کرد و چند قدم به سمت خانه برداشت. نم  دست
 یاش م یپدر یاگر خانواده  یول یستن یزیدانست آبرو ر ی. میدبگو
 ییشده است دوباره تهمت ها و حرف ها یگر د یکیکه ونداد عاشق   یدنفهم

مهم نبود. فقط و فقط به خودش  یشد. برا یم یشتر که پست سرش بود ب
 که از بغض دو رگه شده بود گفت:  ییبا صدا یز فکر پدر و مادرش بود. عز 

 ! ینهاز بچه هام و از دست بدم. ترس من از ا یکیبار دوم  یخوام برا ینم-

 یز . به سمت اش برگشت که عز یستادحرف مادربزرگ اش ا یدنبا شن ونداد
 ادامه داد: یانیبا لحن گر 

پاش بمون! حرف  یو دوست دار یبخاطر حرف مردم رفت! اگه کس ییتدا-
 خوام توهم بخاطر... . یپشت همه هست. نم

 یدنروز را بدون دغدغه بگذراند. با شن  یکآرزو شده بود که    یشنداد. برا  ادامه
 یبود به معما یدحرف ونداد کنجکاوتر از گذشته شده بود. از نهال رس ینا

کرد تا بفهمد تقاص چه را پس داد که   یلب از لب باز نم  یچکسکه ه  گذشته
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 رمان  کی

به   یکرد. لبخند  کگونه اش را پا  یاشک رو  یز آن گونه محکوم اش کردند. عز  
 پسرش بود زد و گفت: یهشب ینوه اش که کم

 تکرار کنه! یگهنداره که گذشته رو بار د یلیاز پدربزرگت نترس مطمئنا اونم م-

به   یکند. ونداد نگاه   ینداشت که تداع   یلیونداد خواند. مرا از چشمان    سوال
 را درون دست اش فشار داد. یشچرم یفک  یمادربزرگش کرد و دسته 

  ین؟زن یحرف م یندار یاز چ -

را گرفت.   یز اش نبود. به سمتش رفت و دست عز   یکنجکاو  یوقت ارضا  االن
 حرفش را عوض کرد. 

! یشتر دوسته! نه کمتر نه ب  یک من مثل    ی! اون برایزگه عز   یم  یزیچ  یکآوا  -
 .یننکن یر داخل فکرتونم درگ یمبر  یاینب

 ونداد زد و گفت: یبه بازو یبا شوخ  عزیز 

 !یشه! چه برسه به عشق و عاشق  یگرم نم  یآب  یچبخار ه یگفتم از تو ب -

 را در بغلش گرفت. یز و عز  خندید

به من زن  یکی! چطوره؟ اصال یزجونتابوت شم عز  یپا یخوام زنگوله  یم-
 ده؟ یم

را باز  یشچکمه ها یپدر آورد. تا سرش را خم کرد ز یرا جلو یشها کفش
 به سرش زد. یکی یز کند. عز 

 .یمخوا ی! نون خور اضافه نمیتو غلط کرد-
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 رمان  کی

. چهره اش یدکه مادربزرگ اش زده بود کش  یاش را باال آورد و به محل  دست 
 را درهم کرد و گفت:

مخم جابه جا شه بهم زن  یز عز  یگ   یگرز رستمه! نم  یستدست که ن ماشاهلل-
 ندن؟

 یطور که به داخل م  ینگلدارش را درآورد و هم  یها  ییکرد. دمپا  یاخم  عزیز 
 رفت گفت:

که بخواد زنت شه به عقلت نگاه   ی. کسینمب یکه من دارم م  یکلیه ینبا ا-
 کنه!  ینم

که   یدفهم یهرجور شده م یدلب اش نشاند و وارد خانه شد. با یرو لبخندی
به نفع اش  یاوردافتاده است. هر چه زودتر سر از راز گذشته درب یچه اتفاق 
 هست.

*** 

اش رفت و چند تقه به  ینآهسته به سمت اتاق عمو حس یبا قدم ها آزاد
د وارد کر   یمادرش اما ادب حکم م یرفته بود خانه  یالدر زد. زن عمو سه

که منتظر برادرزاده اش بود   ینشود که بزرگتر هست در بزند. حس یم ییجا
 یدترس  یمبل برخاست و به سمت رد رفت و باز اش کرد. م  یدر از رو  یبا صدا

که به پسرش زده است او قبول نکند. بعد از رفتن ونداد به   ییبا آن حرف ها
هرچه باشد پدر بود و   به پسرش کرده بود.  یرپوستیمشهد. او هزاران کمک ز
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 رمان  کی

 یبه چهره  یتوجه باشد. آزاد لبخند یتوانست نسبت به پسرش ب  ینم 
 :فتشده بود زد و گ یرتر که بعد از رفتن ونداد انگار پ  یشعمو

 و راحت کنم. یالتونسالم عموجان! اومدم خ-

 به داخل اتاق کرد. یاشاره ا حسین

 داخل پسرم! یاب-

مت چپ اتاق قرار داشت رفت و نشست. که در س  یا  یسمت دو مبل راحت   به
مشتاق به آزاد نگاه کرد و  یننشست. حس یشپشت سرش آزاد روبه رو

 گفت:

  یاد؟خب؟ م-

کرده   یجگ  یاو را حساب  یر زد. اتفاقات اخ یشعمو یبه پدرانه ها یلبخند آزاد
و  یستادا یزد و پشت پدرش م یآن حرف ها را م یشبود. از آن طرف عمو

 خانه در مشهد کمک کرده بود.  یاز آن طرف به پسرش در اجاره 

 بله عموجان! -

 مشتاقانه نگاهش کرد. حسین

من و به عنوان پدرش قبول نداره  یگهدونم د یشد؟ م  یگفت؟ چ   یخب؟ چ -
 دارم؟ یکنم پسرم؟ چاره ا  یکار چ یول

او . دست راست اش را دراز کرد و دست یدد یشاشک را در چشمان عمو نم
 زد و گفت: یرا گرفت. لبخند
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 رمان  کی

طور که دل شما   ینکدوم از کارها، کار شما نبود عمو! هم  یچدونه ه  یونداد م- 
شما  یدفهم ی. وقت ینطوره! ناراحت نباش ینونداد تنگ شده اونم هم یبرا

 خوشحال شد.  یلیخ یندعوتش کرد

ونداد،   نیدبر لب اش نشاند. شرمنده بود. انگار بعد از فهم  یلبخند تلخ   حسین
شده بود. توان مقابله با پدرش را نداشت.  یدار وجدان او هم بعد مدت ها ب

 .یدنگو یزیمجبور بود سکوت کند و چ

 .یدارشمباشه پسرم! مشتاقانه منتظر د-

توانست. لب از  یرا بزند اما نم یخواست حرف  یوقت بود م یلیکه خ  آزاد
 لب باز کرد و گفت:

که تو موسسه افتاده   ینداد مسبب اون اتفاق که و  ینعموجان شما باور کرد-
 بوده؟

کرد لحن شرمنده   ینگاه کرد و سع  یدشکاو  یآزاد که کنجکاوانه م  یچهره    به
 یو همه م یدآ  یروز ماه از پشت ابر در م یک دانست  یاش را عوض کند. م

 ینکه پدرش سخت در تالش پنهان کردن اش است. بنابرا یقیفهمند حقا
 گفت:

 نه! -

دست آزاد زد و  یچندبار آروم رو ینجا خورد. حس یشلحن قاطع عمو از 
 ادامه داد:
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 رمان  کی

! چه تو چه ینفهم یو م یروز همه چ  یکپسرم!  یخواد نگران باش ینم- 
 ... !یهونداد چه بق

 نگاه از آزاد گرفت و گفت: ینتقه به در خورد. حس چند

 یید؟بفرما-

 وارد شد و گفت: عاطفه

 آقا آزاد رو کار دارن! ینازخانمقربان! آ  یدببخش-

آوا به او گفته   یرا درهم کرد. از وقت   یشاسم خواهرش، اخم ها  یدنبا شن  آزاد
 یکند. بدجور از دست اش کفر   یباز  یلمبود که به اصرار آقابزرگ مجبور شده ف

 دست آزاد برداشت و گفت: یدست اش را از رو ینبود. حس

 کار داره عمو!  یخواهرت چ  ینبرو بب-

 زد و بلند شد. یتصنع لبخند

 چشم! پس بااجازتون مرخص شم!-

اش را گرفته  یمشد. تصم یرهخ یروناز رفتن آزاد، پرده را کنار زد و به ب پس
بفهمد کمک کند تا   یرمستقیمخواست هرجور شده است به ونداد غ یبود م

دانست. بعد از آن اتفاق هر پنج  یآن پنج نفر کجا هستند! خودش هم نم
پدرش شد او هم  یچفرو رفته بودند. هرچه قدر پاپ یننفر آن ها داخل زم

داند کجا   یبود که آنها زنده اند اما نم  ینخودش را به ندانستن زد. جوابش ا
مرد  یک کامل   یکه نمونه   یبرادر و خواهرش و جهان  یهستند! دل اش برا

بود تنگ شده بود. هزار بار بعد از آن اتفاق خودش را لعنت کرد که چرا   یرانیا
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 رمان  کی

! یانبا چشمان گر   یدد  یم  را  یهاوقات خواب هد  یبا پدرش موافقت کرد. گاه  
 یشتر توانست صبر کند که پدراش ب  ینم  یگر فرو کرد. د  یشداخل موها  یدست 
گرفت مهم نبود.   یاگر دامن خودش را هم م یادامه دهد. حت  یشارهابه ک
ونداد کار  ینماش یهمه به پدربزرگ اش گفت که دست کار یآزاد جلو یوقت 

اند. از چند روز گذشته با  یختهسرش ر یاو بوده. حس کرد آب جوش رو
که   ییبال یخیالبود. آنقدر ونداد را دوست داشت که ب ینپدرش سر و سنگ

 یدابود که خواهرش را پ  یناش ا  یقطع  یمآمد شده بود. تصم  یودش مسر خ
پدرش سرش   یبدتر   یاگر بالها  یکرد. حت   یم  یدایشپ  یدکند. هر جورشده با

 ... .یاوردب

*** 

را داخل  یو گوش یدکش  یا یازهجا بود. خم ینبه آدرس انداخت. هم نگاهی
غذا درست کردن بود. هرچه قدر   یر تا نصف شب درگ  یشبگذاشت. د  یفشک

اصرار کرد که از امروز نرود. قبول نکرد. در را هل داد و وارد شد.  یماهم به ن
نشسته بودند مشغول صحبت باهم بودند و چند مرد هم   یلچر و  یچند زن رو

که   یا  یورزش  یها  یلهداشته باشند با وس  یخورد مشکل  یکه به ظاهرشان نم
لب نهال نشست. کدوم  یرو یردند. لبخند تلخ ک  یبود ورزش م یاطداخل ح

به سرتاسر   یبگذارد؟ نگاه   ینجاآنقدر دل سنگ بود که پدر و مادرش را ا  یآدم
داشت و  ار ساختمان نسبتا بزرگ قر  یک یاطانداخت. سمت چپ ح یاطح

بزرگ که آخرش   یاطح  یک پر بود.    یورزش  یلسمت راست هم از درخت و وسا
قدم به سمت   یک به آنجا برود. تا    یدبود با  یدههمکه ف  یبه ساختمان   یدرس  یم
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که محو فوتبال شده بود سرش را از اتاقک درآورد و   یجلو برداشت نگهبان  
 گفت:

 ین؟کار دار  یخانم! با کس ییدبفرما ین،سالم خوش اومد-

که بهزاد گفته بود را به   یزن  یلکرد فام  یبه پسرجوان انداخت و سع نگاهی
 .یاوردب یاد

 اومدم!  یمددکار  یهماهنگ شده، برا  یممنون! بله با خانم رحمت   لییسالم خ-

 کرد.  یبه ساختمان اصل یاومد و اشاره ا یروناتاقک ب از 

در  یناتاقشون تو اون ساختمون هست. وارد که بش ی! خانم رحمت ییدبفرما-
 !یریتنوشته مد یسمت راست 

که در حال  یزمزمه کرد و به سمت ساختمان راه افتاد. چندتا زن  ممنونی
 یبه بچه ها یوجدان  یصحبت بودن با حسرت به نهال نگاه کردند. نهال ب 

داشت و به  یاز آن مردها افتاد. سر و وضع مرتب یکیآنها گفت. نگاهش به 
 لیباشد. نگاهش را گرفت و به سمت ساختمان اص یر پ یلیخورد خ یاو نم
آن ساختمان مخصوص مددکار ها  ینکه. در را هل داد و وارد شد. مثل ارفت

به سمتش رفت و با  یدپوش یطور که روپوش اش را م ینهم یبود. دختر 
به اتاق ها نگاه  یجزد و گ یبه نهال سالم کرد. در جوابش لبخند ییخوشرو
و  اختبه نهال اند ی. همان دختر نگاه یریتننوشته بود مد یچکدامکرد. ه
 گفت:

 ین؟گرد  یم یزیدنبال چ-
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 یصورت اش را از نظر گذراند. صورت الغر، چشم ها یتکان داد. اجزا سری 
صورت اش بود. به چهره اش  یرو یکمرنگ دخترانه ا  یشو آرا یا یرهسبزت

 دو سال را داشته باشد.  -یک و  یستخورد ب یم

 گردم.  یم یاومدم. دنبال خانم رحمت  یمددکار یبله! برا-

 گفت:  یحرف چشماتش برق زد و با خوشحال ینا یدنبا شن دختر 

 ید. شماهم بایازخیری! نیازم! من نیزمعز  ی!  وایینشما یدجد یرویپس ن-
 درسته؟ ینباش یخانم خسرو

 دختر دست داد. با

 !ی! من نهالم، نهال خسرویزمخوشبختم عز -

 یاز ه نبه نهال کرد و روب یبه سمتشان رفت. سالم یچهارشانه و قدبلند پسر 
 گفت:

 یرون؟سرد برن ب یتو هوا یمگه قرار نبود اجازه ند یازجانن-

 کرد.   یاخم نیاز 

 یشونباهم حرف بزنن! ا یرونب یانکار کنم؟ دلشون گرفته بود. گفتم ب  یچ -
 یآقا یعنیهستن ...  یآقا هم عل ین! ایدجد یروینهال خانم هستن ن

 !یصالح 

 گفت:  یعاد یلیبه نهال نگاه کرد و خ علی

 که نداره؟  ی. اشکالیمزن یما  اسم هم و صدا م ینجاخوشبختم! شرمنده! ا-
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 و گفت: یدخند نهال 

 شه! یشدن جو م یمیباعث صم یننداره! ا ینه اشکال-

 انداخت و گفت: یبه عل ینگاه  نیاز 

 کنم.   یمعرف  یمن برم نهال و به خانم رحمت -

 برو! منم برم به پدرانم سر بزنم! فعال نهال خانم!-

 فعال! -

داد.   یکرد با جون و دل کارش را انجام م  یکار م  ینجاکه ا  یبود هرکس  معلوم
 از عوامل موثر بود. با هم همقدم شدند. یکیبودن جو  یمیصم ینهم

 یمش یکه با شما م  یمنفره هست یستب یمت یک  ینجاخب نهال جان! ما ا-
کنه! سوابق و پرونده ها و   یدگیبه سه نفر رس یدنفر. هر نفر با یک و  یستب

گم. دارو ها و صحبت کردن و ...    یکه اون سه نفر دارن رو بهت م  یمشکالت 
! یش میبچه ها هم آشنا  ی یهبا توئه! کم کم با بق یتشمسئول یهمه چ 

مامان  یشتر ب ینجاا یاکثر کارکنا ینهم ی. برایمبمون یفتیش یدشبا با یبعض
 شناسن!  یبزرگ، بابا بزرگ ها رو م

 نه؟ یاسه نفر ثابته  یشهطور! هم ینکه ا-

 رفت و گفت: یبه سمت در نیاز 

ها از فرط عذاب وجدان   یذارنشون. بعض  یم  ینجاا  یارنکه م  یینه! اکثرًا کسا-
 دارن.  یدوباره پدر و مادرشون و بر م یانم



  

 
494 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

وارد اتاق شد. نهال   یاز از داخل اتاق آمد. ن  یکس  یبه در زد. صدا یتقه ا  نیاز  
 گفت:  یرلببا اخم ز

 ینجا؟ا یذاشتنرحم شده بودن که پدر و مادرشون و م یتا حاال انقدر ب  یاز ک -
 خود اونا!   یشن. حت   یم  یر پ  یروز  یک آدما   یداشتن؟ همه    یمگه چه مشکل

 یکست  افتاد. سمت را  یدفتر معمول  یکوارد شد. نگاهش به   یاز سر ن  پشت
 یرا کرکره ها  یشاف قرار داشت. سمت راست پنجره بود که بررو  یکمد ام د

از جنس کمد قرار داشت.   یز م  یک در هم    یجلو  یقابود و دق  یدهپوش  یرنگ   یآب 
 ی،حدودا س  نز  یک ثابت موند. البته دختر که نه!    یدختر چادر  ینگاه نهال رو

 محجبه!  یو پنج ساله  یس

 باهاتون تماس گرفته بود. یسلطان  یهستم. آقا یسالم! خسرو-

دست نهال را  یبلند شد و به سمت نهال رفت. رحمت  یز از پشت م رحمتی
 دوستانه فشرد و گفت:

باهم داشته  یخوب  یهمکار یدوارمام ینخوش اومد یلیبله نهال جان! خ-
 ! یمرکز توانبخش ینا یر هستم. مد ی. من شهرزاد رحمت یمباش

 گفت:  یساعت انداخت و روبه نهال و رحمت به  ینگاه  نیاز 

 شم. با اجازه! یمن از حضورتون مرخص م-

 باشه! برو به کارت برس!-

 کرد و گفت:  یدکاو  یبه نهال که اطراف را با دقت م  یاشاره ا   یاز،از رفتن ن  بعد
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 نهال جان! ینیدبش- 

معلوم بود که چه  یریتشداشت. از کارکنان و مد ینجانسبت به ا یخوب  حس
که از جامعه دور   یادیبعد از مدت ز یدو خون گرم هستند. شا یمیقدر صم

 بود.  یخوب  یطمح ینجابود. ا

 ! در خدمتم! ییدبفرما-

نکات و حرف ها! در آخر هم قرارداد را  یسر  یک شروع کرد به گفتن  رحمتی
 یبماند. حقوق اش برا یفتشد سه روز در هفته را ش ینامضا کرد. قرار بر ا

کند   ینم یدانست کار یگوش داد. م  یمادفعه به حرف ن یننهال مهم نبود. ا
ونداد دور شود   از خواست     یاعتماد داشت. اگر او م  یماکه نهال ضرر کند. به ن

 یروز شده بود. ونداد هم از د یشسوال ها یخیالبود. ب یدهد یحتما صالح 
زند و از او  یکرد زنگ م  یداشت که فکر م ییجا یتوقع ب  یدزنگ نزد. شا
ماجرا شود؛  یخیالبه فواد زنگ زد و گفت ب یشبکند. د  یم یمعذرت خواه 

قطع کرد. با بلند شدن   ار   یاو مخالفت کرد. آخر هم نهال از حرصش گوش  یول
داد.  یلرا به نهال تحو ییپشت سرش از اتاق خارج شد. پرونده ها یرحمت 

 ی. تشکر یدبگو  یاز داشت به ن  ینهال داد و گفت هر کار  کمد را به  یدروپوش کل
و دو! از  یستکمد انداخت. ب یبه شماره ها یکرد و وارد اتاق شد. نگاه 

. یدرا پوش یدرا درآورد. روپوش سف التواشباال بود. در را باز کرد. پ یکمدها
در  یش. صدایدرا گرفت. به بوق سوم نرس یاوشن یهمان طور هم شماره 

 .یچیدل پگوش نها

 ی؟جانم نهال-
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 یگریپس از د یکیروپوش را  یگذاشت و دکمه ها  یکر اسپ یرا رو گوشی 
 بست. 

 یین؟خوبه؟ کجا یمان ی؟سالم خوب -

 نفس زنان گفت: نیاوش

خونه!   یمر  یم  یگهساعت د  یک تا    یتدم. نها  یو انجام م  یصترخ  یدارم کارا-
 !ینجاستبهزادم ا

 . پالتواش را مرتب تا کرد که چروک نشود. یستادصاف ا نهال

رفت حموم،   یمان  ینکهبعد از ا  ینخونه بهم زنگ بزن! وارد شد  یدینباشه! رس-
پوست کندم  یوهسوپ و گرم کن بده بهش! داروهاش و بهش بده. واسش م

 ینکهساعت قبل از ا یم. نیمنهارم چلوگوشت دار یو برا یخچالگذاشتم تو 
ظرف  یکبهزادم  یگاز تا گرم شه! برا یه رو بذار روقابلم ینبخور ینبخوا

 کتلت درست کردم تو فرگاز گذاشتم. درش و ببند و بده بهش!

 ی را داخل روسر یشبود رفت. موها یدهچسب یوار که به د  یا ینهسمت آ  به
 و گفت: یدخند یاوشاش کرد. ن یقواره بلند مشک 

 سرکار؟ یرفت  یراست  ی؟ندار یچشم مادر نمونه! کار-

 یدتاک یگهخونه! د یامشه م یآره االن اونجام! ساعت پنج عصر کارم تموم م-
 نکنم مراقبش باش.

تموم شد.  یدرمورد اون موضوع همه چ  یچشمم خوشگله! راست  یبه رو-
 .یخواد نگران باش ینم یگهد
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 یم یدر نظرش پررنگ شد. هروقت کار بد یاوشن یخجالت زده  ی چهره 
 گذاشت.  یاش م یشانیپ یرا رو ینکشانداخت و ع یم یینکرد سرش را پا

 !یبر یم یبه اشتباهت پ یعاخالقت خوبه سر  ینخداروشکر ا-

 ... .یبا حرفام گند م یشههم یوار ! روم به دیشرمنده اتم آبج -

را  یاوششت و حرف نرا بردا یکرد.  نگاه از خودش گرفت. گوش  یاخم نهال
 قطع کرد.

 برم. کار دارم! خدافظ! یدبا-

روپوش گذاشت و در کمد   یبرا داخل ج  یکرد. گوش  یخدافظ   یآرام  یصدا  با
 یو پرونده ا یدکش  یقیگذاشت. نفس عم  یبشاش را داخل ج یدرا بست. کل

 گفت:  یرلببه دستش داده بود را باز کرد. ز یکه رحمت 

 نفره؟ یک که   ینر؟ انگفته بود سه نف یاز مگه ن-

 یبعد ناهار م یدباال انداخت و به سمت اتاق رفت. دوتا قرص با یشانه ا 
توانست حرف   یداشت و نم  یفراموش  ینکهشربت هم شب! مثل ا  یک خورد و  

کرد از ساختمان خارج شد.   یرا نگاه م یمار بزند. همان طور که مشخصات ب
ر یمالبش نشست بعد از بهزاد، نهال ب یرو ینبود. لبخند یاطدر ح یکس

. یدوز یم یکه وسط آسمان بود. باد سرد  ینداشت. با وجود آفتاب  یگرید
. با کف دستش نگه داشت و یداش را کش یاسک  یقه ینکرد و آست  یغرولند

راهرو  یک با بازواش در را هل داد. وارد سالن شد. نگاهش به چند نفر افتاد. 
چند نفر   یخنده    یبه اطراف انداخت. صدا  ینگاه اتاق داشت.    یبزرگ که کل
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به پوشه انداخت. اتاق هفت... . اتاق داخل راهرو   یآمد. نگاه   یاز اتاق ها م 
اتاق ها سه تا تخت بود. شماره ها  یشتر سمت راست بود. وارد راهرو شد. ب

رنگ  یدبه در سف ی. نگاه یدگذشت. آخر به اتاق رس  یم یگریپس از د یکی
استاد محمدرضا  ایآمد. صد یم یآهنگ  یفضع یبود. صدا نیانداخت. هم

دست   یآهنگ آشنا بود. لرزش بد  یتنها  ی. ب یستادبود. چند لحظه ا  یانشجر 
 یشبود. دست ها  یدهشن  یشوقت پ یلیآهنگ را خ  ینگرفت. انگار ا  یشها
 .یدلرز

 و دل بجا نباشد یددلکش رس بهار 

 به فکر ما نباشد یآنکه دلبر دم از 

 کن  یو آشت  یاصنم ب یبهار ا ینا در 

 روا نباشد ینبا من حز  ینجنگ و ک که

 یدر سرش اکو شد. آب دهانش را محکم قورت داد. دست   یمرد  یفضع  صدای
 . یداش کش یشانیبه پ

 دم بلبل بر درخت گل خدا صبح

 را ینانگفت نازن  یخنده م به

 را خدا وفا نباشد ینانجب مه

  یندل حز  ینچه با ا اگر 

 من آخ یبحب یوبست  یعهد تو
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 یمن چرا نشست  یبرق با 

 یخست  ینهمن از ک یز دلم را عز  چرا

  یندل حز  ینچه با ا اگر 

 من آخ یبحب یوبست  یعهد تو

 یمن چرا نشست  یبرق با

 یخست  ینهمن از ک یز دلم را عز  چرا

 شب یکدر برمن وفا  بیا

 جانم یمه شب تازه کن عهد ای

 یکه برشکست   یبرشکست  که

تمام شدن آهنگ  نهال به خودش آمد. چند تقه به در زد و وارد شد. با  با
زد.  یروناز کاسه ب یشکه داخل اتاق بود. حس کرد چشم ها  یزیچ یدند

که به   ییمختلف و رنگارنگ و شعرها یها یدورتا دور اتاق پر بود از نقاش
 یک  ختت  یک نوشته شده بود. اتاق نسبتا بزرگ که    یوم نقاشب  یرو  یقنستعل

 یکه لبه   یدر قرار داشت و پنجره ا یجلو یقادق یز م یک بود،  یوار نفره کنار د
 یدنبود. مرد با شن  یواری. کنار درهم کمد دیشمعدان   یطاقچه پر بود از گل ها

گذاشت. نهال   یز م ی. قلم مو را رویدکش  ی،نقاش یدندر دست از کش یصدا
 گفت:  یزد و پر انرژ یلبخند

 به بعد در خدمت شما هستم. ینسالم پدرجان! من نهالم. و از ا-



  

 
500 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

که در ذهن نهال بود جوان تر بود.   یزینهال برگشت. مرد از آن چ یصدا با 
 یرو یبلند یش! ریدسف یاندر م یکی یحدود چهل و پنج سالش بود. موها
باز  یشنهال که با ن یرو یشوه اقه یصورت اش بود. مردمک چشم ها

. نهال یدنکرد. قفل شد. دست راست اش شروع کرد به لرز ینگاهش م
 سمتش رفت. بهشتابزده 

  ین؟پدرجان خوب-

تکان داد و  یسر  ینغمگ یآب دهانش را محکم قورت داد. با چشم ها مرد
توجه به وجود نهال  یاز نهال نگاه گرفت. قلم مو را در دست اش گرفت و ب 

تواند  یدانست مرد نم یاش. نهال م یدنکش  ینقاش یشروع کرد به ادامه 
 :گفتکنار پنجره نشست و    یکیپالست  یصندل  یحرف بزند. با همان لبخند، رو

 ین؟خوش اومد بگ ینخوا ینم-

نداد. فقط  یبود. جواب  یمیقد یخانه  یدننگاهش نکرد. مشغول کش مرد
شد.   یم  یدهد یمرد به خوب  یلبش نشاند. لرزش دست ها  یرو  یلبخند تلخ 

زن جوان   یک  یبه تابلو ها انداخت. پرتره    یشده نگاه   یز ر  ینهال با چشم ها
کرد نگاه کرد.   یبوم حرکت م  ی! به دست اش که ماهرانه رویبازن ز  یکبود.  

 یدر انگشت دست چپش بود. نهال بلند شدم و با دست پاچگ  یکیبار ینگ ر
 گفت:

 ! یامخب من برم... باز م-
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افتاد.  یگر و دو دختر د یاز آمد. نگاهش به ن یروننگفت. نهال از اتاق ب چیزی 
 یمان یبه دو دختر گفت و بعدهم به سمت نهال رفتند. دلش برا یزیچ یاز ن

قلب اش شرکت برود و  یتعبلند شود با آن وض یدترس یزد. م یشور م
 یو قد کوتاه   لتپ  یکلاز آنها ه  یکی. دخترها به سمتش رفتند.  یندرا بب  یانمهر ک

 ینک و ع یالیتها یموها یره؛ت یقهوه ا یچشم ها ی،داشت. پوست گندم
که   یمشک   یقد بلند و الغر، موها  یگر،صورت اش بود. دختر د  یرو  یفرم گرد

 یعسل یبرجسته، چشم ها یگونه ها  و یدفرق کج باز کرده بود، صورت سف
به او  یا یخوب و دوست داشتن یمرتب شده که چهره  یروشن و ابروها

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه  یاز داده بود. ن

 و زهرا هستن! یدوتا هم هست  یننهال هستن! ا یشونا-

 دستش را فشرد. یدستش را دراز کرد.  هست  نهال

 هستم.  یمیکر   یخوشبختم نهال جان! من هست -

 براتون باشم. یهمکار خوب  یدوارمجان! ام یهست  یننهمچ-

 و گفت: یدکه دختر تپل بود خند  زهرا

 ... . یعنی یاتفاق شد ینو مددکار ا یکه اومد  ین! مطمئن باش! همیهست -

 به او رفت. یحرفش را قطع کرد. چشم غره ا نیاز 

  یهً مثل بق یشونما ی؟زن  یم یهحرف ها چ ینا-

 .یدفهم یرفتار را نم یننق زد. نهال متعجب نگاهشان کرد. علت ا زهرا
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 ی؟گ   یم یجور ینکنن که ا  یم یکار مگه چ- 

 و گفت: یدکش  یپوف  هستی

بار که رفتم قرص بهش بدم. پالت  یک  یادمهسازه!  یاز ما نم یچکدومبا ه-
 رنگ و سمتم پرت کرد. 

 تمام ادامه داد: یخیالیرا آرام کرد و با ب صدایش

کشه و   یم یاالن داره نقاش ینششه. نب یم یونهدفعه د یک مشکل داره! -
 شه. مخصوصا شبا! یم یونهدفعه د یکآرومه. به موقع اش که برسه 

 گفت:  یروبه نهال با دلسوز نیاز 

از بچه  یکیحرف بزنم تو رو با  یکنم با خانم رحمت   یم یاحت نباش! سعنار -
 عوض کنه! یگهد یها

توانست حرف  ی. نمیدندنال یمرد نقاش م ینسه نفرشان از دست ا انگار 
دهد.  یدفعه کنترلش از دست م یک مرد آرام  ینرا باور کند که ا یشانها

آن  ینکه ب  یدنش! بهزادبه تخت بسته بو یلکه آن اوا  یمانند بهزاد! بهزاد
 تر و حادتر بود.  یجد یلیکه مشکلشون خ  ییآدم ها بود. آدم ها

 تونم کمکشون کنم. یبوده! مطمئنا م ی. من رشته ام روانپزشک یستالزم ن-

 زد و گفت: یلبخند تلخ  نیاز 

 دوست دارم... . یلی! من که خیبتون  یدوارمام-

 و گفت: یستادا ینهحرفش را قطع کرد. دست به س هستی
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خانواده  یشهمه حالشون خوب باشه و برگردن پ یخوا یم یشهتو هم- 
 ینم یازش حال یساله که کس یجدهکه خانواده نداره! ه  ینا یهاشون! ول

 پرسه! 

کرده بودند به درد   یشکه هجده سال رها  یخانواده ا یرحم ینهال از ب  قلب
 انه اش زد.به ش یکینهال شد.  یگرفته   یکه متوجه چهره   یاز آمد. ن

آشنات کنم. فقط حسن آقاست که همه باهاش لجن و حرف   یهبا بق  یمبر   یاب-
 کنن.  یبه حرفت گوش م یه. بقیستگوش کن ن

 و گفت: یدو دست راست نهال را کش یدخند زهرا

 با مامان باباها آشنات کنم!  یمبر  یاب-

ن آ  یر کشاند. فکرش درگ  یگریحرف نهال را به سمت اتاق د ینبند ا پشت
 ینجاست؟ساله ا یجدهبود که ه یمشکلش جد ینقدر ا یعنیمرد شده بود. » 
 یادیبود. اخالق خوب و محبت ز  یاز شدند. حق با زهرا و ن  ی« وارد اتاق ها م

 ینیغمگ یآنها ته چهره  یهمه  یول یدند؛خند یگفتند و م یداشتند. م
 یازهکه خم  یاز زد و روبه ن  یآمد. لبخند بزرگ   یروناتاق نهال ب  ینداشتند. از آخر 

 گفت:  یدکش  یم

و نسبت به اون مرد   یمدارم! البته اگه کنجکاو  یخوبه! حس خوب   ینجاا  یلیخ-
 .یریمبگ یدهناد

 خسته و خواب آلود گفت: نیاز 

 ی؟درمورد حسن آقا بدون  یخوا یو م ی! چ یلطف دار-
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 یاز اتاق ها م یکیسمت متفکر نگاهش کرد و همان طور که باهم به  نهال 
 :یدرفتند. پرس

 و...  ینها یتشو چرا وضع ینجاشده آوردنش ا یکه چ   ین! ایهمه چ -

که وسط قرار داشت و   یز م یک اتاق را باز کرد. نگاه نهال به چندتا تخت،  در 
 یاز صندل  یکی  یرو  یاز بود افتاد. ظاهرًا مرتب بود. ن  یدهچ  یدورتادورش صندل

 گفت:چرخ دار نشست و   یها

 تا بگم!  ینخب عرضم به حضورت که بش-

و  یدها را کش  یاز صندل  یکیرفت و    یز آمد. به سمت م  یامنهال پ  یگوش  برای
را از  یاند. گوش یدهداده که به خانه رس یامپ یاوشدانست ن ینشست. م

خونه.  یدیمبه صفحه اش انداخت. » ما رس یروپوشش درآورد. نگاه  یبج
پشتش و  یرمرو االن فرستادمش حموم. خودمم دارم م یماراحت ن یالتخ

 یموجیا یک « آخرشم  یاوشدم بهش. ن یها رو م یوهم یامبعدم م بکشم
دوخت. منتظر  یاز خنده گذاشته بود. صفحه را قفل کرد. نهال نگاهش را به ن

 و گفت: یدرنگش کش یسورمه ا یبه مقنعه  ینگاهش کرد. دست 

 ینکهو تحت مراقبت! مثل ا ینجاستاساله که  یجدهحسن آقا ه ینا-
 یمشکل روح   یلاون اوا  ینجا،آوردنش ا  یمارستاناز ب   یدمکه من شن  ینجوریا

سکوت گرفته و االنم  یمدت روزه  یک زده ، بعد از  یداشته و حرف م یروان 
 اکه م  ینجوریهم ا یشه گفت الل شده! خانواده ا یگه و م  ینم یچیکه ه

هارو با  یشبا نقاش یکشه و بعض  یم یکه نقاش  ینهنداره. کارش ا یدیمفهم
 یمخواست یبندنش! م یکه شبا به تخت م  یکنه. جور  یداغون م یاهرنگ س
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دفعه خانم  یک  یاعضاب و روان ول یمارستانب یمشببر  یتشبخاطر وضع 
 شد. یمونپش یرحمت 

خواستن  یشد؟ م یو نداشت؟ مگه م یچکیتمام شد. »ه یشها حرف
بلند شد و به سمت  یاز ن «یفتادن؟چرا به فکر درمانش  ن یمارستان؟ببرنش ب

 :یداش را زد. نهال متفکر پرس یدساز رفت. کل یچا

 یه؟کاراش چ  یلدل یدینخب چرا نپرس-

 به سمتش برگشت و گفت: نیاز 

 گه!   ینم یچیه یم؟بپرس یزنه چجور یحرف نم یوقت -

شد و  یرهدرهم رفته اش خ یال زد. به چهره نه یمهربان  ینبه ا یلبخند نیاز 
 ادامه داد... .

بهتره خودت و  یشن. ول ینهال! انشاهلل بهتر م یخواد بهش فکر کن ینم-
 !ینکن یرشدرگ

 اش گذاشت و ادامه داد. یشانیدستش را کنار پ نیاز 

بال رو سرم آورد. دست   ینکردم ا  یم  یپر حرف   یلیبار داشتم خ  یک من    ینبب-
 .یستخودش ن

که به   یزد. » هنوز کمک  یبدرونش نه یزیشود؟ چ یخیالتوانست ب یم مگر 
سرجات! تو  یننرفته؟ بش یادت ینکهکه سرت اومد مثل ا  ییو بال یبهزاد کرد

 گفت:   یاز گذاشت و روبه ن  یز م  یرا رو  یش! « نهال دست هایمددکار  یک فقط  
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 یدنش؟د یادنم یچکیه- 

 آن رها کرد.  یو خودش را رو یدرا کش یصندل نیاز 

 ینقاش  یز م  یسبد گل رو  یک  ینمب  یم  یایمموقعا صبح ها که م  ینه! فقط بعض-
 هست. 

 ابروانش را باال داد. نهال

 سبدگل؟ -

 و گفت: یدخسته خند نیاز 

 یکماز خودت  یخیالرو ب یناره! حاال ا یو م یادم یدونه ک  ینم یچکیآره! ه-
 بگو نهال!

 !یخسرو یمافرزند ن ینهال خسرو-

 را بست. دست چپ اش را باال آورد و گفت: یشچشم ها نیاز 

 نه؟ یا یکه ازدواج کرد  ینه! ایستن ینمنظورم ا-

 گفت:  یناز گذشته اش بفهمد. بنابر ا یخواست کس یدلش نم نهال

 نه! در حال حاضر مجردم.-

 یازهتا شده بود انداخت و خمگلبافت  یبه چهارتا تخت که پتوها نگاهی
 ییکارها  یو خستگ  یر بود. فکر درگ یدهفقط چهارساعت خواب یشب. دیدکش

مانده بود و  یگذاشت تا بخوابد. از آن طرف در سردرگم  یکه کرده بود نم
غرورش بگذارد و به  یتوانست بخاطر گذشته پا رو ینداشت. نم یراه  یچه
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 رمان  کی

کند خبر   یدافت کرد و گفته بود هرچه پفواد زنگ بزند. فواد که مخال یاونداد  
را نهال قطع کرد. از آن طرف هم مشکالت و حرف  یدهد. آخر هم گوش یم

 ی؟بود » چرا من و باور دار  یدهبرسد که پرس  یخواست به چ   یونداد! م  یها
ش نگذاشت. یکه تنها  یداشت. بخاطر گذشته ا یساده ا یلیجواب خ ین« ا

 یبود که شهادت دروغ داد ول یم یر از او دلگ یدبا یدکه کرد. شا  یبخاطر کار
چون او  یدرفت. شا ینم یناز ب یکه به ونداد داشت به سادگ   ینبود. اعتماد

که برگشته   یلدایی! یماو ن یلداهم فکر  یگر آدم خوبه بود. از طرف د یشههم
چرا تا  «ین؟ک  یخانواده ا ونین؟د یم یچ  یمابود. » شما از ن یمانبود و پش
خوب بوده و هست که... .  یمافکر نکرده بود؟ چون انقدر ن یزاچ ینحاال به ا

 گفت:  یجاز فکر درآمد و گ یاز با تکان خوردن دست ن

 بله؟-

 گذاشت و گفت:  یشرا جلو یچا یوانل نیاز 

 . یمبه کارا برس یمتا بر  یدکن  یلو م ینا ییدبفرما-

تا  یدداغ نوش یجرعه از چا یک و  یدکش  یگرید ی ازهیتکان داد. خم سری
 بلکه خواب از سرش بپرد.

 ی؟گ   یتو از خودت نم-

گذاشت و ملچ و   یقند را برداشت. همان طور که قند را در دهانش م نیاز 
 کرد. چندبار پلک زد و گفت:  یملوچ م
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مجرد! اما دارم متاهل  یمفعل یتساله از مشهد مقدس! وضع 23. یازهستمن- 
 شم.  یم

داد و حرفش را ادامه  یهتک یصندل یبه پشت  یاز مشتاق نگاهش کرد. ن نهال
 داد.

داره! محمد! خالصه خواهرجان  یکتر برادر کوچ یک  ینی؟ب یرو م یعل ینهم-
منم خر فکر کردم برادرا مثل همن بله رو دادم. بعدها  یاومدن خواستگار

 کاشف به عمل اومد... .

 گفت:  یع کرد. نهال که فکرش همه جا رفته بود. سر   کثم

 خب؟-

 و قند را در دهانش نگه داشت. یدخند نیاز 

بهتره!  یشکاشف به عمل اومد محمد هم آقاتره هم شوخ تره! هم وضع مال-
 .یمهست یناو ا یراه نامزد یممنم بله رو گفتم و االن تو راه و ن

 و گفت: یدخند نهال

 .ینخوشبخت ش مبارک باشه! انشاهلل-

از   یاش زنگ خورد. جرعه ا  ی. لب از لب باز کند گوشیدبگو  یزیچ  یاز آمد ن  تا
نگاه کرد.  یاز به مخاطب انداخت... ونداد ... . به ن یخورد و نگاه  یچا

 گفت و تماس را وصل کرد.  یدیببخش

 سالم.-
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 .یردبگ یدهکرد موضوع آن روز را ناد  یسع نهال 

 آوا خوبه؟ ی؟سالم. خوب -

خوام. کنترل حرفام از دستم در  یاون روز ازت معذرت م یبابت حرف ها-
 رفت. 

 یشده و با کنجکاو  یز ر  یداشت با چشم ها  یاز را کم کرد. چون ن  یگوش  صدای
 داد. یگوش م

 خب؟-

 کرد و گفت:  یمکث  ونداد

 تحت فشار بودم.  یلیمدت خ یناز دستم ناراحت نباش! ا-

 ی؟یدرس ییحاال به جا-

گردم   یدوباره بر م یگهماه د یک یتآره! موسسه رو تونستم بخرم! تا نها-
 سرکارم. 

 .یدناخودآگاه پرس نهال

 مشهد؟  یگرد  یبرنم یعنی-

 انجام بدم. از جمله تو! یدکار دارم که با  یهنوز کل یام؟شه ن یچرا! مگه م-

قدر بود. هرچه  یمانهال مانند ن یبرا یگاهشدلش قرص شد. ونداد جا ته
باشد که نشد! خصلتش  یننشان بدهد و سر سنگ یر کرد خودش را دلگ  یسع

 بود.  ینا
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 طور! ینآهان که ا- 

 یکند. نگاه   یاما تعلل م  ید؛بگو  یزیخواهد چ  یکرد ونداد م  یاحساس م  نهال
و  یدنوش یم یسمت راستش نشسته بود. با لذت چا یصندل یکه رو  یاز به ن

 داد انداخت و روبه ونداد گفت: یاو گوش م یبه حرف ها

 بگو گوشم با توئه!-

 و گفت: خندید

هم نشونم   یگهخوام و د  یخوام بگم. فقط بابت اون روز معذرت م  ینم  یزیچ-
 دست نگه داره.  یبه فواد و گفت  یزنگ زد

به من کمک   یستحرفاست. الزم ن  یناز ا  یشتر هاتون ب  یتو و دوستت گرفتار-
گذشته ات و   یاز کارها یکمدرخواست  ینخواستم با ا ی! من فقط مینکن

 جبران کنم.

 گفت:  یکرد، ونداد کامال جد  یکه نهال م  یفکر  خالف

 دارم. خوبه؟  یباشه! دست نگه م-

وقت  یچخورد. چون ه یمشت شد. داشت حرص م یتاز عصبان دستش
 کند.   یمکرد باز هم اصرار   یبود فکر م یاوردهحرفش نه ن یونداد رو

 برم!  یدبا ی؟ندار یآره خوبه. کار-

 . دست اش را در هوا تکان داد و آرام گفت:یدبلند خند نیاز 

 خاک نهال! خاک!-
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 گفت:  یکامال عاد  ونداد 

 و بهزاد سالم برسون! خدافظ!  یاوشو ن یمانه! به ن-

 خدافظ!-

 یرلبو ز  یتزد و با عصبان  یشران پا  یرا قطع کرد. دستش را رو  یگوش  سریع 
 گفت:

 یجور  ینگفتنش نه به ا  یدتو حال آدم! نه به ببخش  یزنه! میرهخط ت  یپسره  -
 یعوض  یاناون ک  ی! من و بگو چه قدر جلویر کردنم.  اصال برو تهران بم  یتخ

 کردم.  یشاز پشت

پرت کرد. مانند دختر  یدخند یکه همچنان م  یاز را به سمت ن یکاغذ  یوانل 
 شد.  یرهت و با اخم به جلو خنشس ینهلوس دست به س یبچه ها

خواست  یم یکارته؛ ول  یشده و چ  یدونم چ  یناراحت نباش! من که نم-
 !یارهحرص تو رو درب

 باال انداخت و با اخم چندتا پوشه را برداشت. یاز حرصش شانه ا نهال

 !یرم سر بزنم به حسن آقا! ممنون بابت چا یدارم م-

. » یداد اصرار نکرد. رسما کنار کشناراحت شده بود که وند ییجورا یک  نهال
خواستم خودم   ی! مگه من نمیهشه؟ اونم مثل بق  یم  یخب کنار بکشه! مثال چ 

و بسپرم دست سرنوشت؟ پس چرا توقع داشتم؟ « به سمت اتاق رفت و چند 
 یینرا پا یرهکرد حواسش را به مرد نقاش بدهد، دست گ  یتقه به در زد. سع

 داد و وارد شد... .
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 *** 

لبانش نشست. به نهال گفته بود دست نگه داشته است اما  یرو ندیلبخ
فواد هنوز هم دنبال   یرد؟بگ  یدهرا ناد  یتوانست درخواست کمک کس  یمگر م

 ینبرسد بنابرا ییبه جا یمارستانتوانست از مشخصات ب یگشت اما نم  یم
 رش.  مادیدکش  یطول م  یبه ثبت احوال رفته بود که کار آن هم چند هفته ا

گفته بود که امشب ونداد هم دعوت است.   یالوارد اتاق شد. پدرش به سه
به ونداد که  ی. نگاه یدترس یاضطراب داشت و از واکنش پدرشوهرش م

 زد انداخت. یکرد و لبخند م  ینگاه م یرونمتفکر از پنجره به ب

 پسرم؟ یایامروز ب یخوا یم یمطمئن-

 مادرش از فکر نهال درآمد. یصدا با

 آره! جرم که نکردم... .-

 .یدحرف سرخوشانه خند یندنبال ا به

 .یستن یزیکه چ  یو کالهبردار یانتتهمت خ-

 مبل، کنار پسرش نشست و گفت: ینگران رو مادرش

 ی؟مدرکت و به پدربزرگت نشون بد یر یمادر چرا نم-

 نگاه کرد. ینشغمگ یش را گرفت و درون چشم هامادر  دستان
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 یمدرکم باور نم یننخواد باور کنه با ا یکی یکار و بکنم؟ وقت   ینا یدچرا با- 
درمورد  یکه ک   یستمن مهم ن یبگم مامان! برا یزیچ یک کنه. هوم؟ هنوز 

 گه. پس لطفا ناراحت نباش!  یم یمن چ 

مادرش  یاشک حلقه زد. ونداد دستانش را دور شانه ها یشچشم ها درون
 حلقه کرد.

 یزمزمه ها شروع م  یتا وارد ش  ی؟تو جمع خانوادگ   یایب  یچجور  یخوا  یم-
 . یگرفته تا کالهبردار  یانتشه. از خ

نبود که به ساز حرف   یش. او ونداد چندسال پیدمادرش کش  یبه موها  دستی
 مهم نبود حرف خانواده بود و بس! یشاکه بر   یزیمردم برقصد. االن تنها چ

که حرف مردم مهم باشه. در   یستمن یمامان!  من اون ونداد یستمهم ن-
 ! یگهرم. نه کس د یضمن فقط بخاطر بابا و عمو و زن عمو و خانم جون م

 گفت:  یبه جان او انداخت. با نگران  یو محکم ونداد، ترس یجد لحن

 وقت؟!  یه یبا پدربزرگت بحث نکن-

که آخرش هم حرف او   یکتاتورشزد. جرو بحث کند با پدربزرگ د وزخندیپ
 آمد و گفت:  یرونساعت، مادرش از آغوش ونداد ب  یدنبا د  یند؟بنش  یبه کرس

خونه حاضر شه بعد دوباره بر  یاد. آواهم میرمشه. من م یم یر داره کم کم د-
 !ینگرده باهم وارد ش  یم

 د.مبل بلند ش یو از رو یدمهابا خند بی
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 .یستالزم ن- 

. که دوباره یدترس  یتوانست بخواند. اما او م  یرا م  یخیالیونداد ب  یچهره    از 
 یشود. باهم از اتاق خارج شدند. حاج مجتب  یشسال پ  یهمان آش و کاسه  

خود  ی. با محبت ذات یدونداد و دخترش دست از قرآن خواندن کش یدنبا د
 گفت:

 ین؟ر یم یندار-

 روبه پدرش لبخند زد و گفت: سهیال

 .یادونداد بعدا م یرم آماده شم. ول یمن م-

اش  یروز موضوع را به سوال د ینبود. ا یداپدربزرگ اش پ یچهره  گرفتگی
 یشب قرآن م یمهکه تا ن یدد یچند روز پدربزرگ اش را م ینربط داد. ا

 یادی زنگاه کنجکاو نوه اش که شباهت  ینیخواند. پدربزرگ اش متوجه سنگ
 چادرش را سرش کرد و بلند گفت: یالاش داشت، شد. سه ییبه عمو و دا

 ی؟ندار یرم. کار یمامان من دارم م-

 آمد. یروندخترش از اتاق ب یصدا یدنبا شن عزیز 

 !یبهمون سربزن  یاینه دخترم! برو خدا پشت و پناهت! زود ب-

 و گفت: یدصورت مادرش را بوس سهیال

 چشم مامان! -

 کرد. ونداد روبه او گفت:  یداحافظ پدرش خ از 
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 .یامدنبال من!  خودم م یموقع اوا رو نفرست  یکمامان - 

پدرش را به مقصد عمارت سروش  یخانه  یگفت و با نگران   یباشه ا ناچار 
 یبه پدربزرگ اش انداخت و ب  یترک کرد. بعد از رفتن مادرش، ونداد نگاه 

 کالفه گفت:  یمقدمه و با لحن

 باهاتون صحبت کنم. یدبا-

 به ساعت انداخت. ینگاه  عزیز 

 نشه پسرم. یرتد-

 با آقا جون صحبت کنم. یدمگه چه قدر آماده شدن کار داره؟ با-

خواهد بحث گذشته   یدانست باز هم م  یبه نوه اش انداخت. م  ینگاه   حاجی
بزند. بلند شد و همراه نوه اش به سمت اتاق  یبو غر  یبعج یو حرف ها

 مقدمه گفت: ینشست و ب  یصندل یخوابش رفت. ونداد رو

و زمان دست دست کردن هم ندارم. حقمه   یحاج   یستمن ینیاهل مقدمه چ-
 یبوده؟ اگه اون اتفاقات نم یو پس دادم. اون گذشته چ  یبدونم تقاص چ 

 شدم. یماجرا م یخیالب یهمنم مثل بق یدافتاد شا

داشت انداخت و  یثاقبه پسرش و م یادیبه نوه اش که شباهت ز نگاهی
 یم  یرا در دست اش چرخاند، مبهوت نگاهش کرد. ونداد از چ   یروزهف  یحتسب

 گفت:  یتگفت؟ تقاص؟ با جد

 ی؟زن  یحرف م یاز چ  یتقاص؟ پسرم دار-
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 به پدربزرگ اش که منتظر بود انداخت. یاما کالفه نگاه  یتجد با 

شماها و  یالگشتم که به خ  ییو دنبال آدم ها یدمکه شن  ییحرف هاتقاص -
 مردن! یشسال پ یستنوزده _ ب یتاکثر 

لحظه به آن مرد هجوم آورد  یک که  یرا زد. تعجب و غم بزرگ  تیرخالص
پدربزرگ اش   یدلحظه با خودش فکر کرد شا  یک باعث شد دست ونداد بلرزد.  

 نگفته است؛ اما امکان نداشت. یزیهم بداند اما چ

 شد؟ یچ  ینگ  یحاال م-

دانست ونداد  یامکان نداشت که آنها زنده باشند و م ینخودش آمد. ا به
رفته و چه برسرش   یلنگفت به چه دل  یکند. بعد از رفتن ونداد کس  یاشتباه م

 یروناز موسسه ب یارو کالهبرد یانتکردن بخاطر خ یآوردن. همه فکر م
ونداد  وبهکرد و ر   یبود. اخم یگرید یز چ یتانداخته بودنش، اما انگار واقع

 گفت:

جواب من و بده تقاص  ی؟زن  یحرف م یاز چ  ی؟گ   یم یهچ یاتچرند ینا-
 یدی؟و شن یچ  ی؟و پس داد یچ 

اش  ییکه نوه اش هم سرنوشت اش مانند عمو و دا  یدترس ی. میدترس می
جهان   یهشب  یتنها  یکه تا االن انگار اتفاق افتاده بود.  ونداد ب شود. همان طور  

به ارث برده بود اما سرنوشت او  یشبود. روح بزرگ و مهربانش را از عمو
 اش!  ییدا یهشده بود شب
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دارم دروغ  ینکن  یفکر م ینکن  ی! االنم باور نمینکن  یگفتم که! شما باور نم- 
 گم.  یم

پدربزرگ اش حرص اش گرفته بود. او علنا قسمت   یبود. از حرف ها  عصبانی
که چه شده و   یاوردخواست سر در ب یگرفته بود و م  یدهاول حرفش را ناد

 یشد آنها زنده اند را جد  یکه مربوط م  یسال محروم شده. قسمت   یکچرا او  
 .شد یرهبلند شد و به پدربزرگ اش خ یصندل یاز رو یگرفت. عصبان   ینم

هستن!   یکجان ول  یستو عمه و عمو و اون دوتا بچه زنده ان! معلوم ن  ییاد-
به سرشون اومد؟ چرا پدربزرگم با ازدواجشون  یشدن! چ  یمخف  یداز د

شد که بخاطر کنکاش تو گذشته هم آبروم رفت و  یمخالفت کرد؟ چرا و چ 
 ؟و هم اون پدربزرگ از جون نوه اش گذشت  یرون؟هم از موسسه پرتم کردن ب

 نه؟ یابدونم  یدبا

 یدهند ینگونهوقت ا یچبود. او ونداد را ه یناو سنگ یونداد برا یها حرف
را  یقتبود.  از چشمان ونداد و لحن صحبت کردن اش معلوم بود دارد حق

 یرا بلند م یشصدا ید. نبایدنم دارش کش یداخل موها یزند. دست  یجار م
روزه  و یندگو  یآنها نم یدد یکرد م  یتوانست. هرچه تالش م یکرد. اما نم

 یدارا پ یزیتوانست چ یاز آن ها نم یکیسکوت گرفته اند. بدون کمک  ی
سروش به او دروغ   یونشد هما  یبه خودش آمد. باورش نم  یکند. حاج مجتب

 گفته بود که پسرش فوت کرده است.  
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کرد   یدون پلک زدن به او نگاه مبرده بود که ب یپ یقتحاال به عمق حق انگار  
نداشت.  یچاره ا یانتخاب نکرده بود؛ ول  یتگفتن واقع  یرا برا ی. روز خوب 

 کرد.   یگفت که آنها زنده هستن پدربزرگ اش لب از لب باز نم  یاگر نم

 گفت:  ینیاما غمگ  ی؛کرد و با لحن محکم و عصب  یلرا به سمت ونداد ما  سرش

 بچه؟  یدی. فهمیارمسرت م  یبدتر   یشتباهه بالدرصد حرفات ا  یکاگه بفهمم  -

 ! ینگردنم و بزن  یاینچشم! اگه دروغ گفتم ب-

 و ادامه داد: یدبه گردن اش کش دستی

  ی؟اگه درست گفته باشم چ -

آب را به دست  یوانحال بد پدربزرگ اش شد . کنار او نشست و ل متوجه
 جرعه از آب خورد و با اخم گفت: یک پدربزرگ اش داد. 

 ی؟و بدون  یچ  یخوا یم-

گفت. آن   یبود. اگر پدربزرگ اش م یدهرس یباز ینا ینظر او به آخرها از 
 یز ماند. اما همه چ یم یشکرد و فقط عمو  یم یداچهارنفره را پ یخانواده 

به خودت   یگردد و وقت   یاوقات ورق بر م  ی. گاه یستن  یکن  یآنچه که فکر م
تکه شده! همان جا که انقدر ساده پازل تکه    یک و    یتو ماند  ینیب  یم  ییآ   یم

 .یرا گرفت  یهمه چ 

 !یهمه چ -

 گذاشت و گفت:  یز م یرا رو یواناش که هنوز باور نکرده بود ل پدربزرگ
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دفترچه خاطرات عمه ات و از تو اون عمارت   ید. بایو بدون   یتواقع  یخوا  یم- 
 ! یکن  یداپ

 به پدربزرگ اش انداخت و گفت: نگاهی

 نه؟  ینباور نکرد-

 گفت:  یلحن قاطع با

 نه!-

و شرمنده شده بود نه به االن که  یندل اش گفت. نه به آن موقع که غمگ در 
 .یدکند. ونداد تلخ خند  یمرا باور نم یحرف ها

 پام؟ یجلو یندازینسنگ م-

بود. پدربزرگ  یدهرا فهم یزهاییچ یک پدربزرگ و پدرش  یحرف ها یانم از 
 گفت:  یتداشت با جد یداش که ترد

 ... . یچ  یکن تا بفهم  یدانه! اون دفترچه خاطرات و پ-

 حرفش را قطع کرد. ونداد

لباس  یکهت یک  یرفته. حت  یناز ب یوجود نداره! همه چ  یدفترچه خاطرات -
 هم از اون دوران نمونده!

دانست. اگر پسرش   یرا م  یزهاچ  یلیشد. ونداد خ  یرهخورده به نوه اش خ  جا
او هم گول حرف  یعنیخان به او دروغ گفته باشد پس  یونزنده باشد و هما

 یدرهم شد.  حس بد  یشداند. اخم ها  ینم  یچیها را خورده است و علنا ه
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شد  لندمبل ب یکه خودش کم مقصر نبود دست داد. ونداد از رو  یبه آن پدر 
 و گفت:

 ی. حت ینلطفا نسبت به حرفام فکر کن! بااجازه تون. یرم آماده شم حاج  یم-
 کنم.  یاگه الزم باشه مدرک هم رو م

 به ونداد زد. یاش پوزخند پدربزرگ

از همون هم  یدیموضوع و شن یکنم. از هرک   یکنم و نه کمک م  ینه فکر م-
 یدهبده که جنازه ها رو ند یکی یلخزعبالت و تحو ینشده و ا یبپرس چ 

 باشه. 

به پدربزرگ اش انداخت  ینگاه  یمشود. ن یگرم نم  یدانست از او هم آب  می
 و گفت:

 یشالبته اونجا با آزما  ین؟گ  یم  ی؟کردم چ   یدانفر از اون پنج نفر و پ  یک  یوقت -
 نه؟ یگهنسبت دور دارم د یک . بالخره یامم یان ا ید

 را بلند کرد و پر تمسخر گفت: سرش

 بکن! یبکن یخوا یم یهرکار-

 ا بعد!پس ت-

 یگرفته است و باور نم  یدهاو را ناد یکرد که پدربزرگ اش حرف ها  ینم باور 
 یکند. در اتاق را بست و به سمت اتاق خودش رفت تا آماده شود. حرف الک 

 ینکند و ا  یداتواند آنها را پ یدانست نم یحرف ونداد بود. م یندگو  یکه م
 یداپ یک سرنخ یتواند ب یدکه شا  یگشت به سمت فواد! فواد  یها همه بر م
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هرجور که شده  یدکرد؟ با  یکار م  یداد. چ  یهکند. در اتاق را بست و به در تک 
 ینفر بود. امکان بررس  یک نفر هم    یک که چه بر سر آنها آمده!    یدفهم  یاست م

رفت و آمد و آزار و  یبار که بعد از کل یکقبر هم نبود. همان  یآن سنگ ها
گفتن   یکه م  یداش بست بود. ناام تصد پش یحکم را گرفته بود. برا یتاذ

کرد و به   یم یفکرش را خال یدقدم جلو بود. با یکاو بود. با گرفتن موسسه 
 یتالیاییرفت و کت و شلوار ا یواریرفت. به سمت کمد د یپدرش م یدند

 یمشک   یاسک   یقهداشت را همراه با    یسورمه ا  یرنگش را که خط ها  یمشک 
 یلو شلوار، ساعت بند است یاسک  یقه یدنتخت گذاشت. بعد از پوش یرو
اش   یرینصفحه گرداش را در دست چپ اش بست و ادکلن گرم و ش  یتزنس

 یاو که دست از لباس ها یدنزد. حتما با د یشخندیرا زد. خوب شده بود. ن
را به  یرسم یلباس ها یداخوردند. جد یجا م یاست حساب  یدهاسپرت کش

قرار   یز م  یکه رو  یرنگ   یسورمه ا  یبه جعبه    یداد. نگاه   یم  یحترج  ییز هرچ
آوا بود. دستانش را   ی  یقهکه سل  یفظر   یدستبند نقره ا  یک داشت انداخت.  

 شد و گفت: یرهخ ینهخودش در آ  یگذاشت و به چهره   یز م یرو

تونه  ینم یگهشد د یداشونپ یکنم هرجور شده! وقت   یم یدااون پنج نفر و پ-
 من رو باور نکنه. یکنه و حرف ها  یو مخف  یزیچ

 یف. کیداش را پوش یحرف کت اش را به تن کرد. پالتو مشک  یندنبال ا به
نوه اش که در   یدنبا د  یز و کادو را برداشت و اتاق را ترک کرد. عز   یپول، گوش

 کرده بود. اسپند را برداشت و گفت:  یداپ  یریچشم گ  یتآن کت و شلوار جذاب

 اسپند دود کنم جهانم! به چشمت نکنن! یک  یسااو-
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 زد و گفت: یجذاب  لبخند 

 یز؟عز  یگ   یم ینجوریمگه زشت بودم که ا-

 گاز گذاشت.  یرا رو ی. ظرف آهنخندید

. یدرد خورد که الاقل مرتب شد  یکمشهد رفتنت به    ینگفتم؟ هم  ینه من ک -
 .ینمو بب یتانشاهلل قسمت بشه داماد

 یکرد. م یاش را دور انگشت اش چرخاند. فکر نهال او را رها نم انگشتر 
 یگر د یدختر  یازدواج کند که تمام فکر و ذکرش پ یگریخواست با کس د

بود که تا  ینکه کرده بود؟ عجله اش هم بخاطر ا  ییباشد؟ آن هم با کارها
 نجپ یزودتر پرونده  ینکهبفهمد چه شده است و هم ا یگر ماه د یک یتنها

اسپند   یبو  یچیدننجات بدهد. با پ  یانمهر را باز کند و نهال را از شرک  یشپ  سال
 را خواند و گفت: یزیچ یک از دور  یز از فکر درآمد. عز 

 ! برو مادر خدا پشت و پناهت!یرهجلو لباسات بو نگ یامنم-

آنها مهربان   یشزن را دوست داشت. خالف پدربزرگ ها  ینمهربان ا  ی  چهره
 .یدرفت و او را در آغوش کش یز بودند. به سمت عز 

 ! خدافظ!یزدوست دارم عز  یلیخ-

کرد   یاعتراض به او نداد. به سمت اتاق پدربزرگ اش رفت و خداحافظ  حق
بنددارش را  یمشک  یکه جواب او فقط تکان دادن سر بود و بس! کفش ها

 یسال پا م یک آمد. بعد از  یرونپس از بستن بندها، از خانه بو  یدپوش
 یرا بست. هوا  یاطدر ح  ی،تهران   یلاص  یگذاشت در عمارت سروش! خانواده  
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ماه و  یک آمد.  یم یآسمان ستاره بود و باد سرد یشب،بود. خالف د سردی 
رنگ اش که کنار  یصدف  ین. به سمت ماشیدمانده بود تا سال جد یگر د یمن

و آزاد که  یگرشد ی! خالف پسرعمو18پارک بود رفت. اکسنت مدل  یابانخ
هم  ینماش ینمدل باال داشتند او اهل تجمالت نبود. ا یها ینعالقه به ماش

 یصندوق دار را سوار م یشو ش یستپدرش بود وگرنه او  همان دو یکادو
شاگرد گذاشت. در را بست.  یصندل یشد. در را باز کرد. پالتو و کادو را رو

 استارت زد و راه افتاد.

*** 

 ینپنجره گذاشت و پخش ماش یمانده بود. آرنج اش را  لبه  یکتراف پشت
 یخانواده  یک انداخت.  یکنار  ینبه ماش یرا روشن کرد و پس از آن نگاه 

درآورده بود و با خنده به پدر   یکه دختر بچه سرش را از وسط صندل  یسه نفر 
 راگفت. نگاه از آنها گرفت و تلفن همراه اش  یم یزیچ یک و مادرش

 از سمت فواد شد. بازش کرد... . یامیبرداشت. متوجه پ

بهت بگم. امروز رفتم  یددرمورد نهال به هرجا رس یگفت   ی؟خوب  یقسالم رف »
. مشخصات یدماز آشناها رو د  یکیبود و    یار اما شانس    یثبت احوال با بدبخت 

پدر و   یمفهم  یم  یندهکنه! تا چند روز آ   یگیریو دادم قرار شد پ  یاوشنهال و ن
 تخت داداش! « یالتهستن و کجان؟! خ یمادرشون ک 

کار   ینجایبود. فواد به درد او تا ا یلب اش  نشست. خبر خوب  یرو لبخندی
 یم  کرد داشت به نهال کمک  یکه فکر م  یزیتر از آن چ  یع نخورده بود اما سر 

جلو  ینماش یبرا یر افتاد. با باز شدن مس یکرد. هرچند خودش تو دردسر م
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 یک. ترافردک  یکه خواب اش برده بود بوق زد. هنوز داشت به مشهد عادت م 
نثارش کرد و ترمز زد. با   یها لعنت   ینماش  یستادنآنجا کجا و تهران کجا؟! با ا
کرد اعصاب اش   یشد و سع  یرهجلو اش خ  یها  ینعوض شدن آهنگ به ماش

کرد دوستش   یفکر م  یزمان   یککه    یدوباره با کس  یدار تولد و د  یرا بگذارد برا
 دارد.

 همه درد به خاطر من نگو برگرد ینرم از ا یم وقتی

 قلبه من چه ها نکرد نبودن تو نگو برگرد با

 یزهر یم یبه پلک زدن  یزخم ها رو به کوه بزن  این

 گو برگردبردن تو اوج نبرد به دشمنتم ن وقت

 ره یم یروندردتو از تنم ب کجا

 شه یغمم تموم نم چرا

 یزندگ   یبزرگ   ینکشور به ا  ینا  یکجا  یدآن خانواده افتاد و از خودش پرس  یاد
.  یدهم کش یرا رو یشبه سرشان آمده است؟ دندان ها یکنن؟ چ  یم

توسط پدربزرگ اش  فکر   یشو باور نکردن حرفا یشپ  یقههروقت به چند دق
 یکحاضر نبود    یچکیشد. ه  یرو به اون رو م  ینکرد. اعصاب اش کال از ا  یم

 یاندازند. آن هم کس  یاو ب   یپا  یخواستند سنگ جلو  یو همه م  یدکلمه بگو
 فکر در سرش بود. یروز ها کل ینکه ا

 یچه با من تنها باش یدور از من باش چه

 یشهحاله من هم همین
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 ره یم یرونز تنم بدردتو ا کجا 

 شه یغمم تموم نم چرا

 یچه با من تنها باش یدور از من باش چه

 یشهحاله من هم همین

  یرهگ  یقلبم بهونه م یرهتو هوا نفسگ بی

 ره یدلم سمتت م یبر  هرجا

پاستور دست اش بود نکرد.   یاش زد و بسته    یشهکه به ش  یبه پسر   توجهی
برمال شود   یقبود که هرچه زودتر ماجرا تمام شود. حقا  ینا  یشفعال تنها آرزو

داشت. پسر که متوجه  یادتمام ز یمهن ینفس آسوده بکشد. کارها یک تا 
نثار او کرد و  ییناسزا یرلبگرفتنش شده بود ز  یدهونداد و ناد یحواس پرت 
اش سروقت   یخانوادگ   یتمام شدن ماجرا  رفت.  بعد از   یگرید ینسراغ ماش

ها به کنار   ینا  یکرد. همه    یشر اش را کم م  یشههم  یرفت و برا  یم  یانمهر ک
بود   یناش ا  یمکنار، تصم  یک شد هم    یم  یشتر عالقه اش به نهال که هر روز ب

از فکر  یر . با باز شدن مسیدرا بگو یکه بعد از شهادت دادن به نهال همه چ 
 اد.درآمد و راه افت

  یمن باش یالخ یک   تا

 یمحال من باش عشق

 یش یاقلبم رو یبرا یک   تا
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 یرهم یروندردتو از سرم ب کجا 

 یشهغمم تموم نم چرا

 یدور از من باش چه

 یبا من تنها ش چه

 یشهحال من هم همینه

 نگو برگرد ( – یری) احسان خواجه ام

*** 

اصال نداشت. خسته و   یگفتند. اعصاب درست حساب   یخسته به نهال م  آدم
که اصال حال منتظر اتوبوس بودن را نداشت.   ییخواب آلود بود. از آن جا

 یشد و آدرس خانه را داد. حرف زدن با حسن آقا راه طوالن   یتاکس  ینسوار اول
 دستبه کف  یبود تابلو را به سمتش پرت نکرد. نگاه  یلیداشت. خ یا

 ی! نمی؟. نهال را چه به نقاشیدرمق خند ید انداخت و ب بو یکه رنگ   یشها
. مرد یدکه فهم  ینجوریا ینه؛ ول یارا انتخاب کرده است  یدانست راه خوب 

 یدار نداشت تو د  یبه نقاش  یداشت. نهال اصال عالقه ا  ییباال  یلیخ  یحوصله  
 ینا همین یوادارش کند به حرف زدن برا ییجورا یکخواست  یدوم م

نکرد  یبدهد! او هم مخالفت  یادمنظره به او  یرا داده بود. که طراح  یشنهادپ
را  یستبخرد. ل یشنوشت که برا یشبلند باال به نهال داد و رو یستل یکو 

که نهال سر در   یگر د  یز چ  یپالت رنگ و کل  یک درآورد. سه تا قلم مو،    یفشاز ک
بشود! از ظاهر آرام هم  یعصب ،مرد ینشد که ا یآورد. هنوز باورش نم ینم
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را باز کرد. همان طور که  یفشک  یپبود. ز یدبع یزیچ یناو همچ ینو مت 
دانه برداشت. در  یکرا باز کرد.  ییساقه طال یبسته  یدکش یم یازهخم

داشتند؛ اما نهال آنقدر   یسشد. سلف سرو  یدندهانش گذاشت و مشغول جو
. یستادا یخانه تاکس یلوج یقهدق ندشده بود که نهار نرفت. بعد از چ یر درگ
برد. همان طور که  یفششد. دستش را داخل ک یادهرا حساب کرد و پ یهکرا

 یدر دستش ب   یدچرخاند تا کل  یخورد دستش را م  یم  یسکوییتبا دهن پر ب
در باز شد و قامت  یفون،آ  یشد؟! تا دستش رفت رو یم یدامگر پ یول ید؛آ 

را قورت داد و  یسکوییتب یجمع شد. تکه  نهال یشد. اخم ها یانسپهر نما
چهارچوب در گذاشت و  ینهال دستش را رو یدن. سپهر با دیستادصاف ا
 گفت:

 تون چطوره؟! خوبن؟  یمیبه به نهال خانم! احوال شما چطوره؟ دوست قد-

 او زد. یعصب یبه چهره  یشخندین نهال

  ی؟هم دوستم! شما چطور یمهم من عال-

 یک سوخت.  یو سحر م ینمحمدحس یلش از حرف هاکه هنوز هم د  سپهر 
 قدم به سمت نهال برداشت و گفت:

 آره؟!  یستمکه من در حد تو ن-

 یشسرتا پا ینهشانه اش مرتب کرد. دست به س یرا رو یفشزد و ک لبخندی
 گفت:  یرا از نظر گذراند و کامال عاد

 ! یستینه؟ آره در حدم ن یر یاز رو نم ینکهمثل ا-
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 ی! همون قدر ب یانمهرهک  یهشب یلیخ ی. از نظر باطنینمب یدارم م » حاال که  
 او آمد. یچشم و رو و پرو! «  تا از کنارش رد شد صدا

 یروز یک و  یمن و نداشت  یاحساس و عالقه  یاقت! لیمن و نداشت  یاقتل-
 .ید یو پس م ینتقاص ا

را محکم برهم زد. به سمت  یبرو بابا تکان داد. در ورود یرا به معنا دستش
طبقه را   یآسانسور سوار شد و دکمه    یستادنآسانسور رفت و دکمه را زد. با ا

. یدکش  یازهحال خم یقرار داشت را گرفت و ب  ینهآ  یکه جلو  یا یرهزد. دستگ
 نیو از کاب یدن کشییرا پا یشچکمه ها یپهم خم شد و ز یهبعد از چند ثان
گذاشته است را داخل در   یبشبود در ج یدهرا که تازه فهم یدخارج شد. کل
باکس  یکسداشتند ا ینکهاز داخل آمد. مثل ا یاوشو ن یمان یانداخت. صدا

کنه که امروز از  یرو نم یماپسر مراعات ن ینخدا ا یکردند. » ا یم یباز
بخاطر  شد. یراییو پذ شتدر گذا یرا جلو یفمرخص شده.« ک یمارستانب

 بلند متوجه آمدن او نشده بودند. یصدا

 رو ببره!   یخسرو  یاوشن  ینشده کس  ییده! از مادر زایزنمت! فکر کرد  یاالن م-

 !یخسرو یاوشباخت ن یو ک  یدست قبل یدیمفعال که د-

 یماشود. صورت ن  ینم  یدآنها از رو بروند. اما د  یتا بلکه کم  یستادا  سرجایش
را   یزیونٌاپن برداشت و تلو  یشد. کنترل را از رو  یراییسرخ شده بود. وارد پذ

 آمد. یاوشداد ن یخاموش کرد که صدا

 !یزیونتو بود. سوخت تلو یر همه اش تقص یمان یدید-
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آرام بر سر  یکی یمااز پشت به هردو نفرشان نگاه کرد. ن ینهدست به س نهال 
 زد و گفت: یاوشن

 مامان اومد!-

 خنده اش گرفت؛ اما اخم کرد. یمااز لحن ن نهال

 ین؟بد یندار یحیخب؟! چه توض-

با ترس دست  یاوشبه هم انداختند که ن ینگاه  یمبدون برگشت ن هردو
 بود اشاره کرد. یستادهکه مثل بچه ها مظلوم ا  یمارا باال برد و به ن یشها

کنه   یمدعوات  یکن  یم یباز ی! بهش گفتم نهال بفهمه داریماستن یر تقص-
 نهال! یخیالگفت ب  یول

 زد و غرولند کنان گفت: یاوشن یپس کله  یگر د یکی نیما

 !یو روشن کرد ین. تو ایمکن  یباز یشناست یپل یا! من گفتم بیتو غلط کرد-

دانست چه قدر از شلوارک  یبه سر و وضع جفتشان انداخت. خدا م نگاهی
شلوارک   یاوشبود. ن  یدهاتو کش  یشهکه هم  یمان  یآمد. مخصوصا برا  یبدش م

 یشلوارک سورمه ا یماقرمز و ن یشرتبود با ت یدهقرمز زرد پوش یچهارخانه 
. خیدچر  یشانزرد! نگاه هردوشان همزمان به سمت لباس ها یشرتزرد با ت

 و بلند گفت:  ییدهم سا  یرا با حرص رو  یش. دندان هایدخواب از سر نهال پر

 ین؟پوشمگه نگفتم شلوارک تو خونه ن-

 گفت:  یدد  ینهال را هم تار م  ینک که بدون ع  یاوشزد و به ن  یلبخند محو  نیما
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 یا؟! مگه نه نیمامان! االن اومد یتا االن که نبود- 

 یهردونفرشان شده بود مانند دوتا بچه  یتکان داد. چهره  یسر  نیاوش
 بودند.  یدهتخس که چشم مادرشان را دور د

مگه  ی؟قرصاش و داد ین؟استراحت کنه؟ نهار خورد یمامگه نگفتم بذار ن-
 دکترش نگفت تا چند روز استرس و اضطراب بهش وارد نشه؟

حلقه کرد و او را در آغوش گرفت. لبخند  یاوشدست اش را دور گردن ن نیما
 نهال زد و گفت: یها ینگران  ینبه ا یمهربان 

 .یمکرد  یزبا یحوصلمون سر رفته بود پدر پسر -

 اش را باز کرد. یشن نیاوش

 اهوم!-

داد.  یتهدا یزیونتلو یرا به سمت جلو یاوشبه نهال زد و ن یچشمک  نیما
 نشست گفت: یم ینزم یخودش هم همان طور که رو

! از چهره ات یر دوش بگ  یک. تو برو  یمکن  یم  یباز  یشناست  یدفعه رو پل  ینا-
 !یخسته ا یلیمعلومه خ

روشن کردند. انگار نه  یشرا از جلو یزیوندوباره تلو و یدندخند هردوشان
صدا را بلند کرد که نهال با حرص و بلند  یاوشانگار که نهال حرف زده بود.  ن

 گفت:

 !ینبه حالتون ورجه وورجه کن یوا-
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کرد و کوله اش را از دم در برداشت.   یگم شد. اخم  یباز  ینهال در صدا  صدای 
برق را زد و بدون توجه به  یدرفت. کل یاوشبه سمت اتاق مشترکش با ن

 یآمد. دکمه ها یتخت رها کرد. بدجور خوابش م یاطراف خودش را رو
اش  یرنگ  یبه دست ها یپالتواش را باز کرد. شال را از سرش درآورد و نگاه 

 انداخت.

 !یکنم حرف بزن   یم یاگه من نهالم کار-

 یتوجه به سر و صدا  یحرف بلند شد و حوله اش را برداشت. ب   یندنبال ا  به
 به سمت حمام رفت. یاوشو ن یمان

شد.  یرهبخار گرفته افتاده بود خ ی ینهخودش که در آ  یبه چهره  ینگاه    
جدا از قسمت اتاقک بود. چشم  ییبود و روشو یا یشهحمام داخل اتاقک ش

انداخت.  ینهبه آ  ی. نگاه یدچک یقرمز شده بود و از صورتش آب م یشها
را که   وار ! حوله را از سرش برداشت. سشیاوشو ن  یماپر بود از لوازم ن  یشجلو

در  یشد. آهنگ  یشبود روشن کرد و مشغول خشک کردن موها یوار به د
از قبل ازدواجش  یقاکارها را نکرده بود. دق  ینوقت بود ا یلیذهنش آمد. خ

 و گفت:باال برد  یرا کم یش. صدایانمهر با ک

 یکه از عشق ندارم قرار  یادفر یداد ندارد سرسازگار یبا من ا یادن-

 یزیگر   یم یکه از عاشق   یادفر  یزیست یعشق چرا با دلم م ای

 دلم در دام چشمانت یرافتادهاز جام دوچشمانت گ سرمستم

 دهانش مانند بلندگو قرار داد. یصورتش گرفت. برس را جلو یرا رو سشوار 
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 رقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو یم- 

 دلم در دام چشمانت یرافتادهاز جام دوچشمانت گ سرمستم

 رقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو می

 تو عشق آخرم آه از افسون نگاهت یندارم که برم شد دل

 یقارا که دق یگهرا خاموش کرد. برق د قدم به سمت عقب رفت. سشوار  یک 
 گرفت را روشن کرد و ادامه داد.  یخودش قرار م یرو

 از عشق بزن مانده ام چشم به راهت یحال خوب دل من حرف -

 ام چشم به راهت مانده

 دلم در دام چشمانت یرافتادهاز جام دوچشمانت گ سرمستم

 رقصم با ساز نگاه تو آسمان من شده صورت ماه تو می

قدم به سمت عقب رفت. تا  یکآورد و  یینتمام شدن آهنگ برس را پا با
خورد. چنان درد  ینخورد و با کمر زم یز ل یشکنم. پا  یخواهش م یدآمد بگو

اش درهم رفت که چند لحظه در همان حالت  یافهو ق یچیددر کمرش پ یبد
 لهحو  یبگرفت و بلند شد. برس را داخل ج  ینرا به زم  ماند. با حرص دستش

نم   یرنگش گذاشت. دستش را به کمرش گرفت و موها  یتن پوش قهوه ا  ی
و   یغ ج  یآمد. صدا  یرونحمام را خاموش کرد و ب  یدارش را کنار زد. چراغ ها

 یشآمد. در اتاق را باز کرد و به سمت کشو لباس ها یم یاوشو ن یماداد ن
 ی. رورداشتبود را ب یژامهب یهکه شب  یو شلوار پارچه ا یزرشک  یشرترفت. ت

 . یدتخت نشست و با غر غر پوش
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 یکه بخواد تداع   یکس  یسزا ینما یا. بینش یهم شما خبر دار نم یرهنهال بم- 
! انشاهلل یناون پسره سپهر گرفت که خوردم زم  یدعا  ینکهخاطرات کنه. مثل ا

 الل شه. 

اش را آزاد دور شانه   یسخ  یاندرم  یک   یکاناپه گذاشت و موها  یرا رو  حوله
بالشت سردش فرو برد و  یر . دستش را زیدتخت دراز کش یاش رها کرد. رو

 را بست. یشچشم ها

*** 

 که وسط خانه افتاده بود انداخت و گفت:  یاوشبه ن نگاهی

 بلند شو خودت و جمع و جور کن!-

 خسته گفت: نیاوش

 کم کردم.  یلوییسه چهارک یک  یخسته شدم. وا یلیرم حاال! خ یم-

آب چکان برداشت.   یاز باال  یوانل  یک و به سمت آشپزخانه رفت.    یدخند  نیما
گرفت و خورد. دو ساعت از برگشت نهال گذشته بود اما او از اتاق   یر ش یر ز
و  یمان یبود برا یاز سن اش بود. مانند مادر یشتر بود. نهال ب یامدهن یرونب
قرار گرفته بودند   یتکه در آن وضع  ینگرانشان بود. از بچگ   یشهکه هم  یاوشن

هم حکم مادر را  یمان یبرا یدبود. با سن کم اش شا یاوشنگران ن یشههم
غرغر  یدد یکار را م  یننهال که اگر ا یلو خالف م یدرا آب کش یوانداشت. ل

 یشبز درفت. ا  یاوشکرد داخل آب چکان گذاشت. به سمت اتاق نهال و ن  یم
چگونه گذشته است. چند تقه   وز خواست بپرسد امر   یحالش بهتر شده بود. م
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تخت  ی. در را باز کرد. نگاهش به نهال افتاد. رویدنشن یبه در زد. پاسخ  
خواب بود. به سمت تخت رفت و آبژور کنار تخت را روشن کرد و پتو را باز 

 یسیخ  یبه موها  بود انداخت. نگاهش  یدهنهال که به شکم خواب  یکرد و رو
نشست. حوله را از داخل  یشابروها ینب یبود افتاد. اخم یختهکه دورش ر

 یتخت نشست و او را به شانه چرخاند و سرش را رو یکشو برداشت. رو
 یرلبکرد و ز یکه نهال اخم یچیدرا دور حوله پ یشگذاشت. موها یشپا
 یدد یاو را مکه هر وقت   یدختر  یشد به چهره  یرهرا زمزمه کرد. خ یزیچ

برد  یکه کرد. اگر او آنها را نم  اریک  یشد. شرمنده  یخودش م یشرمنده 
افتاد و نه   یم  یشداشتند. نه نهال در سن کم آن اتفاق برا  یبهتر   یاالن زندگ 

. به یدنهال را بوس  یشانیشد. سرش را خم کرد و پ  یگونه بزرگ م  ینا  یاوشن
 یبودند. نم یپدر و مادرشان ک  یدندفهم ی. میدندفهم یآن ها م یزود

داد و پا گذاشتن به آن مرکز   ینهال را هل م  یدد پس بایتوانست رو در رو بگو
نگاه هم در  یدانست اگر آنها بفهمند حت  یاول بود. م یمرحله  یتوانبخش

اش   یکه االن زندگ   یخودش را با نبود دختر و پسر   یدکنند. با  یچشمانش نم
 یحلقه زد. سر نهال را رو یشاشک دورن چشم هاداد.  یشده بودند. وفق م

 یماصاف کرد که نهال در عالم خواب دست ن یشو پتو را رو ذاشتبالشت گ
 گفت:  یرا گرفت و مانع رفتن او شد. با لحن آرام

 شده دخترم؟ یجانم نهالم؟ چ -

 نهال نشسته بود.  یابروها ینب اخمی

 نرو بابا! نرو!-
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لب اش  یما. نیدد یشد. انگار او خواب محرف دستش رها  یناز زدن ا بعد 
 و گفت: یدرا گز 

 رن منم به موقع اش که برسه! یم یروز یک همه -

 یاوشکه ن  یدبه صورت اش کش  یحرف از اتاق خارج شد. دست   یناز زدن ا  بعد
. یدقاشق چنگال را از آشپزخانه شن یچهره اش نشود. صدا ییر متوجه تغ

 ی بود. با صدا یز م یدنرا عوض کرده بود و مشغول چ یشلباس ها یاوشن
رنگ تنش بود  یرنگ و شلوار گرمکن طوس یدکه پلوشرت سف  یمان یقدم ها

 زد و گفت: تیسو

 !یمشام بخور یا! بیگرج یاب-

در سرش  یرا به قول یشصدا یاوشکه نهال خواب است ن  یدآمد بگو یمان تا
 انداخت.

 چه کرده! یتداشدا ینبب یاشام! ب یانهال بابا ب-

 ! نهال خوابه.یینپا یار صدات و ب-

درست کرده بود را  یشبرا که نهال د یا یمهق یگفت. قابلمه   یاوشن آهانی
 گذاشت و گفت:  یر دستگ یرو

 درست کرده! یچ  یاوشن ینبب یاب-

 نشست. یصندل یو رو یدرا کش یاوشن یجلو یصندل نیما

 گرفته؟  یاد یآشپز  یاوشتا حاال ن یاز ک -
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 شد. یرهپدرش خ یگرفته   یو به چهره  یدخند نیاوش 

 گرسنه ام!  یلیکه خ  یاز اون جا که پسر شمام آقا! بزن روشن ش-

و مشغول خوردن شدن.   یختخودش ر  یبرنج برا  یر تکان داد و دو کفگ  سری
 !... .یشآکنده از غم نبودنت بچه ها یبا دل یمابا لبخند و لذت و ن یاوشن

 *** 

جوان  یریو روبه آزاد که در آن کت و شلوار س یددستانش را به هم کش آوا
 شده بود گفت: یبرازنده ا

 یرون؟ب یناراحت نشه اومد یناز آ -

 به او زد و پالتو اش را درآورد. لبخندی

برم  دیااز حسام خوشم م یلیشه. خ یآب بخوره راحت م یک ناراحت شد -
 .ینمور دلش بش

 یز با شوم  یمشک   یمزخ  یجوراب شلوار  ی،قدم به سمت آوا که دامن مشک   یک 
 او انداخت. یشانه ها یبود رفت و پالتو اش را رو یدهپوش یکرم رنگ   یر حر 

 !یسرما نخور-

مهربان آزاد  یلبانش نقش بست. به چهره  یرو یکار آزاد لبخند  یناز ا آوا
 شد و گفت: یرهخ

 سوال بپرسم؟! یکگم   یممنون! م-

 شده بود گفت: یرهدر خ یطور که به جلو همان
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 بانو! ییدبفرما- 

داداشم و بهش   یچرا وقت   یه؟چ  یادکه حسام از داداشم خوشش نم  ینا  یلدل-
 موسسه کرد؟ یتو، حسام و همه کاره  یتهمت زدن آقابزرگ به جا

همه بود. همه دوسش داشتن و مرکز ونداد تو چشم    یکه از بچگ   ینبخاطر ا-
ونداد تو سر حسام زدن. چون اون هم  یتوجه بود اما حسام نه! از بچگ 

 یکنکورش سه رقم  یکه نرفته رتبه    یادتدرساش بهتر بود و هم موفق تر بود.  
که عمو و زن عمو به حسام زدن باعث   ییسرکوفت ها  ینناخواه ا  یاشد. خواه  

خانواده اس! غالم حلقه به گوش   ینا  یآدم خوبه  که    یشد متنفر شه از ونداد
 یدآورد. حسام که اون ماجرا رو د یحرفش نه نم یخان بود و رو یونهما

 کرد.   یخواستگار یناز و به نفع خودش دونست و از آ  ینا

 زد و ادامه داد. یپوزخند یدکه رس  ینجاا به

به حسام عالقه داشت و به اجبار خانواده مجبور شد نامزد   یکه از بچگ   ینازمآ -
عاشق دوتا  یناز اتفاق قبول کرد. اما در حال حاضر آ  ینونداد شه با ا

 !یشهپسرعموشه! هم ونداد و هم حسام که عشق کودک

گفته بود.  یحرف ها را به سخت  ینکه ا یآوا برگشت به سمت آزاد سر 
 پدرش از پشت سر آمد.  ی. صدایدبگو  زییبرگشت. تا لب از لب باز کرد که چ

کنم. ونداد غالم   یم  یلرفت بگه که من تکم  یادشو آزاد    یزیچ  یک فکر کنم  -
خان رو نداشت.  یونهما یحلقه به گوش پدربزرگ اش بود اما رفتارها
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 یهشب یبه ارث برد و سرنوشتش تا حدود یکترشکوچ  یو از عمو یشسرکش 
 شد. ییشدا

 انداخت و گفت: ییندا برگشتند. آزاد سرش را پاو آزاد و به سمت ص آوا

 درسته عمو!-

ونداد هر سه   یندر و وارد شدن ماش  یتوسط نگهبان جلو  یاطباز شدن در ح  با
 یقابود. دق یدهبود که پسرش را ند ینگاه کردند. چندماه  یننفرشان به ماش

ا را در مشهد گذاشته بود. آزاد و آو یشپا یسفرکار یکه به بهانه  یوقت 
 ییآمدگو  خوشونداد هول و دستپاچه    ینماش  یدنزدند. نگهبان با د  یلبخند

پاک بودند انداخت.  یاطکه در ح  یمتیگران ق  یها ینبه ماش یگفت. نگاه 
 ییخودنما یرینظ یب  یها یخانه عوض شده بود و با نورپرداز یسنگ نما

روشن بود. همان گونه سرسبز و پر درخت. از  یاطح یکرد و برق کنارها  یم
 ینماش یشگیهم جای. یدبودند را د یستادهدر ا یدور اوا و آزاد را که جلو

را زمزمه کرد. پالتو و   «یمالعظ  یاش را پارک کرد. »ال حول وال قوه اال باهلل العل
که پشت سر آوا و   یدرا بست. پدرش را د ینکادو اش را برداشت و در ماش

بود که بخواهد گفته شود.  یزیاز چ یشتر اش ب یاست. دلتنگ  یستادها آزاد
بودند رفت. آوا و  یستادهکه آنها ا  یکت اش را بست و به سمت   یدکمه ها

را نداشت.  چند  یستادنطاقت ا ینبه هم نگاه کردند. حس یآزاد با نگران 
 گفت:  یبه سمت او رفت که ونداد به سمت اش آمد و با مهربان  یقدم

 م بابا! خوب... .سال-



  

 
539 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

تمام کردن حرف را به ونداد را نداد. پسرش را که در حق اش ظلم  ی اجازه 
 . دستان ونداد باال آمد و پدرش را بغل کرد.یدکرده بود را به آغوش کش

 !یخودت خوش اومد یسال به خونه  یک پسرم! بعد  یخوش اومد-

چه قدر هم بابت قدر هم پدرش در گذشته گناهکار بود. پدرش بود. هر   هرچه
آغوش پدرش   یبود. پدرش بود. دل اش برا  یدهکار نکرده سرزنش و حرف شن

 اش بود تنگ شده بود.  یکه قهرمان کودک 

 ممنونم بابا! -

 یصورت اش را از نظر گذراند. آوا و آزاد ب  یقرا از خودش جدا کرد. عم ونداد
. سرش را یدشده بودند. نم اشک را در چشمان پدرش د یرهصدا به آن دو خ
 .یدپدرش را بوس یخم کرد و شانه 

 یدنکردم با شن  یخونه! فکر م  ینتو ا  یپات هم نذار  یگهد  یدکردم شا  یفکر م-
 اون حرف ها... .

شده بود زد و حرف   یدسف  یشموها  یشتر که ب  یبه پدر  یلبخند محجوب   ونداد
 اش را قطع کرد.

حقم بود!  حرف حق که جواب نداره بابا! هنوز مگه بچه از پدر  ینگفت  یهرچ -
 شه؟ یو مادرش ناراحت م

خوره در جان اش افتاده بود. اگر با تعصب کورکورانه   یک وجدان مانند    عذاب
هم برادرش را کنارش داشت و هم تک   یدپاش  یآن ها را از هم نم  یاش زندگ 

 یافتاد. مخصوصا بال یپسرش نم یوقت آن اتفاقات برا یچخواهرش و ه
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و  ختبه هردوشان اندا ی. آزاد نگاه یدا یبود ب  یککه سر پسرش نزد  یآخر  
 گفت:

 !یادخان م یونداخل هم هوا سرده هم االن هما یمبهتره بر -

 دستش را پشت ونداد گذاشت و گفت: ینانداخت. حس یینرا پا سرش

 برو داخل پسرم! -

رفتند. آزاد دست سرد آوا   یودنگفت و همراه با پدرش به سمت در ور   چیزی
 کرد گفت:  یم یتشطور که به داخل هدا ینرا گرفت و هم

اون همه آدم  یجلو یستشه. آقابزرگ انقدر بچه ن ینم یزی! چیمبر  یاب-
من.  یبگه هم عمو هست و هم بابا یزیمبه ونداد بگه. هنوز چ یزیبخواد چ

 کل خانواده پشت وندادن! 

آرام آهنگ  یتکان داد و پشت سر پدر و برادرش داخل رفت. صدا یسر  آوا
رفت.  یشآمد. با وارد شدن به عمارت به چند سال پ یدوم م یاز طبقه 
. پدر یدبه او بگو  یزیتوانست چ  یاما نم  ید؛د  یرا در نگاه پدرش م  یشرمندگ 

 کادوعاطفه خانم،   یرش نکرد. با صداکرد باو  یکه داشت کمک اش م  یبزرگ 
نکرده بود. فقط   ییریتغ  یچو پالتو اش را داد. نگاهش به کل عمارت افتاد. ه

باال   یها اضافه شده بود. به محض ورود راه پله ها بود که به طبقه    یقهبه عت
سمت چپ  یشد یرفت و اتاق خواب ها باال بود. وارد سالن که م یم

و دورتا دور مبل  ودب یزانلوستر بزرگ آو یکوبه رو آشپزخانه قرار داشت. ر 
بود که   یترینو  یک شده بود. سمت راست هم    یدهچ  یسورمه ا  یسلطنت   یها
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قرار  یفورکا بزرگ  یزیونقسمت هال بود که تلو یوار داشت. پشت آن د یقهعت 
خان   یونشد. هما  یراییتفاوت وارد پذ  یچرم قرمز رنگ. ب   یداشت و مبل ها

و پسر از نظر او  حسین یدنکرد با د  یاجناق اش صحبت مکه داشت با ب
نوه   یخواست اعتراف کند دلش برا  یداد. اگر م  یانخالفش به صحبت اش پا
 یکه کرده بود باعث شد اخم کند. اخم  ییکارها  یاداش تنگ شده بود. اما 

مادربزرگ و زن عمو و مادرش به محض ورود ونداد به سمت او رفتند.   یظ،غل
همه  ی یرهآورد. پنهان شدن بس بود. نگاه خ یگفته بود ونداد را م  ینحس

 یاش صحبت م یخودش با کنار دست  یدکرد. و هرکس از د  یرا احساس م
ده کرد و ونداد را که مادربزرگ اش را بغل کرده بود را مورد محاکمه قرار دا

مبل بلند شد و به سمت آنها  یبود. دستان پدربزرگ اش مشت شد. از رو
در چهره  یتخان که عصبان یونهما هو آزاد نگاهشان ب ینرفت. ونداد، حس

روانه  یشاش مشهود بود انداختند. نگاه از مادربزرگ مهربانش که اشک ها
 ییر غت یکه چهره ا  یسال تنها کس یک  ینصورت اش شده بود گرفت. در ا ی

و به  یدکوب  ین. عصا اش را بر زمیدنکرده بود پدربزرگ اش بود. به ونداد رس
 کرد انداخت و گفت:  ینگاهش م احساساز  یونداد که خال یچهره 

ورا افتاده؟! هنوز که موسسه رو   ینشده گذرت به ا  یباشه ونداد خان! چ   یر خ-
 !یدینخر 

شده بود  یشعمو یهن شبگفتن خبر، همه منتظر به ونداد که اال  یبرا زودبود
 انداختند.

 خان! یونسالم هما-
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که کنار پسرش  ینبه حس یاش نشاند و نگاه غضبناک  یشانیپ ینب اخمی 
 بود انداخت. یستادها

 ینجا؟پسر حق نداره پاش و بذاره ا ینمگه نگفتم ا-

بار بعد از  یناول یبود. برا یستادهکه تا االن ساکت کنار پسرش آزاد ا  محمد
 سال ها گفت:

. شما هرچه قدر هم اون حرف ها یادونداده! پس حق داره ب یخونه  ینجاا-
 و بره! یادب ینجاتونه ا یبزرگتون هست و م یونداد نوه  ینرو زده باش

 گرفت گفت:  یداد و به ونداد که نگاه از او نم یهتک یشخان به عصا همایون

 حرفت بمون!  یانقدر مرد باش رو-

 ادامه داد: یدار یشلحن ن با

 ی؟نشونشون بد یخوا یزن و بچه ات کجان؟ نم-

 زد و گفت: یحرف، ونداد پوزخند ینا یدنشن با

 از زن و بچه برده باشم!  یاسم یادنم یادم-

ونداد باعث شد چند لحظه آن ها بهم نگاه کنند. آزاد در  یقاطع و جد لحن
 یبر ندارم؟ ، با حرف بعدزن گرفته و بچه دار شده که من خ یدلش گفت ک 

 افکارشان. یشد رو یدهونداد خط بطالن کش
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قرون کمک  یک  یبدون حت  یدمموسسه رو خر  یام،بعد که ب یگفتم دفعه - 
کنم.   یرو برمال م  یندر پنهانشون دار  یکه سع  یگرفتن از شما! و اون گذشته ا

 . یستمن یانمن در جر  یناگه زن و بچه رو بهش اضافه کرد

ونداد همه دلشان به حال آن  یزمزمه ها بلندشد. از لحن گستاخانه  صدای
به  یها کرده بود سوخت. نگاه بد یلیدر حق خ یادیز یها یکه بد  یرمردپ

 پدربزرگ بود انداختند. ینداشت از هم یونداد که تا االن هرچ 

 چه صحبت کردن با بزرگترته؟ ینگستاخ! ا  یپسره -

صورتش  یارش فرو کرد و تک تک اجزاشلو یبراست اش را داخل ج دست
 یبدهد؛ اما نم یرمردبه آن پ یخواست جواب کوبنده ا یرا از نظر گذراند. م

نفر از آن پنج نفر را که  یک  یجنگ و دعوا نبود. وقت  یبرا یشد. زمان خوب 
 خیلیکه   ییکرد. حرف ها  یم یداپدربزرگ اش گم و گورشان کرده بود را پ

 زد.  یه بود را موقت بود در دلش اش ماند

 یک جنگ و دعوا و بحث آقابزرگ! اومدم تولد دخترعموم و تبر  یبرا یومدمن-
 بگم و برم!

 یقدانست منظور از حقا یخان که هنوز هم نم یونهمسر هما خاتون
 ! روبه همسرش کرد و گفت:یست؟چ

 ینا یجلو ینخوا ی! میادهحرف ها ز ینزدن ا ی! زمان برایدبهتره بس کن-
 یستیم؟ن ینواز یهمانم یکه ما آدم ها  ینمردم نشون بد

 به ونداد کرد. یعمو فتانه نگاه  زن
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 اونجاست. یباال! تولد اصل یدبا آوا و آزاد بر - 

 یچیونداد که ه  یبه چهره    یبه همسرش انداخت و لبخند  ینگاه   یمن  محمد
 نبود. زد. یدااز درونش پ

 کمتره!   یناا یباشه سنم از همه  ی! هرچ یاممنم م یاآره پسرم! ب-

اش نشسته بود رو به پدرش   یشانیپ  ینکه ب  یبا اخم  ین. حسیدخند  شیطانی
 گفت:

 .ینیمبش یمبهتره بر -

 انداخت. ینبه حس ینگاه  یتخان با عصبان همایون

 !یمبعدا من و شما باهم صحبت دار یول یمر یم-

ال هل دادند. خاتون که عمو و مادرش همراه با محمد ونداد را به سمت با  زن
به اجبار تالش کرد تا جو را به قبل برگرداند.   یردتوانست از نوه اش نگاه بگ  ینم

دانست با پا  یسروش به صدا درآمده بود. م یونهما یزنگ خطرها برا
 ینکه حس  ییها  تهدیدبردن مدارک و    ینگذاشتن ونداد به تهران با وجود از ب

با  یدترس ی. میدترس ی. اما باز هم میدگو ینم یزیچ یچکسرا کرده ه
و چندساله   ینچند  یپسر کوچکترش بود. آبرو  یهشب  یلیونداد که خ  یگستاخ 

ونداد در آتش   یدترس  یهمه از آمدن او خبردار شوند. م  یدترس  یاش برود. م
 به باد برود. یشتالش ها یانتقام چندساله بسوزد و همه  ینا

د دستانش را باز کرد و ونداد را که به ظاهر با وارد شدن به راه پله ها، محم
 .یدبود را در آغوش کش یروز و اما پ یخیالب
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 !ی! خوش اومدیکهداداش کوچ یخوش اومد- 

 حلقه کرد و گفت:  یکترشکوچ  یزد و دستانش را دور عمو  یقیلبخند عم  ونداد

 ممنونم عموجان!-

 یو را مآن د یسکرد و روبه مادرش که با لبخند و چشمان خ  یاخم آزاد
 گفت:  یستنگر 

 ینرفت؟ بعد همه چپ و راست بغلم م یثاقام به عمو م یافهآخه چرا ق یاب-
 کردن.

 آزاد زد. یبه شانه  یکی آوا

 داداش من تکه!-

 آمد. یرونب یشبه انها زد و از بغل عمو یلبخند ونداد

 من!  یبرا یستحجم استقبال واقعا باور درک نبود و ن ینبگم ا یدبا-

 و گفت: یدخند فتانه

 یو به ما نم یریگ  یزن م یر یباز م یگهننداز! د یکهت یپدر صلوات  یمبر  یاب-
 !یگ 

 کرد و گفت:  یحرف، مادرش اخم ینگفتن ا  با

 یه؟موضوع زن چ-
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 یشپ  یخان را، راه سخت   یونهما  یاش هم باور کرده بودند حرف ها  خانواده 
از  یکیهم نداشت  یدیدانست اگر بعد از چند وقت که ام یرو داشت و م

 یکرد. مثل گذشته که همه   یباورش نم یکرد. کس  یم یداآن پنج نفر را پ
لخت   وهایبه م  یچند نفر به جز آزاد و آوا ناسزا نثارش کرده بودند. دست   ینا

 و از پله ها باال رفت. یداش کش

 بگم و بعد هم برم. یکبهتره برم به دخترعموم تبر -

ودند. چون دستان محمد مشت شد و آوا باور کرده ب یآن ها جد انگار 
 ناباورانه گفت:

 نکنه حرف آقا بزرگ درسته؟-

 یکرا که  یخان  یوندرست است. حرف هما یمانده بودند حرف ک  یانم در 
آن پسر مهربان گذشته   یگر که د  یونداد  یاخوردند    یاسمش قسم م  یشهر رو

گفت   یم  ینگونها  یدرا کرده بود هم سرد بود. با  یشکه عمو  یآغوش  ینبود. حت 
 شخانواده ا یو حت  یانشخرج کردن محبت به اطراف یبرا یجان  یگر که د

است؛ اما دل اش از آن خانواده گرفته  یدهنداشت. به ظاهر گفته بود بخش
آنها تلخ بود و گس! به قول  یکنند. حرف ها  یمانیبود. هرچندهم ابراز پش

شد.  وارد طبقه شد. اکثر دختر ها محجبه   یه جمع نمشد  یختهخودش آب ر
 ایاز آهنگ ه یشد و خبر  یتولد مبارک پخش م یممال یکبودند و موز

بودند و دخترها   یستادها  یاسمت نشسته بودند    یک نبود. پسرها    یرمجازهمغ
نسبت به سال   یجا افتاده تر   یونداد که چهره    یدنطرف، حسام با د  یک هم  

که  یپسر  یرو یانود شروع کرد به سرفه کردن. نگاه آشناکرده ب یداقبل پ
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سابق اش از  دنامز  یدنبا د یناز ماند. آ  یرهبودنش خ یدهوقت بود ند یلیخ 
مبل برخاست و بدون توجه به دوست اش به سمت او رفت. متوجه  یرو

 یشانداخت. سرجا یددرخش یکه چشمانش مانند ستاره م یناز آمدن آ 
را  یناز ونداد آتش حسادت درونش شعله ور شد. آ  یدن. حسام با دیستادا
ناز ی. به سمتشان رفت. ونداد بدون نگاه کردن به آ یستادا یشکه جلو  یدد

 گفت:

تولدت مبارک دخترعمو! اومدم تهران و به درخواست برادرت شرکت کردم. -
و بابت ازدواجت هم  یرو داشته باش یخوب  یسال زندگ  یسالها یدوارمام

 گم.  یم یک تبر 

 یو دستش را گرفت. از نظر گذراندش، شلوار فاستون  یستادا یناز کنار آ   حسام
 . یپلماتد یقه یدسف یراهنو پ یمشک 

 !یزمعز  یپسرعمو ینجاستا یک   ینبب-

دراز شده بود را بدون  یشبسند کرد و دست حسام را که جلو یلبخند به
 حس فشرد.

 !یرینو جشن بگ یناز و کنارهم تولد آ  یخوب  یل هاسا یدوارمسالم! ام-

شده بود.   یشتر اش نسبت به گذشته ب  یتغوغا به پا شد. ونداد جذاب  درونش
از آن کلمات عاشقانه نبود. حسام دست ونداد  یخبر  یگر حس بود. د یاما ب 

 را فشار داد و گفت:

 ممنونم پسرعموجان!-



  

 
548 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

با همان حسادت گذشته و  یکیآنها که  یرا جدا کرد و روبه هر دو دستش 
کرد و بدون   یگذراندند خداحافظ   یآن را از نظر م یبا افسوس اجزا یگرید

تمام به سمت پله ها رفت. از اول هم  یتفاوت   یبا ب   یره،خ یتوجه به نگاه ها
 اینکهفقط بخاطر    یش،نداشت. نه نسبت به او نه پسرعمو  یحس خاص  یچه

 یک کند نامزد او شده بود.   یدااز شر نهال که در ذهنش پر رنگ بود نجات پ
 خودش را به او رساند و گفت: یناز قدم به سمت پله ها برداشت که آ 

 ونداد!-

 .یدو منتظر شد تا بگو یستاداو ا یصدا با

 !ی؟پشت تلفنم و باور نکرد یچرا حرفا-

 تفاوت گفت: بی

 ا شده باشه!من و شم ینب یصحبت  یادنم یادم-

 گفت:  یو با شرمندگ   یستادونداد ا  یقدم به سمت پله ها رفت. جلو  یک   آیناز 

 بفهم من بعد از اون اتفاق عاشقت شدم!  یدونم اشتباه کردم. ول یم-

شد و  یرهشده بود خ یبارنگ ز ییطال یکه درون آن روسر   یناز آ  یچهره  به
 نرده گذاشت. یدست اش را رو

 بهت نداشتم. یعالقه ا یچه یدمفتاد فهماون اتفاق ا یمنم وقت -
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شد. توقع پس زده شدن  یرهگونه گفته بود خ  ینناباورانه به ونداد که ا آیناز  
اش را تارکرده  یدکه اشک د  ییاز طرف او را نداشت. ناباورانه و با چشم ها

 بود گفت:

 !یتو من و دوست داشت  ی؟گ   یچرا دروغ م-

 گفت:  یزد و کامال معمول نیشخندی

! االنم یکه هم عاشقتم و هم تو باور کرده بود  یماز اولم نداشتم! توهم زده بود-
 شه! یبد م ینتبب یکیاگه  یستینا ینجابهتره ا

را گفته  یترد شد. واقع یناز شد. از کنار آ  یر قطره اشک از چشمانش سراز یک 
 کرد.  یو با دو، پله ها را ط  یانبا چشمان گر  یناز بود. آ 

که من   یدیفهم  یو م  ینکاش ا  ی؟چرا اون حرفارو زد  ی؟ول کردپس چرا قب-
خودم  ینبود و به  اراده  یلماز اون کارها ف یچکدومتو رو دوست دارم و ه

 بود.

آخر صورتش را به سمت   یآمد. در لحظه    یینرا پا  یگر د  یتوجه چند پله    بی
 فت:کرد و قلبش از درد فشرده شده بود. انداخت و گ  یم یهکه گر   ینازیآ 

 دخترعمو! یچون مجبور بودم! خوشبخت ش-

کردند   یاخر را هم رفت. نگاهش به آزاد و آوا که با اخم نگاهش م ی پله
 یینه و حرف ها  یاافتاد. آنها هنوز کنجکاو بودند تا بفهمند او زن و بچه دارد  

توجه به ان دو از کنارشان رد شد  یبودند. ب  یدهکه رد و بدل شده بود را نشن
 . آزاد به سمت اش رفت و گفت:یاوردعاطفه خانم گفت تا پالتوش را بو به 
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 نکنه حرف آقابزرگ درسته؟ ی؟گ   یچرا نم- 

کرد با   یخانم پالتو را به سمت اش گرفت و همان طور که تنش م عاطفه
 خنده گفت:

 که من زن و بچه داشته باشم؟!  یدید یتو که اطالعات من و دار-

 چانه اش را خاراند. آزاد

 خب نه!-

 یرهبه برادر و همسرش انداخت. نگاه خ  یمتوجه رفتن ونداد شد. نگاه   پدرش
دانست بعد از تمام شدن تولد به حساب  یکرد. م  یپدرش را احساس م ی

پدرش  یرفت. اشتباه  یحرف به گوش اش نم یگر شود؛ اما د یم یدهاش رس
 بود.  یمرتکب شده بود که نابخشودن 

 آزاد زد و گفت: یبه شانه  ونداد

باشه مرده و  ی. هرچ ینیمهم و نب یگهد یدو هفته  یکیتا  یدرم! شا یمن م-
 نه؟ یگهبه قولم عمل کنم د یدحرفش، با

 زد نگاه کرد. یحس لبخند م یشرمنده به ونداد که ب  آزاد

 یگه ک   یدرست م یکه ک   یمکرد  یر اون موقعم. بدجور گشرمنده بابت حرف -
 غلط! 

از در عمارت خارج شد. نگاه  یزمزمه کرد و بعد از خداحافظ  ینداره ا اشکال
را باز کرد و بدون درآوردن   ینخودش احساس کرد. در ماش  یرا رو  یدو سه نفر 
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 که همه حرفش را  یبود. روز یکپالتو و کت اش استارت را زد. آن روز نزد 
 یو خسته ا رموز باور کنند. دنده عقب گرفت و از عمارت خارج شد. لبخند م

منتظر  یامکه ب  یگهد یشد و گفت: » دفعه  یرهخانه خ یبه نما ینهزد و از آ 
. با بد یستحلقه به گوشت ن یاون نوه  یدیکه امروز د  یطوفان باش! آدم

 یقا! دقیگر هفته د  یک   یتکرد. تا نها  یبه همه ثابت م  ید.« بایدر افتاد  یکس
تواند به  یداشت که م یدام ش! ته دل ایشپسرعمو و دخترعمو یروز عروس

صنعت بود. هر چه باشد عمارت   یابانبرسد. نگاهش به اطراف افتاد. خ  ییجا
 یآمد. ط  یاطراف به حساب م یها یابانبزرگ سروش در دادمان بود و از خ

 یدشد. شا  یادهتر از پاساژ گلستان پارک کرد و پ  یینپا  یابانخ  یآن   یمتصم  یک 
توانست فکرش را آزاد  یم یتهران مقدار  یها یاباندر خ یرو یادهپ یکم

 یگذشته شود و همه چ   یخیالخواست ب  یشب هم که شده م  یک   یکند. برا
کرد.   ینم  یدرا نا ام  یشوقت بنده ها یچبدهد. خدا ه  یر را دست زمان و تقد

لبانش نشست. به سمت پاساژ گلستان  یرو یفکر لبخند ینکرد؟! با ا  یم
شاپ نشسته بودند افتاد.  یکاف   یکه جلو  ییرفت. نگاهش به دختر پسرها

خانواده اش   یر ... . آنقدر فکرش درگیوقت بود غافل شده بود از همه چ   یلیخ
تکان   یمشهد را نرفته بود. سر   یدنیمکان د  یچسال ه  یک بود که در طول آن  

به صورت اش خورد. مثل گذشته از  یمطبوع  یداد و وارد پاساژ شد. گرما
زنانه  یلباس مجلس یکیها!  یترینبه نگاه کردن و رداول شروع ک یمغازه 

 یرد م یدر پ یداشت. مغازه ها را پ یمتگران ق  یساعت ها یکیداشت. 
پررنگ داشت   ینارنج   یطرح ها  که  یساتن مشک   یروسر   یکرد که نگاهش رو

 یزیگرفت وارد مغازه شود چ  یمداشت. تا تصم  یریچشم گ  یباییماند. ز  یرهخ
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درهم شد.   یش. اخم هایاوردب  یروننهال را از سرش ب  فکر زد که    یبدرونش نه 
کرد بدجور در دل اش   یاز سن اش رفتار م یشتر دختر که ب ینا ینکهمثل ا

رفت. نگاه فروشنده  به  ینم یروناش برقمه از ذهن  یچنشسته بود که ه
بودند تا  یز بود افتاد. عقل و قلب اش در ست یستادها یترینونداد که پشت و

 یمیدوست قد یبرا ینکها یلکنند. اما آخر قلب اش با دل  یراض یلدل ااو را ب
به سمت  یات بخر. موفق شد. در مغازه را به داخل هل داد و وارد شد. زن 

 اش آمد و گفت:

 !یدسالم، خوش اومد-

 لب اش نشاند و گفت: یرو لبخندی

 ممنون!  یلیسالم خ-

 مد نظرتون هست؟! یزیدر خدمتم چ-

 کرد و گفت:  یترینپشت و یبه روسر  یاشاره ا ونداد

 یارین؟و ب یاون روسر  یشهم-

 یرفت. سرش را برگرداند که نگاه دو دختر  یترینگفت و به سمت و  یا بله
 یگریاز آنها به د یکیجلوشان باز بود به او افتاد.  یمختلف  یکه شال ها

به جلو  یر درگ یاش به سمت ونداد که با فکر  یزد که دختر کنار یسقلمه ا
 را پشت گوشش برد و گفت: یششده بود رفت. موها یرهخ

 من هستم. یندار یاجتاگه به کمک اح-

 را آورد و روبه دختر گفت: یروسر  یتریناز پشت و زن
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 اشون از شماهم بهتره! یقهخودشون سل- 

فروشنده را نگاه کرد. ونداد بدون نگاه کردن به دختر، بابت  یحرص دختر 
 تشکر کرد. یشنهادشپ

 زد. ینشست و روبه ونداد لبخند یصندل یرو فروشنده

 یترینمجبور شدم از پشت و ینهم یبرا یمندار یشتر ب یکی یروسر  یناز ا-
 داره.  یروسر  ین. دستمال گردن هم ایارمب

زد و به سمت دوستش رفت. ونداد  یشده لبخند یعبدجور ضا یدکه د  دختر 
 .یدکش  یبه روسر  یدست 

 دارم. ی. هر دوش و برمیاریدپس دستمال گردنش هم ب-

ورد و به مخاطب نگاه کرد. کت اش در آ   یباش، از ج یرفتن گوش یبرهو با
ازش  یجواب نهال را داده بود خبر  یگل! از صبح که آن جور  یموجیا یک 

 نداشت. کارت عابر بانکش را به دست زن داد و تماس را وصل کرد.

 سالم نهال!-

 شدم از حرفم! کمکم کن! لطفا!  یشمونمن پ-

 یکه برداشته بودند را رو  ییباال. دو دختر با اخم شال ها یدپر  ابروهایش
 گذاشتند و گفتند:  یشخوانپ

 .یمدار یدوتا رو بر م ینهم-

 روبه نهال گفت: ونداد
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 شده نهال؟ یچ - 

آرامش درون  یها یهگر   ینهال قطع شد و صدا یحرف را زد. صدا ینتا ا 
را همراه   یکت کاغذ. ونداد رمز کارتش را گفت. فروشنده پایچیدگوش ونداد پ

 با کارت به ونداد داد و او پس از گفتن خدافظ از مغازه خارج شد.

 گفته؟  یزیچ یکس  ی؟کن  یم یهنه نهال؟ چرا گر  یاشده  یچ  یگ   یم-

 گفت:  یآرام و لرزان  یصدا با

 نه؟  یا یکن  یکمکم م-

 و گفت: یدکش  یشداخل موها دستی

  ی؟کن  یم یهکنم که گر   یمگه من گفتم نم-

 ... . یش یاگه قانع م یآره صبح گفت -

 کرده بود. حرف نهال را قطع کرد.  یتشد که او را اذ یدست خودش عصب از 

 قولم بزنم؟  یر که ز  یشناخت  یجور ینمن و ا-

 کرد. حرفش را ادامه داد.  سکوت

 شده؟ ی! حاال بگو چ یبردار یشگیتهم یاون حرف و زدم که دست از حرفا-

 وارد محوطه شد.رفت و  یسمت در خروج  به

 حرفات! یر ز ینزن  ی. قول دادیدمخواب بد د یکنشده! فقط  یزینشده! چ-
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که وسط محوطه قرار داشت   یصندل یکه به فواد داده بود رو  یقول خالف 
 نشست.

کرده باشه   ییر تغ  یلتوناگه اسم و فام  یگهامروز رفته ثبت احوال تا چند روز د-
 . یارهآمارشو در م

 مبهوت گفت: نهال

 نکنه!  یقرو نکش وسط! درمورد اونم تحق یمان یتو رو خدا پا-

 داد و گفت: یهتک یو به صندل یدکش  یپوف  ونداد

 !یاوشنه! فقط تو و ن-

 و گفت: یدکش  یاز سرآسودگ  نفسی

... . به خانواده ات ثابت یز چ یعنیمشکلت حل نشد؟  یممنونم ازت! راست -
 که کار تو نبوده؟!  ینکرد

 و گفت: یدمهابا خند یب  دوندا

 کنه که ثابت کنه؟  یهم م  یخواد باور کنه به نظرت آدم تالش  ینم  یکی  یوقت -

 چرا نکنه؟! -

فکر نکند؛ اما   یزیخواست به چ  یلبانش رفت. مثال امشب را م  یاز رو  لبخند
 نشد!

خواد  ینم یدر سنگ. وقت  ینآهن یخنرود م یمیضرب المثل قد یک به قول -
 کنه.  یباور کنه که مقصر نبودم هرچه قدر هم بگم باور نم
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 کرد و گفت:  مکثی 

 ی؟نکرد یداشونپ ی؟اون پنج نفر چ -

 فهمم. یم یبه زود ینه! ول-

ونداد   یدکه فهم  یننداشت که بزند. هم  یگفت و سکوت کرد. حرف   یآهان   نهال
 یکند عال  یدانجات پ یشانپر  یخواب ها و فکر ها ینکند تا از ا  یکمکش م

 بود. ونداد سکوت را شکست و گفت:

 دم. یگه. منم بهت خبر م  یبه من م یدبه هرجا فواد رس-

را قطع کرد. ونداد از  یونداد، گوش ینهال گفت و بعد از خداحافظ  یا باشه
 یرونبلند شد و با همان لبخند خسته اما لذت بخش به سمت ب  یصندل  یرو

 رفت.

*** 

خان و پسر  یونه بود و همه در حال استراحت بودند اما هماتولد تمام شد 
کردند. چند لحظه در   یم یبزرگ اش در اتاق کار نشسته بودند و شطرنج باز

 خان سکوت را شکست و روبه پسرش گفت: یونسکوت گذشت هما

 ونداد و از خانواده دورش کردم نه؟ یچ  یرفته که برا یادت ینکهمثل ا-

 به پدرش انداخت. ینگاه  یمخانه جلو برد و ن ک یرنگ را  یدسف سرباز 

 ! یننه قصد جونش و بکن ینقرار بود دورش کن-
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خان بدون نگاه کردن به پسرش که در ظاهر خونسرد بود اسب را  همایون 
 آورد.  یاو سردر نم یاز کارها یشکیحرکت داد. ه

 قصدم فقط ترسوندن بود که دست بکشه از گذشته! -

 زد. یو پوزخند یدردن کشک  یدست از باز حسین

شما؟   یره؟خواست گردن بگ  یم  یک   ی؟داد چ   یرخ م  یدرصد اشتباه   یک اگه  -
 ی؟افتاد چ  یواسش م یاگه اتفاق 

 مبل گذاشت. یدسته  یو دست اش را رو یدخان به ظاهر خند همایون

 یدمشا یا! ی؟شد االن به فکر افتاد یچ  ینگران پسرت نبود یشدو سال پ-
 ! یش؟و دو سال پ یستب

 و گفت: ییدهم سا یرا رو یشها دندان

کن دست از گذشته بکشه! آره من اشتباه   یمن نگفتم بکشش! من گفتم کار-
بابا؟   یفهم  یکنه م  یعذاب وجدان داره خفه ام م  یدونداد فهم  یکردم! از وقت 

. اگه اون زمانم تحت ینمب  یرو م  یهموقع ها خواب هد  یشتر نه؟ ب  یا  یفهم  یم
اون کار   کورکورانهوقت    یچشد و ه  ینم  ینجوریگرفتم ا  یحرفات قرار نم  یر اثت

 کردم.  یو نم

 بود نگاه کرد و گفت: یدااز چهره اش پ یبه پسرش که شرمندگ  همایون

 یهشه؟ با تاسف خوردن تو نه هد یشه، م یدرست نم یزیبا تاسف تو چ-
 شه نه شوهرش و بچه هاش و نه پسرم! یزنده م
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مبل  یاز رو یشرمندگ  یچاز ه یو خونسرد بود. خال یعاد یلیپدرش خ لحن 
 گفت:  یتقرمز رنگ بلند شد و روبه پدرش با عصبان یمخمل

 که دارم کم شه!   یاز عذاب وجدان  یکم یدشا یشه ول یحل نم یزیچ-

شه بفهمه  یم یدنید یلیاش خ یافهبه ونداد بگم؟ هوم؟ حتما ق یخوا یم-
! نه نه به یگفتم که برادرش و تو نابود کرد  یالبه سه دمیکار باباش بوده. شا

 کنم.  یباخبر م یکه سر اونا آورد  ییگم و همه رو از بال  یبرادرت م

اگه   یدبهش هجوم آورد. شا  یشمشت شد. همان حس چند سال پ  دستانش
 یشد. از عکس العمل همه م یگونه نم  ینشدن ا یاز اول همه خبر دار م

خواست به پنهان کردن گذشته ادامه دهد؟ آخر  یم یک تا ی؟اما تاک  ید؛ترس
به اتاق کار باشکوه  ینه؟! نگاه  یاآمد  یم یرونروز ماه از پشت ابر ب یک 

 بود به پدرش گفت: یدکه ازش بع  یو لحن یانداخت و با خونسرد پدرش

اون اتفاق بودم.  یگم! منم اون زمان شاهد اصل  یخودم م ی؟چرا شما بگ -
 مگه نه؟ 

را کنار  یپبه پسرش زد و پ یخان خورد. پوزخند یونهما یا یاساس تکان
 لب اش گذاشت.

 نه؟ یاکنه   یباور م ی! کسیکن  یکار چ یخوا یم ینمبرو بب-

 مبل نشست و گفت: یدسته  روی

 یاری؟ و سر من ب یکه سر ونداد آورد  ییبال یخوا یچرا نکنن؟ آهان نکنه م-
 یادیز  یها  یمن بد  یزندگ   ین. تو اینمب  یکنم م  یفکر م  یبابا هرچ   ین دو  یم



  

 
559 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

از عذاب وجدانم  یکمبتونم  یهکردن هد  یدابا پ یدها کردم. شا یلیدر حق خ 
 کم کنم.

. اما خودش را نباخت. بعد از خارج کردن دود از دهانش، یداز رخ او پر  رنگ 
 گفت:

 زنده اس؟  یزنده؟ ک -

 یکرده بود م  یکه زندگ   ینشست. بعد از عمر لب اش  یرو یمرموذ لبخند
ها کرده بود را بدهد. از  یلیکه پدرش در حق خ  ییها یخواست پاسخ بد

اعتماد داشت و آن خانواده   یشتر که از چشمانش به او ب  یجمله پسرش! پسر
گونه شده بودند و برادر کوچکترش که   ینا یلج و لجباز یک که بخاطر   یا

باور بود. چشمانش را باز  یرقابلدوسش داشت. عذاب وجدان اش غ بدجور 
 .یدد یکرد خواهر و شوهر خواهرش را م  یم

 ! یثاقجهان، بچه ها و م یه،هد-

 کرد و گفت:  یخان اخم همایون

 !یستنزنده ن-

 سر داد. یقهقهه ا حسین

 یانقدر آبرو  یعنی ی؟بزرگت بگذر  ینوه    یر خاز    یخواست   یچرا م  یستناگه ن-
 یجهنت یک فکر کردم و به  یلیمدت خ ینبابا ا یدون  یمهمه؟ م یخانوادگ 

 .یدمرس

 گفت:  یبلند یو صدا یتخان غضب آلود نگاهش کرد و با عصبان همایون
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 نه پسر؟  یا یکن  یبس م- 

 شلوارش فرو کرد. یبو دو دست اش را درون ج ایستاد

که بترسم   یستن  یشدفعه مثل چندسال پ  ینکنم! ا  یداشونپکه هرجور شده  -
 و حرفات بابا!  یداتاز تهد

 و گفت: یختشطرنج را با دست اش وسط اتاق ر یرو یها مهره

از منه؟  یدار یکه نرفته تو هرچ   یادتآره؟  یفتیباهام در ب یخوا یپس م-
 .یرمتونم همه رو ازت بگ یتلفن م یک با  یت؟بانک ی! کارت هاینخونه! ماش

 یچوب  یتخته  یرا برداشت و رو یر شاه و وز ی. خم شد و مهره یدخند تلخ
 گذاشت.

هم به مرگم  یهثان یک اگه  یبکن! حت  یبکن یخوا یگفتم که بابا هرکار م-
 . یکنم. حاال شما نگو که کجا پنهانش کرد  یم یدارو پ یهمونده باشه هد

 و گفت: یستادا سرجایش

 زه اتون بابا!با اجا-

از جانب پدرش نشد و از اتاق کار  یحرف منتظر عکس العمل یناز زدن ا بعد
را  ییرفت که صدا یینخواست. از پله ها پا یخارج شد. دل اش قدم زدن م

 یینآخر هم پا یاش درآورد و پله  یب. دست اش را از درون جیداز هال شن
 .یدبرادرزاده اش را شن یآمد که صدا
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 ی چه نخوا  یتو گوشت فرو کن! تو االن چه بخوا  یناز گم آ   یبهت م  یزیچ  یک - 
تا  یو ازش بخوا یفتیدنبال نامزد سابقت ب یپس حق ندار یمحرمم من

سراغت   یادحرفا که دوباره ب  ینرو بهم بزنه! البته ونداد ادم ا  یندهماه آ   یعروس
 !یستن

 . یدب به حسام بود را شنکه خطا  یناز آ  ی یهگر   صدای

 بخشه! ی! ونداد من و دوست داره آخر من و میادم-

 و گفت: یدخند یک هستر  حسام

 ینم  یشو باز  یکرد  یدوست داشت که به حرف آقاجون گوش نم  یدر صورت -
 یگفت از اولم دوست نداشته! پس بهتره سرت و بنداز  یکه چ   یدی! شنیداد

 !یتتو زندگ

اون  یوقت  یتو به آوا گفت  یدونست  یتو بود. تو م یر داشت! همه اش تقص-
 ونداد افتاد. یاتفاق برا

 .یدشن یآنها را واضح م یآورد. صدا یینرا پا صدایش

کرد؟ انقدر   یکه بهت نامرد  یکن  یزندگ  یتا آخر عمرت کنار کس یخواست  یم-
! اون پسره از اولم تو رو نخواست. من یگهد  یبدبخت   ی؟شده بود  یلخوار و ذل

همه   ید! شاییدخترعمو  یکبه چشم اون فقط    یدمد  یکه هم جنسش بودم م
 هردار دختر شو  یک اون عاشق    یادمهمن خوب    یفکر کردن تهمت زدن بهش ول

 شده بود!
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زن شوهر دار شده بود؟  یک ونداد عاشق  کرد. یوار د یک اش را نزد گوش 
 او را از فکر درآورد. یناز آ  یغ ج یکه...  صدا  یپسرش؟ پسر 

و دوست نداشت اون نامرد نبود. اون من و دوست داشت اگه تو دهن   یکس-
حسام. بفهم.  یبود یماالن زنش بودم. تو عشق دوران بچگ یگفت   یگشاد نم

 نه؟ یا یفهم ینمونده م یچیاز اون حس ه

هه آره باور کن! باورکن که دوست داشت. عاشق زن دوستش شده بود. -
 داشت. علت طالقشونم ونداد بود. یماییهمون دوستش که آژانس هواپ

سطل آب جوش   یکاحساس کرد    یدقسمت آخر حرف برادرزاده اش را شن  تا
 .یفتدگرفت تا ن  یوار . دست اش را به دیختندسرش ر یرو

 عاشق زن شو... . یبهو نج ینون مقدسه و متهات یلیکه از نظر خ  یپسر -

 خورد. حرفش نصفه ماند. یناز که به صورت حسام توسط آ   یضربه ا با

 اگه نامرد هم باشه من دوسش دارم.  ی! حت یستبه درک مهم ن-

وقت  یچدانست پسرش ه یکه ته نداشت. م  ییکه بشنود حرف ها  نایستاد
که بخاطر   ییکند. پالتوش را از داخل کمد برداشت و با چشم ها  یکار را نم  ینا

آمد. در را باز کرد و خانه را ترک کرد. چند  یینسه پله را پا یدد ینم یکیتار
 ینا یدنپسرش را گرفت. با شن یاز خانه دور نشده بود که شماره  یقدم

م نبود شده است. سرش درد گرفته بود. معلو  یانمهر حرف که ونداد عاشق زن ک
 یغلط. انگشت اتهامات به سمت ونداد بود. م یک  یدگو یدرست م یک 

خان زمان از ونداد خواسته بود  یونمقصر است و هما یانمهر دانست خود ک
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 یک پسرش خبر نداشت. تا    ی. اما از احساس و عالقه  یدتا اصل ماجرا را نگو 
 ینا  یتواقعبه جانش افتاده بود.    یدبوق خورد تماس را قطع کرد. شک و ترد

او که پسرش را بزرگ کرده بود...   یونداد را باور نداشت. حت   یچکسبود که ه
. 

*** 

که  یاش گذاشت. با کمردرد یفکه حسن آقا گفته بود را داخل ک کاغذی
که   یو با دستمال یداش را پوش یدار خاک  یپز یداشت خم شد و چکمه ها

صاف شد.  یع د هم سر کرد. بع  یز چکمه اش را تم یبود جلو یداخل جا کفش
 اباز خو  یاوشرا آرام در، در چرخاند. در را بست که ن  یدسرش را عقب برد وکل

کرده بودند. به سرکار رفته   یاوشکه نهال و ن  یخالف اعتراض  یمانشود . ن  یدار ب
بود با ونداد تماس گرفته بود و   یدهکه د  یبا آن خواب مسخره ا  یشببود. د

بدجور در ذهن  یازش کمک خواسته بود. خاطرات مبهم آن چندسال کودک 
تماس  یاز داد. سرش را  تکان داد و سوار آسانسور شد. با ن یاش جوالن م

شد و  ینرود. سوار کاب یسرکار م یر گرفته بود و اطالع داده بود که امروز د
به چهره  ی. نگاه یدکش  یا یازهپس از آن خم را فشار داد و ینگ پارک یدکمه 

خواب آلوداش  یچهره  یکه کرده بود؛ ول یشیاش انداخت. با وجود آرا
 یبه ساعت مچ  یمعلوم بود. با باز شدن در، از آسانسور خارج شد و نگاه 

داد. با خودش گفت تا  یصفحه گرداش انداخت. نه صبح را نشان م ییطال
 یرا فشار داد که با صدا  یرو بخرم. قفل در ورودالزم    یلتونم وسا  یدوازده م

 یانداخت. صدا  یم  یینهوا اکثر اوقات سرش را پا  یباز شد بخاطر سرد  یکیت
 جر و بحث دو نفر آمد .
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 ی؟کن  یکار م  یچ  ینجاتو ا- 

 کار دارم!-

 صحبت کنم. یخوام با نهال خانم خصوص یم-

. در ضمن ونداد همه یستمن یبهبگو! غر  یبگ  یخوا یم یمن برادرشم هرچ -
 و بهم گفته.  یچ 

تخس به  یرا باال آورد. نگاهش به بهزاد و فواد افتاد. مثل بچه ها سرش
کردند. سر صبح حوصله   یداده بودند و جر و بحث م یهخودتک یها ینماش

که نکوست از صبح   یبود که روز ینباورش ا یشهجر و بحث نداشت. هم ی
 انزمزمه کرد. دست  یکنه ا  یر داد و خدا به خ  یرون. نفس اش را بیداستاش پ

کاپشن اش فرو کرد و روبه آن دو که متوجه آمدنش شده   یباش را  داخل ج
 بودند گفت:

 !یر صبحتون بخ یونسالم آقا-

 به نهال خواب آلود زد. یو لبخند یددست از کل کل کش بهزاد

 یبخر   یزیچ  یبر   یخوا  یبهم گفت م  یماسوار شو ن  یاسالم خواهر خوشگله! ب-
 دنبالت. یامب

بشنود.   یروز سرد زمستان   ینتوانست در ا  یبود که م  یخبر   ینبهتر   ینا  شاید
 لب اش نشست. یرو یلبخند

 داشتم. یاز حرف ن ینسرد به ا یهوا ین! واقعا تو ایخوش خبر باش یشههم-
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قدم به  یک را  صاف کرد و  یشفواد را نگاه کرد. که فواد گلو یروزانهپ بهزاد 
 زد. یسمت فواد برگشت و لبخند شرمنده ا یسمت نهال رفت. با خوشحال

 با زحمتام! یدسالم آقا فواد! ببخش-

 یسر یک  یدکه به ونداد داده بود با  ینگاه اش کرد. خالف قول یجد فواد
 . روبه نهال گفت:یدپرس یرا م یزهاچ

 . باهاتون صحبت کنم ید! بایر سالم نهال خانم صبح شماهم بخ-

تکان داد و  یشده. دست پاچه سر  یخبر یدرا داد شا ینکه احتمال ا  نهال
 گفت:

 بهتون زحمت دادم. یدببخش ین؟کرد  یداپ یخبر  یعنیشده؟  یزیچ -

 بدون نگاه کردن به بهزاد گفت: فواد

 یطول نم یشتر ب یقه. چند دقیمباهم صحبت کن ینتو ماش یدلطفا سوار ش-
 کشه.

سرش را تکان داد و به سمت بهزاد  یندب یپدر و مادرش را م ینکهفکر ا با
 رفت.

 واقع... . ید. ببخشیامحرفاش و بشنوم م یقهبهزاد چند دق-

 که از ته دل نگران نهال بود. حرفش را قطع کرد و گفت:  بهزاد

 نهال فقط خودت و تو درسر ننداز باشه؟!  یکن  یم یهر کار-

 زد. ادامه داد: یرا گرفت و لبخند تلخ  هایشدست
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اگه الزم  ی. حت یادسرت ب یینکرده بال ییخوام خدا ی! نمیزهخاطرت برام عز - 
 .ینمندارم گذشته رو دوباره بب یلی. میرمگ  یبشه خودم جلوت و م

مهمان   یبرادرانه بود لبخند  ینگران   یک بهزاد که پشت اش    یاز حرف ها  نهال
 صورت اش شد.

خوام  یکنم م  یداشونخوام پ یط مشه. فق ینم یزیچشم داداش نترس! چ-
 انت... .

 اجازه نداد حرف اش را کامل کند. بهزاد

 یم یانتقام به ظاهر ساده اس ول یگ   ی. میستمثل رمان ها ن ینهال زندگ -
 یاست؟سادگ ینبه ا یکن  یفکر م یری؟و بگ یانتقام چ  یخوا

 و گفت: یدو زحمات او افتاد. تلخ خند یمان یاد نهال

خوام بهشون نشون   یکنم جلوشون. م  ینهرو آ   یماخوام ن  یم   آره ساده اس! -
خوام بپرسم چرا بچه  یو در آخرم م یمدار یخوب  یبدم ما بدون اونا زندگ 

 یابون؟خواستن بذارنشون تو خ یم یآوردن وقت 

شد   یرهنهال خ  ینبود. بهزاد در چشمان غمگ  یده. خواب پر کشیدلرز  صدایش
 و گفت:

تونم  ی! نمیمن ی یکهخودته نهال! تو مثل خواهر کوچ یگم برا  یم یهرچ -
 دوباره نابود شه. یتبذارم زندگ

 شه!  ینم-
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که در ذهن اش بود   یدستان نهال برداشت و سوال  یدستان اش را از رو  بهزاد 
 :یدرا پرس

 یمان ی؟مون  یم ی؟بگ  یچ  یخوا یاونجا م ی؟قانع کننده آوردن چ  یلاگه دل-
 یتون؟زندگ یپ نیر یو م ینکن  یرو رها م

قانع کننده ندارند.  یلشد. مطمئن بود آن خانواده دل یجور یک دل اش  ته
 یکه با چهره   یاوشیاو و ن یاسطوره بود برا یکمثل  یمااگه هم داشتن ن

کرد . نهال و   یبود و خواهرش را نگاه م یستادهخواب آلود پشت پنجره ا
 :فتتباه بود! نهال سرش را باال برد و گ یشانزندگ یمابدون ن یاوشن

 ینم  یمابدون ن  یاوشقانع کننده هم داشته باشن نه! نهال و ن  یلاگه دل  یحت -
 کنن!   یتونن زندگ 

زد گذشت   یم  یبغر   یبعج  یاز کنار بهزاد که امروز حرف ها  یزدن حرف   بدون
کر فواد را باز کرد. فواد از ف یشو ش یستو در دو یدبه صورتش کش یو دست 

 مقدمه گفت:  یو ب  یدونداد دست کش

 رفتم ثبت احوال! یروز د-

ها؟ مگر او نگفته  یمارستانرا بست. با خودش گفت مگر قرار نبود سراغ ب در 
 صحبت به نهال نداد. یهمان است؟ فواد اجازه  یشانبود که اسم ها

 خوام ازتون چندتا سوال بپرسم. یو دادم. م یاوشمشخصات شما و ن-

 یبهزاد که بدجور خاک  ینبه ماش یداد و نگاه  یهتک یبه صندل ین عصبا نهال
 بود انداخت.
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 رمان  کی

 ین؟کرد  یداثبت احوال پ ینهم رفت یزیچ- 

 طول بکشه! یدو هفته ا یکی یدبره شا یگفت. زمان م  یشه قطع ینم-

 با تمسخر گفت: یناعتماد داشت بنابر ا یمان به

 کرده؟  ییر ما تغ یلاسم و فام ینهمنظورت ا یعنی-

 رخ نهال نگاه کرد و گفت: یمبه ن فواد

 آره! بپرسم؟-

 تکان داد. یسر  نهال

 ین؟دون یم یدر مورد پدرخونده اتون چ -

چرا  یدفهم یرا در آورد و در خودکارش را باز کرد. نهال نم یچرم ی دفترچه
کرد و با   یگرفته است. دندان قروچه ا  یمافواد انگشت اتهام را به سمت ن

 حرص گفت:

من و  یننکرده که دار یکار  یمان ین؟بدون یمادر مورد ن ینخوا یچرا م یما؟ن-
 . یند یقرار م یمورد بازپرس

نگاه اش کرد و با همان  ینهال جد یبدون در نظر گرفتن صورت عصب فواد
 اش شده بود گفت: یشانیکه مهمان پ  یاخم

بق گفته ! طیخسرو یماگرده به ن  یبر م یهسر قض یکبه ونداد هم گفتم. -
 یابونپدر و مادرتون شمارو داخل خ یلیبه دال یش،سال پ یستشما، ب یها

داره و آه در بساط نداره شما   یکه سن کم  یکنن بعد از قضا پسرجون   یرها م
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 رمان  کی

 ین! همداخ یکنه. اونم بخاطر رضا  یقبول م یدوتا بچه رو به فرزند خوندگ  
نهال  یستن یباز نظر شما عج یرهگ  یو در بر م یکل  یاتچند جمله که محتو

 خانم؟

 حرص سرش را تکان داد. با

 یمردونگ  یکمبا سن کم اش  یکی ینکها یبه؟از نظر شما عج یچرا همه چ -
 شه و نتونسته از دوتا بچه بگذره؟ یسرش م

 ینسر ا  یک   یدکنند که شا  یقبول نم  یدانست نهال و ونداد به سادگ   یم  فواد
رفت.   یبه اداره م  یدنداشت با  ی. وقت آنچنان برگردد  یخسرو  یماماجراها به ن

 چشم اش جابه جا کرد. یاش را رو ینکشد و ع یرهخ یرونبه ب

 ین. حاال هم جواب بدینینب یو م یشعاطف یجنبه  یننهال خانم شما دار-
خوام بهتون کمک کنم. هم شما   ی! من مینش  یو ناراحت م  یاگه عصب  یحت 

 و هم ونداد.

شرکت  یک سهام  یشتر نصف ب ینکهمجرده و ا یه،سالشه مشهد یک چهل و -
 عمران بوده. یشاصل یبه نامشه و رشته  یساختمان ساز

 کرد و گفت:  یادداشتنهال را داخل دفترچه  یها گفته

 ی؟خب؟ خانواده اش چ -

حواله اش نکند. همه را متهم کند  یزیخودش را گرفت تا چ یجلو نهال
اش  یشانیپ ینب یرا متهم کند.  نهال اخم یماحق نداشت ن یدرست! ول

 نشاند.
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 خانواده اش فوت کردن!- 

 پنجره گذاشت و گفت: یاش را لبه  دست

 ی؟و چجور یچه سال-

کارآگاه مغرور که امروز   ینبه ا یزیکرد به خودش خونسرد باشد و چ  سعی
 .یدگرفت نگو  یخودش را م یلیخ

قبول کنه از دست دادشون و تک بچه بود   یمارو به فرزندخوندگ   ینکهقبل از ا-
 و نداره! یچکسو در حال حاضر ه

ازش  ین؟باور کرد ی؟شما چ  ی؟خسرو یماحرف ها رو بهتون زده؟ ن ینا یک -
 پدر و مادرتون کجا هستن؟ یدینپرس

 یایدبود. نه که ن یامدهوقت به ذهن اش ن یچاز آن سوال ها ه هیچکدام
. با تمسخر و طعنه یدگو  یدانست دروغ نم  یاعتماد داشت و م  یمابه ن  یعنی
 گفت:

چرا  یارینطرف و در ب ی یشینهثبت احوال و پ ینبر  ینتون یشما که زود م-
  ین؟پرس یاز من م

 و گفت: یدبلند خند فواد

 ینمن و قبول کن یحرف ها ینخوا ی. هم شما و هم ونداد نمیادخوشم م-
 یدونه و با قصد شما دوتا رو به سرپرست  یم یزاییچ یک  یخسرو یماکه ن

 یزیمراعات حالت و بکنم و چ یستمنهال خانم من ونداد ن ینقبول کرده. بب
شما دوتا رو به زور  یمان یندون یزنم. از کجا م ینگم. رک و راست حرفم و م
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 رمان  کی

. یادتونهمرد و زن خوشبخت  کی یچهره  یننبرده؟ شما به ونداد گفته بود 
 دفعه ... . یک چرا 

توانست   یگفت او نم  یم  یزیچ  یماپشت ن  ی. اگر کسیدلرز  یتاز عصبان  نهال
 حرف فواد را قطع کرد. یبلند یو صدا یتبا عصبان ینتحمل کند بنابر ا

 ینکنه. شما دار  یکار و نم  ینوقت ا یچه یماحد خودت و بدون آقا فواد! ن-
 یکه تو ذهنتونه بدون نشون دادن مدرک برا ییسوال ها ها و یهبا فرض

پشت پدرم صحبت  یدماجازه رو نم ینمن ا یندوز یو م ینبر  یخودتون م
 ! یدکن

 که  فواد خونسرد گفت:  یدرا کش یرهدر را باز کرد و دستگ قفل

 یکه م  یزهاییچ  یهنهال خانم! کاف  ینرس  یمن م  یبه حرف ها  ینفکر کن  یکم-
خانواده اتون  یدبه حرف من که شا ینرس یکنارهم اونجا م  ینو بذار یندون

 مقصر نبودن!

 آخر را به فواد انداخت. نگاه

ذره به حرف  یکاونجا  یدآدم بده است شا یماکه ن  ینهروقت مدرک آورد-
 شما فکر کردم. به درود آقا فواد! یها

ه بود. با خودش زد یخشد. بند بند وجودش  یینپا ینرا باز کرد و از ماش در 
ذره هم  یکاگر  یدوزد؟ حت  یبرد و م یخودش م یبرا یگفت با چه اجازه ا

ماند!  یآدم خوب م یاوشاو و ن یبرا یشههم یمادرست باشد ن یشحرف ها
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

را باز کرد  دکر   یسمت راننده به عقب نگاه م ی ینهبهزاد را که از آ  یندر ماش 
 آشفته اش نگاه کرد و گفت: یو محکم بهم زد. بهزاد به چهره 

 شده نهال؟ یچ -

 به بهزاد زد. یبدنش گرفته بود. لبخند کمرنگ  ینامحسوس لرزش

 یم 12. االن یگمکه م  یآدرس ینشه زودتر برو ا ینشده! لطفا اگه م یزیچ-
 .یدمو نخر  یچیشه ه

دهد.  یصنهال را تشخ یبودن چهره توانست درهم  یم یکه به سادگ   بهزاد
 گفت:

 شده؟  یچ -

نقطه از ذهن  ینفواد را به دور تر یکرد حرف ها  یو سع یدکش  یقیعم نفس
 اش ببرد.

 بشه؟ یدنشده! مگه با یزیچ-

آمد   ینبوق ماش  یصدا  یهنگاه گرفت و استارت را زد. بعد از چند ثان  مشکوک
 ییست اش را باال برد و موهافواد از کنارشان رد شد. نهال د  یشوش  یستو دو

 رنگ اش نامرتب بود را داخل مقنعه مرتب کرد. یمشک  یمقنعه  یر که از ز

 شه بخونه؟ ینم یداپ ینتتو ماش یزیچ-

 دستش کرد و گفت: یر به کنسول ز یاشاره ا یهمان اخم و دلخور با

 بزن! یخوا ی. هر کدوم و مینجاستفلشا ا-
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 رمان  کی

دستش را برداشت. درش را باز کرد و بدون نگاه کرده به فلش، وارد  بهزاد 
 یب  ینخوب نهال آهنگ غمگ یلیپخش، کرد. از شانس خ یاس ب  یوقسمت 

است!  یبود که چه قدر عال یداکالم شروع کرد به خواندن. امروز از اولش پ
به  کردنکند؟ بدون نگاه    یرا متهم م یماسوال بود چرا دارد ن یشواقعا برا

فواد در گوش   یداد. صدا  یهگذاشت و سرش را تک  یشهش  یبهزاد دستش را رو
دونه و با قصد شما دوتا رو  یم یزاییچ یک  یخسرو یمااش زنگ خورد. » ن

مراعات حالت و  یستمنهال خانم من ونداد ن ینقبول کرده. بب یبه سرپرست 
شما  یمان دونین یزنم. از کجا م ینگم. رک و راست حرفم و م یزیبکنم و چ

مرد و زن  یک  یچهره  یندوتا رو به زور نبرده؟ شما به ونداد گفته بود
کرد؟   یدانست از آنها پنهان م  یدانست؟ اگر م  یم ی.« چ یادتونهخوشبخت  
همه فقط چندتا  یناا ی؟بود خب که چ  یادشمرد و زن  یک یآره چهره 

کرد. » به ونداد هم گفتم.   یم  ینیقلبش سنگ  یانگار رو  یزیچ  یک بود.    یهفرض
سال  یستشما، ب ی! طبق گفته هایخسرو یماگرده به ن  یبر م یهسر قض یک 

کنن بعد از قضا   یرها م  یابونپدر و مادرتون شمارو داخل خ  یلیبه دال  یش،پ
داره و آه در بساط نداره شما دوتا بچه رو به فرزند  یکه سن کم  یپسرجون 
 یاتچند جمله که محتو  ین! همداخ  یرضا  کنه. اونم بخاطر   یقبول م  یخوندگ 

نهال خانم؟« چشمانش را  یستن یباز نظر شما عج یرهگ  یو در بر م یکل
به نهال انداخت و در دل اش به فواد ناسزا گفت. با  ینگاه  یمبست. بهزاد ن

 یگفت. اگر م یکه قلب اش م یزیفواد خالف چ یفکر کردن به حرف ها
 یدبود؛ شا  یبذره عج  یک  یدرد. شاینظر نگاش را در    یعاطف   یخواست جنبه  

بود کامال  یماداشتند از ن یکه هرچ   یاوشنهال و ن یبود؛ اما نه برا یهبق یبرا
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 رمان  کی

 یم ی! ک ی؟کن  یاز پشت اش م یزد » بازم دار یببود. عقل اش نه یمنطق  
 یم ی؟دون  یمقصره! از کجا م یمان یدشا یفتی؟به فکر پدر و مادرت ب یخوا

اش درسته!« دست اش مشت شد. حالت تهوع   همهفواد    یکه سوال ها  ینیب
 طاقت نداشت گفت: یگر به او دست داد. بهزاد که د

 بهت گفت؟ یشده؟ چ  یزینهال؟ چ-

را که در سراش بود را پس زد. بدون   ییو فکرها و صداها  یدکش  یقیعم  نفس
 نگاه کردن به بهزاد نگران گفت:

 !یاتچرند یسر  یک -

مدرک  یشاگر فواد برا ینکهظه فکرش دوباره رفت به سمت اچند لح برای
 یینیکرد؟ لب پا  ی! آن جا باورش می؟مقصر است چ  یماآورد و نشان داد ن

 ی ! هوایادز  یلیاش را گاز گرفت و چشمانش را باز کرد. حالت تهوع داشت. خ
داد.   یینرا پا  یشهرا خاموش کرد و سر ش  یگرم بود. دست برد و بخار  ینماش
زد و   یشدرون موها  یچنگ   یبهش دست داده بود. بهزاد با کالفگ   یش بدلرز 

 گفت:

  ی؟نگه دارم؟ خوب  یخوا یم-

سرد به صورت اش خورد نه تنها بهتر نشد بلکه بدتر هم شد. کل فکرش   هوای
 یات! با باال آمدن محتویشفواد و شک و گمان ها یپر شده بود از حرف ها

داشت کنار  ینکه ماش یتوجه به سرعت  یمعده اش بلند داد زد نگه دار! ب 
کمربندش   یع ترمز زد. باعث شد نهال چندسانت به جلو برود، سر   یرو  یابانخ
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 رمان  کی

رساند  یابانلرزان باز کرد و خودش را به سمت جوب کنار خ یرا با دست ها 
ر حال اش بهتر معده اش را باال آورد. بعد از چندلحظه انگا یاتو تمام محتو

به سمتش رفت و با  یآب معدن  ینشست. بهزاد با بطر  ینزم یشد که رو
 حرص درش را باز کرد و گفت:

 رسم. یو بخور! من فقط دستم به اون مردک برسه حسابش و م ینا-

. باز هم قند خون یچیددر بدن اش پ یرا نگه دارد ضعف بد یبطر  نتوانست
 یک . یدد یبود را تار م یستادهسرش ا یاش افتاده بود. بهزاد را نگران باال

دو زانو  ی.  بهزاد متوجه حال بدش شد که رویستادا یابانکنار خ ینماش
. ردکرد و مجبورش کرد چند جرعه بخو یک را به لبش نزد ینشست. بطر 

 نگاه کرد و گفت:بود. به نهال  یادچهره اش ز یو ناراحت  یتعصبان

 چندتاست نهال؟  ینا ینی؟ب ینهال؟ من و م یخوب -

 آمد. یمرد یرا باال آورد و دو را با انگشتانش نشان داد. صدا دستش

حال  ینکهبه آمبوالنس زنگ بزنم؟ مثل ا ینخوا یشده؟ م یزیسالم آقا چ-
 !یستهمسرتون خوب ن

 مرد زد. بهزاد گفت: یتبخاطر انسان یجان  یمهلبخند ن نهال

شه.  یم ینجوریاوقات ا ی! خواهرم افت قندخون داره گاه یستن یمشکل-
 ممنونم از لطفتون!

 خودش گفت: با
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 رمان  کی

و اونا رو  یدکه دو تا بچه رو د  یمابا ن یستادنحال من ا یدنکه با د  یمردم - 
 باهم دارن؟ یقبول کرد چه فرق  یبه سرپرست 

که با   یدصورت نهال پاش یو رو تیخمقدار آب کف دست اش ر یک بهزاد  
 شدن صورتش به خودش آمد. یسخ

 حالم بهتر شد! ی؟کرد  یسخوبم! چه خبره صورتم و خ-

بلند شد. بهزاد با اخم  ینزم یسوخت. از رو یم یشو گلو ینیداشت. ب لرز 
 دست اش را دور نهال حلقه کرد و گفت:

 ! یستکن! رنگ به صورتت ن  یهبه من تک-

کم روشن   یرا در درجه  یشد. بهزاد استارت زد و بخار ینزور سوار ماش به
 غضب آلود ادامه داد. یکرد و با همان چهره 

 بخرم بلکه قندت بره باال! یزیچ یک رم  یم-

توانست  ینم یگفت و بعد هم رفت. شکم خال یزیچ یک حرف اش  آخر 
 یبود شد و نگاه  یابانکه کنار خ  یقرص آرامبخش بخورد. بهزاد وارد سوپر 

 ی یوهآبم یک و  یکانداخت. بدون نگاه کردن چندتا ک یکک  یبه قفسه ها
. اگر یدبار  یم  یشاز سر و رو  یگذاشت. نگران   یشخوانپ  یبزرگ برداشت و رو

انداخت.  یخانه راه م یجلو یحساب  یدعوا یک رفت مطمئن بود  ینم دفوا
 بهزاد گفت: یدنبهزاد با ارزش بود. پسر بچه با د ینهال برا

 هزار تومن قابل شماهم نداره! یک و  یستب یشهم-
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 یرنگ اش را دراورد و بعد از گذاشن سه تا تراول ده تومن یپول قهوه ا کیف 
کوچک خارج شد و به اعتراض پسرهم توجه نکرد. در طرف نهال   یاز مغازه 

 به بهزاد زد و گفت: یجان  یمهرا باز کرد. لبخند ن

 گرسنم بود!  یلیبده خ یرتخدا خ-

 یوهرا از دست بهزاد گرفت و در آبم  یک ت بحث را عوض کند. پالستداش  سعی
 را باز کرد.

 نداره! یوانل-

 گفت:  یدر گذاشت و با دلخور یدست اش را رو بهزاد

 بخور قندت بره باال! یباش یزهپاستور یلیخواد خ یحاال االن نم-

ست انبه اش که اصال دو  یکرد و بدون در نظر گرفتن مزه    یکدهان اش نزد  به
 ی. بهزاد سریدرس  یش. انگار جان به دست و پاهایدنفس سر کش  یکنداشت  

 تکان داد و در سمت نهال را بست. خودش سوار شد و روبه نهال گفت:

 ی؟و غش کن یفتهدفعه قندت ب یک که   یریانتقام بگ یخوا یم ینجوریا-

 یآورد. درش را بست و داشبرد را باز کرد. دستمال یینرا پا یوهآبم ی شیشه
 زد و گفت: یشخندیکرد ن  یم یز برداشت و همان طور که دور لب اش را تم

 یو با چ  یفکر نکردم چجور ینشکنم! به ا یم یدااونا رو پ یرمماگه بم-
 یکمزنم تو سرشون! اگه  یرو م یمااول ن یمرحله  یبرا یعذابشون بدم. ول

 کشن!  یاشن عذاب موجدان داشته ب
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 یرا باز کرد. تکه ا  یک ک  ی. بسته  یدد  یاش خوب شده بود. همه جا را م  حال 
و نهال و ونداد  یمان یانکرد و خورد. بهزاد که م  یک کند و به دهان اش نزد

تکان داد. حال اش بد بود از درون داشت خون خون اش را  یمانده بود سر 
سرنوشت  یندبب تاکرد   یصبر م یدبا آمد؟ یاز او بر م یخورد؛ اما چه کار یم

اش راحت شد که حال نهال  یالخواهد. بهزاد انگار خ یاو م یرا برا یز چه چ
را روشن کرد و  ینکه نهال در برگه نوشته بود ماش  یخوب است طبق آدرس

 راه افتاد.

 *** 

بود. بهزاد  یدهرا ند یانمهر از نقشه ها بود. امروز ک یسر  یک  یدنکش  مشغول
است.   یدهرس  یمارستانبد شده و کارش به ب  یمابه همه خبر داده بود که حال ن

گذاشت. تلفن را برداشت   یز م  یو مداد را رو  یدتلفن دست از کار کش  یبا صدا
 از پشت تلفن آمد. یمنش یکرد. صدا  یک و به گوش اش نزد

 ! یرازینم ش. خایننشما رو بب یخواننفر م یک قربان!  یدسالم خسته نباش-

کرد   یافتاد که قرار بوده به او هم سر بزند. سرفه ا  یادش  یلدا  یلفام  یدنشن  با
 و گفت:

 بفرستشون داخل!-

 یز م  یرو  یو برگه ها  یدکش  یقیوقت داشت. نفس عم  یشهم دانشگاه  برای
ساده   یدر آن لباس ها  یلدارا جمع کرد. چند تقه به در خورد و بعدهم قامت  

را از نظر گذراند.  یشکرده بودند. سرتا پا  ییر دت همه تغم ینشد. ا یاننما
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که   یبزرگ مشک  یفو ک یشال مشک  ی،کاپشن سبز لجن  ی،مشک  ینشلوار ج 
 یعظمت   ینساختمان به ا  ینا  یدنکه از بدو ورود با د  یلداشانه اش بود.    یرو

کرد با خجالت سالم   ینگاهش م ینانهب یز که ر  یمان یدنماتش برده بود با د
 کرد.

 !یهم کالس ییدسالم بفرما-

کرد   یباور م یدفشرده شد. با یلدابه کار برد قلب  یماکه ن  یلحن همکالس از 
 یماکرد که ن  یباور م یدندار نبود. با یچیه یو نه ساله  یستآن پسر ب یمان

 به نامش بود و تمام دختر ها با  یشرکت ساختمان ساز  ینا  یشتر ب  یمیاالن ن
 یز م یمبل جلو ویشکستند. ر  یسر و دست م یشبرا یمان یوجود جا افتادگ 

 نشست. دستانش را قالب کرد و گفت: یمان

 یارن؟بگم ب یددار یلم یزیچ-

 نگاهش کرد. یلدا

 یزهاچ  یلیحرف ها رو بزنم و بعدهم برم! اشتباه من با خ  یسر  یکنه! اومدم  -
اون زمان در حضور پسرت صدام و  یدمن اشتباه کردم نبا یستقابل جبران ن

 بردم. اون حرف ها رو زدم و چوبش هم خوردم.  یباال م

االن که سنش  یبود حت  یتمام یز دختر همه چ یلداتفاوت نگاهش کرد.  بی
که   یمایینداشت. ن ییجا  یمان  یبود که در زندگ  ینا  یتباال رفته بود؛ اما واقع

را بگذارد و برود.  یز همه چ یشههم یبست تا برا یداشت چمدانش را م
 نتوانست سر بلند کند. یلدامنتظر شد ادامه دهد. 
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نبود.  یخوبه ول یز کردم همه چ  ینامزدش شدم به ظاهر فکر م ینکهبعد از ا- 
. پدرم بهش اعتماد یمثروت پدر  یدنمن غرق تجمالت بودم و اون غرق باال کش

  یچند شب قبل از عروس یقااما دق یه؛خوب! آدم یهکرد پسرخوب  یکرد. فکر م
رفته،  ما  یو آبرو یمکالهش و برداشتن و فرار کرده. ما موند یدبابام فهم

 ینقرض! پول مردم و بهشون داد. از اون محله نسبتا باال نش یو کل یمموند
 بلند نشد. یگهو د ید. بعد از سه سال پدرم خوابیمرفت

دانست زدن حرف  ی. میدگونه اش چک  یرو یاشک  یقطره  یدکه رس  ینجاا با
گذشت.   یماچشم ن یاز جلو یلداپدر  یکند. چهره   یرا دوا نم یدرد یشها

رفته بود  ییتنها یداشت و وقت  یکه وضع نسبتا خوب   یلکردهمرد تحص یک 
جوان آس و پاس بود در جواب  یککه   یمان یدندخترش با د یخواستگار

 یماکرد چون ن  ی. فکر میاوردز سرش درباو را ا یها ییبود که فکر دارا هگفت
ثروت  یدندو بچه را به عهده دارد با هدف باال کش یندارد و سرپرست  یچیه

 دخترش شده.  یکاو نزد

 یخوب  یکنم. حرف ها  یداتپدرم چند روز قبل از مرگش ازم خواست تا پ-
 یداشته باشه دنبالت م یابه دن یبهت نزده بود و شرمنده بود. گفت اگر عمر 

 کنه؛ اما اجل مهلت اش نداد.   یگرده و ازت طلب بخشش م

 یدستمال کاغذ  ی. جعبه  یدرنگش را کش  یقهوه ا  یز زد و کشو م  یکمرنگ   لبخند
 رفت. به سمتش گرفت و گفت: یلدارا برداشت و به سمت 

 گفت.   یو م ینهم یدد یمن و م یگهد یهرک  یددادم. شا یبه پدرت حق م-
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گونه اش را   یکرد و همان طور که رو  یدستمال برداشت و تشکر  یک یلدا 
 کرد گفت:  یم یز تم

 منم بود. یر تقص-

 ادامه داد. یلداچپش انداخت.  یپا یراستش را رو یپا نیما

از طرف خودم  ینکها یخواستم باهات حرف بزنم و هم برا یم ینا یهم برا-
 ی؟بهم بد یگهفرصت د یک شه  یکنم. م  یعذرخواه 

مغرور گذشته نداشت.  یلداحرف را از طرف  ین. توقع ایدباال پر یمان ایابروه
 زد و گفت: یجان  یلبخند ب  یلدا

. من و ببخش بابت یکن یکردم و قبول نم یجاییدونم درخواست ب یم-
که پدرم درموردت کرد و درموردم   یخواد توهم همون فکر   ی. دلم نمیشنهادمپ

 ! یبکن

قبول نکردن  یبرا یادیز یلقش بست. دالن یمالبان ن یرو یتلخ  لبخند
که دامن   ینهال بود. گذشته ا  یلشدال  یناز مهم تر   یکیداشت و    یلدا  یشنهادپ
احترام   یمان  یو نهال که انقدر برا  یاوشن  یشد. سوال ها و رفتارها  یم  یرشگ

 ییجا  یک به    بایدترک آنها را نداشت.    یم... تصمیقتحق  یدنقائلند بعد از شن
 یهرات  یارساندشان. هرچه باشد او پدر آنها بود. با باز شدن در توسط رو یم

 گرفت.  یدهرا ناد  یلدارفت و وجود    یمابه سمت ن  یا. رویدنگاه هر دوشان چرخ

 ی؟شده! االن خوب  یچ  یدمشن یسلطان  یاز آقا ی؟. خوب یماسالم ن-
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شته بود را در شرکت گذا یشپا یکه بدجور از وقت   ینگاه کردن به هرات  بدون 
 در دلش نشسته بود گفت: یمامهر ن

که   یننگرفت یاد! شما بعد پنج ماه کار کردن در شرکت یممنون خانم هرات -
 ید؟بدون اجازه وارد اتاق بنده نش

 گفت:  یوارد شده بود با شرمندگ  یاکه پشت سر رو  منشی

 قربان اشتباه بنده هم بود. یدببخش-

رنگ  یپالتو قهوه ا ی،مشک  یرا از نظر گذراند. شلوار کتان  یارو یسرتا پا یلدا
 یاش بدجور م  یداشت و چشمان مشک   یدی. صورت سفیکوتاه و شال مشک 

که تازه   یاو هفت سال را داشته باشد. رو  یستخورد که حدود ب  ی. میددرخش
تاسف  نیماانتخاب  یزد. در دلش برا یشده بود لبخند مسخره ا یلدامتوجه 

 کرد؛ اما ظاهر را حفظ کرد و گفت:  یلدانثار  یا یختر دهات خورد و د

 ! یدمتونخوام ند یسالم معذرت م-

 به دختر جوان زد. یکمرنگ   لبخند

 نداره. یسالم! مورد-

اخطار   یاوشآمد و در خانه هم هزار بار به ن  یکار بدش م  ینبه شدت از ا  نیما
نوسان بود تکان  آن سه نفر در  ینکه نگاهش ب  یمنش یبرا یداده بود. سر 

 داد و روبه او گفت:

 .ینبر  ینتون یشما م-
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 به ساعت انداخت. یمبل برخاست و دست پاچه نگاه  یاز رو یع سر  یلدا 

 از حضورتون مرخص شم. یدبا یماآقا ن ینممنون که وقتتون و به من داد-

ادب  یکم یکه انگار از خدا خواسته بود در دلش گفت خوبه دختر دهات   رویا
 .یستاداو ا یبلند شد و روبه رو یاتوجه به رو یب  مایداره. ن

 یمعذرت خواه  یک منم  یدشا ینکهراحت باشه! و ا یالتوندر هر دو مورد خ-
 به شما بدهکارم بابت اون روز در محل کارتون!

 زد و گفت: یلبخند تلخ  یلدا

 . یستمهم ن-

گذشت   یماکه از کنار ن  یکرد و هنگام  یآرام  یاش را مرتب کرد. خداحافظ   کیف
به خنده باز شد. هنوز هم  یماهم زمزمه کرد که لبان ن یدیخوشبخت باش

 زد. یمابه ن یلبخند یاحسود بود. بعد از بسته شدن در رو

 !یشنوم حرفتون رو خانم هرات  یخب م-

 را کنار زد و گفت: یشاز موها یهم انداخت و طره ا یرا رو یکشبار پاهای

 حال بپرسم بده؟ یسمرئاومدم از  ینکها-

خواهد به او  یدختر م یندانست ا ینشست. م یمالبان ن یرو پوزخندی
 ینم یااو رنگ نداشت. مخصوصا که رو یبرا یکس یشود؛ اما حنا یکنزد

جو  یبه موها یرفت و دست  یزشدوتا بچه دارد. به سمت م یمادانست ن
 و گفت: یداش کش یگندم
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 .یدببر  یفلطفا تشر  یدینحاال که پرس- 

گفته بود در گوش   یمادر مورد ثروت ن یادر گوش رو یانمهر که ک  ییها حرف
شهر مشهد  یلیاردرهایاز م یکیکردند او   یانداخت. همه فکر م یناش طن

شرکت و سهام چند کارخانه   ینبه جز ا  یمااست؛ اما سخت در اشتباه بودند. ن
و  یاوشهمه را هم به نام ن نداشت که یزیاش چ ینو خانه و ماش یگر د ی

. یاوشبه نام ن  یگر نهال کرده بود. سه دانگ خانه به نام نهال بود و سه دانگ د
کرده بود و فقط تنها   یاوشبود را هم به نام نهال و ن یدهکه خر   ییسهام ها

بود.   یدهدر تهران خر   یشبود که چندسال پ  ییکه به نامش بود خانه ا  ییدارا
 رفت و گفت: ایمن یز به سمت م یارو

 هم انقدر بداخالق؟ یسرئ-

 یدنبه عکس نهال افتاد. با د یانگاه رو یز م یرو یمان یروشن شدن گوش با
بود نقشه   یدهکش  یماثروت ن  یکه برا  ییعکس دخترجوان انگار تمام نقشه ها

 گفت:  یمارا صاف کرد و روبه ن یشگلو  یابرآب شد. رو

 !ینبهتر باشبهتره من برم به کارام برسم. انشاهلل -

 . یداز عکس العمل دخترجوان در دلش خند نیما

 ممنون!-

را محکم بهم زد که باعث شد  یمادر اتاق ن یتبلند و عصبان یبا قدم ها رویا
را برداشت و  یخنده بزند. گوش یر کنترل خنده اش را از دست بدهد و ز  یمان

 زد گفت: یکه خنده درش موج م  یتماس را وصل کرد و با لحن
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 سالم دخترقشنگم!- 

 کرد گفت:  ینفس نفس زنان همان طور که به بهزاد کمک م نهال

 ! ینره قرصت و بخور یادتزنگ زدم بگم قبل نهار  ی؟! خوب یماسالم بابا ن-

بچگانه   یصورت اش گرفت و به چهره    یسه نفرشان را برداشت و جلو  عکس
 شد. یرهنهال خ ی

 ی؟کارا کرد  یخوبم دخترم. چشم خوشگلم. چه خبر؟ امروز چ -

فواد از  یانگار حالش بهتر شده بود و حرف ها یمان یصدا یدنکه با شن  نهال
 مقدمه گفت: یذهنش رفته بود ب 

 !یمادوست دارم ن یلیخ-

 نشست. یمالبان ن یور  لبخندی

 ی؟و کرد یداتخر  یمنم دوست دارم دختر خوشگلم! نگفت -

 بغضش را قورت داد. بهزاد در عقب را بست.  نهال

 یمر یم یمبه بهزاد زحمت دادم. االنم دار یلی. خیدیمآره بابا همه رو خر -
 !یمرکز توانبخش

 و گفت: یدکاغذ کش  یرنگ رو یاهمداد س با

 دنبالت؟ یامب یخوا یم ی؟گرد  یبرم یباشه دخترم. شب ک -
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 یقار و قور م یشکم اش که از گرسنگ  یشد و دستش را رو ینسوار ماش نهال 
 .یدکرد کش

 . یمیستموا یشتر ب یرم! امروز بخاطر تاخیامجونم خودم م یمانه ن-

 در آنجا بماند و وقت بگذراند. یشتر خواهد ب یبود که نهال م خوشحال

 ینتخوب بخور! به بهزادم سالم برسون و بگو بب  مراقب خودت باش ناهارتم-
 !یچونهپ یگوش تو م

را قطع کرد، پس از   یزمزمه کرد. گوش  یگفت و خداحافظ   یآرام  یباشه    نهال
به نقشه ها انداخت. خط کش و مداد را برداشت   ینگاه   یماقطع کردن نهال، ن

اد سوار روشن شود. بهز   یمتشگران ق  ینتکال  یو موس را تکان داد تا صفحه  
 شد و گفت:

 یم؟ناهار بخور یمبر -

 11:30ساعت  یبه عقربه ها که رو یراست اش را باال آورد و نگاه  دست
 بودند انداخت.

 زحمتت دادم.  یلیامروز خ  یدنه داداش! من و برسون بعد خودت برو! ببخش-

سرد گلگون شده  ینهال را که بخاطر هوا یدست اش را دراز کرد گونه  بهزاد
 گرفت.بود را  

 بگو حرفت رو! یگهبار د یک -
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دست   یمحکم رو  یگرش،آمد با دست د  یکار بدش م  ینکه به شدت از ا  نهال 
 بهزاد زد و گفت:

 ! یآآآ دستت رو بکش! گونه ام و کند-

 آورد و گفت: ییندست بهزاد خورد دستش را پا یکه رو  یمحکم یضربه  با

 کرد.  یکار چ ینمانشاهلل دستت داغون شه. نگاه با دست نازن-

لبش   یرو  یو به بهزاد که لبخند  یددست سرخش نگاه کرد. نهال خند  یرو  به
 بود گفت:

 واست خوشحالم! یکه فکر کن  یزیاز چ یشتر ب یلیخوشحالم بهزاد! خ-

 استارت را فشار داد. یبه او زد و دکمه  یلبخند تلخ  بهزاد

که   یزمگرده! فقط مجبورم تو دلم بر   یبر نم یماهفر  یدن و خودزن کر   یهبا گر -
 !یستنهم داشتم که االن ن یزن و بچه ا

 کمربندش را بست.  نهال

 .یایبا نبودشون کنار ب یدشه بهزاد  با یحل نم یچیبا غصه خوردن ه-

 یتکان داد و از پارک درآمد. بعد چندسال از فوت همسرش هنوز هم نم  سری
را از دست  یز . بهزاد با از دست دادن او همه چیایدتوانست با نبود او کنار ب

 یبه ازدواج مجدد داشت و نه م یلینداشت. نه م یندهبه آ  یدیداده بود. ام
کرد تا   یبهزاد م ماسالت یهکه زنده بود با گر   یآخر  یروزها یماهتوانست. فر 

کرده   یداپ  یت. از آن زمان به بعد نسبت به جنس مونث حساسیردبگذارد بم
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داد  یبود. نهال متوجه حال بد بهزاد که محکم فرمان را در دستش فشار م 
به  یجان  یمهبار دوم بهزاد به خودش آمد و لبخند ن یزد. برا یششد صدا
 نهال زد.

 جان؟-

 ی؟خوب -

 مقدمه گفت: یو ب  یستادچراغ قرمز ا پشت

 خورم نهال؟ یافسوس م یاز چ  یدون  یم-

کشد و   یتلخش نم یها دست از گذشته  یسادگ  یندانست بهزاد به ا می
رود. سکوت کرد و  یکند و تا چند ساعت در خودش م  یبحث را عوض نم

ر رد که از خط عاب  یادهپ ینمنتظر شد تا بهزاد حرفش را بزند. بهزاد به عابر 
 شدند نگاه کرد و گفت: یم

موقع ها  یبود باعث رنجشش شدم. بعض یشمکه پ  یچرا اون مدت  ینکهاز ا-
که کردم و   ییجا  یب   یها  ی! بابت شوخ یمحض شوخ  یدلش رو شکستم حت 
کرد و لبخند به لبش نشوند تا منه   یانقدر خوب باز ینکهناراحت شد. بابت ا

 برایو    یختر  یکه م  یینگ زرد و موهار   ینکهسرطان داره! از ا  یدماحمق نفهم
 !یشهگفت بخاطر حاملگ  یگول زدن من م

زد درد داشت. غصه  یکه م  ییحلقه زد. حرف ها یشدرون چشم ها اشک 
 تر شد.  ینبود سنگ یشکه از صبح در گلو  یداشت. بغض

 شکنه یزنه دلم که م یکه م  بارون
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 یرس ینم یوقت  یکس  یب  روزای 

 کنار من  ینجاقدم زدن ا وقت

 یهتو خال یجا یهتو خال جای

 یهتو خال یجا  یامن و غروب و در بارون

 یهتو خال یهرجا جا یشهفکرتم هم  تو

گذاشت و با   یشهش یبدون نگاه کردن به نهال، دست چپش را لبه  بهزاد
 گذشته گفت:  ینهمان لحن غمگ

اطر رفت. بخ یماهمن فر  ینهال من شرمنده ام شرمنده! بخاطر ندونم کار-
 یپا  یدمد  یم یبچه دار شدنمون بودم که هر عالئم  یانقدر تو خوشحال  ینکها

 ذاشتم. یم یشباردار

 شد. یرهرخ بهزاد خ یمن به

شه.  یحل نم یچیشه. با خراب کردن حالتم ه یحل نم یزیبا افسوس چ-
 خوشبخت شو.  یماهفر  ی.  به جایکن  یکن زندگ   یسع

 .یدبه صورتش کش یراه افتاد و دست  یی،سبز شدن چراغ راهنما با

 یکه اون عوض  ییهم بخاطر بال  یجور  ینخوام حال تو بد کنم نهال! هم  ینم-
خوام با گفتن حرف هام حالت بد شه! مقصر اون  یسرت آورد شرمندتم. نم

 ینکردم ا  یکردم... اگه به حرفت گوش نم  یاتفاق من بودم. اگه دعوتت نم
 شد. ینم یجور



  

 
590 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 کرد و گفت:  یا یبغضش را قورت داد. اخم تصنع نهال 

همه اش  یچ  یعنی. یارمتو سرم اسمتم نم یحرف و بکوب  ینا یگهبار د یک -
  ین؟کن  یم یازم معذرت خواه 

نگه داشت. نهال همراه با  یمرکز توانبخش یداد. جلو یحسکوت را ترج بهزاد
 ل به سمتش رفت. نها یدنشد. نگهبان با د یادهپ یناو از ماش

 !یسالم خانم خسرو-

 به پسرجوان زد و گفت: یلبخند نهال

 داخل؟ یمرو ببر  یناا یدشه کمک کن ی. میدسالم! خسته نباش-

 یرو از صندوعقب بر م یلگفت و به سمت بهزاد که داشت وسا  یچشم پسر 
روبه   یشانرا برداشت. بهزاد با همان افکار پر   یداشت رفت، قلم موها و شاس

 نهال گفت:

 کجا ببرم؟-

 یپسرخوب! االن زنگ م ینر  یگارمجا بذار! برو به کارت برس! دور س ینهم-
 گم حواسش بهت باشه.  یم یمازنم به ن

 ی؟با من ندار یباشه دخترم! کار-

 نگاه کرد و گفت: ینشبهزاد زد. در چشمان غمگ یشانه  به
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تا باهاش  یدار یاز ن یکه به کس  یمروز واقعا ممنونم. اگه هم فکر کردبابت ا- 
 یدکتر   یمچهن  یک دوما    یمباشه اوال خواهر برادر  یمن هستم. هرچ   یحرف بزن 
 هستم.

ناهار   یهم برا  یزیچ  یک ام بود. مراقب خودت باش!    یفهباشه! در ضمن وظ-
 بخور! 

زاد در صندو عقب را بست. شده بود. به  یرهتکان داد و با لبخند به او خ  سری
زد  یتکان داد که تک بوق  یشبرا یبه سمت در راننده رفت و سوار شد. دست 

ونداد را گرفت.  یبه سمت شرکت راه افتاد. شماره  یشانو با همان افکار پر 
 .اختاند ینخسته اش در گوش بهزاد طن یصدا یدبه بوق سوم نرس

 چه خبر؟ ی؟! خوب یرسالم ظهر بخ-

 یستادهمت راست به عقب نگاه کرد نهال هنوز هم در آن سرما اس ی ینهآ  از 
 را به خاطر آورد.  یشبود. اتفاقات چندسال پ

 !یم! اگه دوستت بذاره عالیرسالم. ظهرتوهم بخ-

را کمتر  ینبود باال رفت. سرعت ماش یونداد که در بزرگراه امام عل ابروهای
 کرد و گفت:

 دوستم؟ -

 کنه.  یکه داره به نهال کمک م  یآره! دوستت! همون -

 گفته؟  یزیشده بهزاد؟ فواد چ یچ -
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زد. داخل  یشخندیکوچکتر شده بود انداخت. ن یرشاز نهال که تصو نگاه 
 و گفت: یچیدکوچه پ

کنه درست؛   ی! داره به نهال کمک میشههم یگم برا  یو م یزیچ یک یکبار -
زنه حالش و بدتر کنه. امروز سر  یه مک  ییبا حرف ها یدممن اجازه نم یول

 به نهال گفت که حالش بد شد.  یاتیچه چرند یستصبح معلوم ن

درهم شد. پس بازهم بحث  یشحرف از زبان بهزاد. اخم ها ینا یدنشن با
 بود.  یدهرا وسط کش یمان

درست؛  ینهبب یبذارم نهال آس یمونم. گفتم نم یکه دادم م  یقول یمن پا-
 یستب ی؟فهم یشه. م یحالش بدتر م یزهاچ یلیونستن خاون با ند یول

  ی؟و که بود؛ اما تا ک  یزیچ یرفتکرد. پذ  یزندگ  یالخ یسال ب 

 .یدغر  یتداد و با عصبان یینرا پا یشهبهزاد دور فرمان مشت شد. ش دست

 تا هروقت که بشه! -

کرده   یبود. فواد بد قول یختهبهزاد بهم ر یحرف ها یدناو هم از شن اعصاب
کرده بود که حالش   یبود. گفته بود در نبود ونداد مراقب نهال است؛ اما کار

 بد شود. از دور برگردان دور زد و گفت:

کنه تا بفهمه کمکش نکنم؟ منم ساکت شم   یم یخودش داره پافشار یوقت -
ه من گه. درست  یکه اصال نم  یماو نگم تا حالش بهتر شه؟ ن یدمفهم یو هرچ 

 .یدمکارم تموم شه. شهادت درست و م  یاشتباه کردم! وقت 

 زد. یشدر موها یدانست. چنگ  یرا م یزهاچ یسر  یککه   بهزاد
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 یدبدونه؟ گوش کن ونداد با یدبهشون بگه؟ اون شا  یماخود ن  یذار یچرا نم- 
 یک به نزد  یعالقه ا  یمان  یدونم چرا ول  ی! نمیرونب  ینهال بکش  یپات و از زندگ 

 یبرسون   یببهش آس  یخوا  یکنه تو هم م  یو به نهال نداره! اون فکر مبودن ت
 .یزمو بهم بر  یهمه چ  یمابه ن یقنکن با گفتن حقا یو کار

لحظه  یکترمز زد.  یرو یاصل یابانحرف از زبان بهزاد، کنار خ ینا یدنشن با
کرد از او دور   یم  یدانست؟ نهال را سع یاو را خطر م  یماشد. ن  یمغزش خال

 .یدبه صورتش کش یدست  یتکند؟ چرا؟ با عصبان

 کار کنه؟ من و دور نگه داره تا به نهال کمک نکنم؟   یخواد چ  یم-

 یمان یبرداشت از حرف ها یک دانست و تنها  یموضوع را نم ینکه ا  بهزاد
 داشت گفت:

 ... .یکن  یتو بشه! اگه هم بفهمه که کمکش م یر خواد درگ یچون نم-

بود. در ذهنش اتفاقات را  یگرید یزهایچ یماحرف ن یننکرد. پشت ا باور 
وجود  یز فرمان زد. تنها دو چ یکنار هم گذاشت و با انگشت اشاره اش رو

گفت   یافتاد. حس اش م یشکه چند وقت پ  یداشت. شهادت دروغ، اتفاق 
 هست.  یانم ینا یگرید یز چ

مدت  ینا یلیگذشته ندارم. نهال خ  یبه تداع  یلینره ونداد! م یادتحرفم و -
 ین! بهتره در ایز و بهم نر  یشآروم حقشه! با اومدنت زندگ یشد. زندگ  یتاذ

 ! یمابه ن یشو بسپر  یمورد دست نگه دار
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از پشت سرش آمد.   یایدتوانست از جا پارک رد ب  یکه نم  ینیبوق ماش  صدای 
شد. دست   یداشبرد گذاشت. باروش نم  یرا قطع کرد و رو  یونداد گنگ گوش

او تا  ی. درست بود اشتباه کرده بود؛ ولیدفهم یرا نم یمان یلنگه دارد؟ دل
حرف  االداد. ح یرونتوانست آن مدت به نهال کمک کرده بود. نفسش را ب

. یستقابل اعتماد ن یماو گفته بود نباور کرده بود. ا یمافواد را در مورد ن یها
بهزاد  یحرف ها یدناست؛ اما االن با شن یادیز یزهایاتفاقات چ ینپشت ا

 یقانع کننده ا یلاو دل یاتفاقات برا ینشده بود. ا یلتبد یقینشک اش به 
پدربزرگ اش  یخانه  یمیرا روشن کرد و به سمت محل قد یننبود. ماش

 یابان. چند خیدفهم یم یدگفتند خودش با ینم یزیرفت. حاال که آنها چ
اش  یبافت طوس یرنگش را رو یتر از محله پارک کرد و پالتو مشک  یینپا

را به   یمارو رفت. فکر نهال و ن  یادهرا قفل کرد و به سمت پ  ین. در ماشیدپوش
مغازه   ینرا بست و به سمت اول  وشپالت  یموکول کرد. دکمه ها  یگریوقت د

در بود را با دست پس  یکه جلو  یکیبود رفت. پالست یمیقد یسوپر  یک که 
شده  ینباال نش یخان و حاج مجتب یونزد و وارد شد. خالف االن که هما

فروشنده بود که پشت   یکردند. پسر جوان   یم  یبودند. قبال در وسط شهر زندگ 
روبه  یخنث  یاش بود. با همان چهره  ینشسته بود و سرگرم گوش یشخوانپ

 پسر گفت:

 سالم آقا!-

 اش را خاموش کرد و روبه ونداد گفت: یگوش  مرد

 !یدسالم خوش اومد-
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ها   یانواع و اقسام خوراک   یآهن  یبه داخل انداخت. با قفسه ها  ییگذرا  نگاه 
قرار داشت.  یبستن یخچالشده بود و در آخر هم دوتا  یدهچ ییو مواد غذا
 یرد با کسک یم یکه سع یشهلبش نشاند و خالف هم یرو یلبخند زورک 

 نشود. گفت: یمیصم

منطقه هست.  ینا یاز اهال یکیخواهرم خواستگار اومده.  یراست اش برا-
 خواستم چندتا سوال بپرسم. یم

حرف  ینا یدنونداد بود با شن یمتساعت گران ق یکه هنوز نگاهش رو  پسر 
 از فکر درآمد.

 ین؟بدون ینخوا یم یدر خدمتم! درمورد ک -

تنش  یمتیدارد. کاپشن گران ق یسر و وضع پسر معلوم بود که وضع خوب  از 
 بود. خودش را خجالت زده نشان داد.

 سروش! یخانواده -

 کرد و گفت:  یز چشمانش را ر پسر 

دونم چون  ینبودن! البته من نم ینجاا یخانواده ا ینسروش؟ تا حاال همچ-
 منطقه! یندو سال هست که اومدم ا

 سمت چپ بلند کرد و ادامه داد. یابانخرا به داخل  دستش

وقت هست که  یلیبدونن! چون خ یدداخل کوچه شا یمغازه دارها یول-
 کنن!   یم یزندگ  ینجاا
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 نشسته بود گفت: یصندل یبه اطراف انداخت. به پسر که رو ییگذرا  نگاه 

 !یشترهکردم شما قدمتتون از همه ب  یمن فکر م -

 یمکه فوت کرد داد  یشسال پ 5ابام بود. از ب یقبال مغازه  ینجانه داداش! ا-
 اجاره. بعد دوسالم من اومدم.

 تکان داد و گفت: سری

 ! ممنونم بازم! یامرزشتونخدا ب-

 زد. یلبخند پسر 

 انشاهلل خواهرتون خوشبخت شن!-

 یابانخارج شد و به سمت خ یزمزمه کرد. بعد از خداحافظ  یممنون  ونداد
عمارت سروش بود.   یابان! آخر خیآجر   یبا سنگ نما  یمیقد  یرفت. خانه ها

بود، کله  یخانهچا یکنگاهش به چندتا زن که مشغول صحبت بودن افتاد. 
لبش  یرو یاش خورد. لبخند تلخ  ینینان داغ به ب ی! بویو عطار یپز 

رفت تا نان بخرند. آن هم سر  ی! با عمو اش میر اش بخ یبچگ  یاد. ستنش
کنم را زمزمه کرد. زن   یم یداتونلب پ یر اه کرد و زنگ یابانصبح. به آخر خ

داشت مشغول  یونداد که سر و وضع مرتب یدنبودند با د یستادهکه ا  ییها
 همسن بدانند. ب یباتقر  یزن ها ینا یدپچ پچ شدند. با خودش گفت شا

 زد و گفت:  یسقلمه ا یگریاز انها به د یکیسمتشان رفت. 

 سمتمون! یادداره م-
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 یپانها گفت که متقابال جوابش را دادند. دست راستش را درون جبه    سالمی 
 پالتوش فرو برد.

 ین؟شناس یسروش م یخانواده ا ینجاشما ا-

 داشت گفت: یدرشت تر  یکلاز زن ها که ه یکی

 ین؟پرس یمحله رفتن چرا م ینوقته از ا یلیخ-

 !یرامر خ یبرا-

 ونداد را از نظر گذراند. یکرد و صورت آشنا  یز از زن ها چشمانش را ر یکی

 خودت؟-

 نه تکان داد و گفت: یبه معن یسر  ونداد

 !یخواهرم اومدن خواستگار یبرا-

 یشتریخورد سن و سال ب  یزن که تا االن سکوت کرده بود و بهش م  سومین
 کرد و گفت:  یمیقد یبه عطار یداشته باشه اشاره ا

 ! از اون بپرس!یشترهقدمتش از همه ب یاون عطار-

 ممنونم ازتون!-

 روبه آن دو نفر گفت: یکلتکان دادند. همان زن درشت ه سری

 بودمش! یدهد ییجا یک زد.  یآشنا م یبعج-
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بحثشان  یتکان دادند و به ادامه  یدو که با نظر او موافق بودند سر  آن 
کرده بودند پرداختند. ونداد با  یکه اسباب کش یدیجد یدرمورد خانواده 

داد.  نگاهش  یرفت و در را هل داد و سالم یبلند به سمت عطار یم هاقد
 ریخت  یم  یر خاکش  یک تنش بود و داخل پالست  یمرتب  یکه لباس ها  یبه مرد

 ماند. مرد به سمت ونداد برگشت و گفت: یرهخ

 !یسالم بابا جون! خوش اومد-

لبش نشست. مرد را از نظر گذراند. شلوار کرم  یرو یعطار یاز بو لبخندی
الغر! مرد متوجه   یکلیکم پشت و ه  یبلند و موها  یشر  ی،مشک   یراهنکتان، پ
 او شد. ی یرهنگاه خ

 در خدمتم!-

 در آورد. یبشقدم به سمت جلو قدم برداشت و دستش را از ج چند

 درسته؟ ینمحل دار ینمغازه رو در ا ینتر  یمیکه شما قد  یدمشن-

جلوه دهد را از نظر گذراند  یکرد عاد  یم یونداد را که سع یگرفته   ی هرهچ
 قرار داشت کرد و گفت: یکه کنار بخار  یبه دو صندل یو اشاره ا

 بابا جون!  ینبش-

 ینشست. مرد دوتا استکان و نعلبک  یآهن یصندل یگفت و رو ممنونی
رد م ینکرد ا  یگذاشت و خودش هم نشست. حس م  یزیم یبرداشت. رو

 یرا صاف کرد و به مرد که با لبخند نگاهش م یشرا خبر دارد. گلو یز همه چ
 کرد. گفت:
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 یخواهرم خواستگار اومده و برا  یباشه به شما بگم که برا  یازیفکر نکنم که ن- 
 تا چندتا سوال از شما بپرسم و بعد هم برم! ینجامو...  من ا یرهامره خ

دو دوست اش   یهکه شب  یمرد  یدنبخاطر د  یداد. لبخند  یهتک  یبه صندل  مرد
 بود زد.

به  یادتنداشتم بخاطر شباهت ز یادو به  یثاقجهان و م یاگه چهره  یدشا-
 کردم. اسمت ونداد بود درسته؟  یو عموت اشتباه م ییدا

منتظره آماده کرده بود.   یر غ  یحرف ها یتکان داد. خودش را برا  یسر   ونداد
. یختر یچا یبرداشت و داخل استکان اول یربخا یرا از رو یفلز  یمرد قور

 گذاشت و گفت:  یداخل نعلبک 

 ی؟بپرس یخوا یخب؟ نم-

را درش را  یو قندان سفال یختر یخودش هم چا یکرد که مرد برا  تشکری
بود؛ اما او  یدهکه از پدربزرگش پرس  یبرداشت. سوالش را به زبان آورد. سوال

 جواب نداده بود.

پسر بزرگش رفته بود  یبود؟ اون که برا یخان چ  نیوعلت قبول نکردن هما-
 چرا جهان و قبول نکرد؟ ی،دختر حاج  یخواستگار

 شد. یرهونداد خ یگرفته   یرا درهم قالب کرد و به چهره  یرشدستان پ مرد

 ینکهگرده به سال ها قبل، مثل ا  یخان بر م  یونبا هما  یخصومت حاج مجتب-
 یدمکرده. از عموت شن  یدر حق حاج مجتب یخان ظلم بزرگ  یونهما یدر جون 
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و چندبار پسر بزرگش   ینکه حاج آقا در حقش کرده و چند  یکار  یبخاطر تالف  
 خانم برده و آورده جهان و قبول نکرده. یالو سر سه

 ونداد باال رفت.  ابروهای

 بوده؟ یباور کنم که بخاطر تالف -

 سرد شود. یو گذاشت تا چا کرد  یخال یاستکان را داخل نعلبک  مرد

 بابا جون!  یدمبود که من شن یزیچ ینا-

مرد   یاش را مطرح کرد. چهره    یبود. سوال بعد  یمسخره ا  یلونداد دل  برای
شش ساله بود پدرش محبتش را به زبان  یپدرش انداخته بود. وقت  یاداو را 

 یز مه چرفت؛ اما پس از آن اتفاق ه  یپسر بزرگش م  یاورد. قربان صدقه    یم
توانست از چشمانش بخواند.   ی. پدرش آدم سابق نشد. ترس را میختبهم ر

که ناخودآگاه بر لبش نشسته بود   یزد و با لبخند ینزم یچپش را رو یپا
 گفت:

 شد؟  یچ  یدکن  یفتعر  ینخوا ینم-

و دونستنش  یپسرم؟ چ  یبدون  یخوا یسال م یو خورده ا یچرا بعد س-
 کنه؟   یعوض م

برد   یکه بو و عطرش هوش را از سر آدم م  یخوش رنگ   یو به چا  یدکش  آهی
 شد. یرهخ

 بفهمم!  یدبا-
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 یبلند شد و به سمت در آهن  یشکه ونداد به او اعتماد ندارد. از جا  یدفهم  مرد 
نوشته بود » بازاست« را برگرداند و با لحن  یشکه رو  یرفت و کاغذ یعطار

 گفت:  ینیاندوهگ

 نفر برسونم. یک و به دست  یثاقم رییادگاتا  یدپس موقعش رس-

افتاده بود   یشگذشته شانه ها  یمتعجب به مرد که از  فرط غم و غصه    ونداد
 ی. مرد با قدم هایدنفر بداند و به او بگو یک کرد که   ینگاه کرد. فکرش را نم

مغازه و سمت راست قرار داشت رفت. درش  یکه انتها  یآرام به سمت کمد
 را باز کرد.

 داشت؟ یزیعمو چ یادگاری؟چه  ؟یادگاری-

در آمد. خم شد و  یلوال یخاک گرفته را باز کرد که صدا یمیکمد قد مرد
 گشت گفت:  یاش دنبال م یمیقد یلوسا ینهمان طور که ب

خودم نگه داشتم.   یشنفر پ  یککه من بعد از خبر فوتش به درخواست    یزیچ-
 سوزونه! یو ممانده ر  یباق  یزهایدونستم پدربزرگت تنها چ یچون م

پر  یشده  یکنده کار  یخورد. مرد بعد از برداشتن جعبه  یجرعه از چا یک 
. خوشحال بود که ونداد سراغ آن رفته بود. یددست کش یشاز خاک بر رو

 یکیهخانواده جدا بدون صالح! اون  ینگفت ونداد را از ا  یم یشههم یثاقم
در  دید؛خن یم یثاقحرف م ین! بامرام و با معرفت! آن زمان به اییشمثل دا

به سراغش برود و انگار انتظار او جواب داده  یسال ها منتظر بود تا کس ینا
فهمد چه بر سر خانواده اش  یبود. ونداد از آن طرف خوشحال بود که آخر م
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ه دفتر ب  یکرده باشد. نگاه   یپدرش هم اشتباه   یدترس  یآمده و از آن طرف م 
 یده صفحه  یآن  میمتص یک یو جهان انداخت. ط  یثاقم یکهنه   یخاطره 

نوشته شده  یگریشده بود و توسط آدم د یدهآخر دفترچه را که زرد و پوس
 یدفتر استفاده م یکآنها از  یرا جدا کرد. هر دو یبود آن هم به زبان فارس

ن هم بود. هم نامه جها  ینوشت. نامه ها  یم  یثاقکردند؛ اما با رفتن جهان، م
ارسال کرده بود. ده صفحه   یثاقم  ایکه در آن مدت بر   یزیو هم عکس و هرچ

 ینرا داخل پوشه گذاشت و جعبه را برداشت و به سمت ونداد که سرش را ب
گذاشت و   یز م یدستانش گرفته بود رفت. سرش را باال آورد. مرد جعبه را رو

 ونداد اشاره کرد و گفت: ینصفه  یبه چا

 افته! یخور پسرم! از دهن مب-

. مرد قند را یدشده استکان را سر کش یکنده کار  ینگاه گرفتن از جعبه  بدون
 زد و جرعه از آن خورد. یداخل چا

 یه؟چ ینشه بپرسم ا یم-

 یدنشهورت کش  یرا خورد که صدا  یجعبه را به سمت ونداد هل داد. چا  مرد
 سکوت را شکست. 

 عموت فرستاد و عکس!  یکه برا  ییو عموت و نامه ها  ییدفترچه خاطرات دا-

 دستانش را در هم قالب کرد. ونداد

 نابود نشد؟ یز مگه همه چ-

 و گفت: یدکش  آهی
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کردم. بهم   یکه فکرش هم نم  یو بهم داد. کس ینخانواده ا یاز اعضا یکی- 
 یادبالخره ب یکی یدخودم نگه دارم و منتظر بمونم  شا یشالتماس کرد پ

و از من بخواد تا  یادسروش ب ینکردم که پسر حس  یو نم ینسراغم. گمون ا
 یکس  نموضوع رو به جز چند نفر و م  ینباشه ا  یو بهش بگم. هرچ   یز همه چ

 بسته شده! یشههم یو برا یدونهنم

مرد  یندانست پاسخ سواالت دست ا یرا جمع و جور کرد. اگر م خودش
 یزد. مرد اجزا  یسر م  یمیقد  یمحله    یننفر به ا  یناول  یشاست. چندسال پ

 یدنو خوش پوش بود. با د یافهصورت ونداد را از نظر گذراند. خوش ق
 که در انگشت اشاره اش بود. حرفش را ادامه داد.  یانگشتر 

ازت ممنونم! کم کم  یاز گذشته بدون  یخوا یو م یکه اومد یبابت هرچ -
تو رو  یسوال ازت بپرسم چ  ینتونم بابت دادن ا یشدم؛ م یم یدداشتم ناام

 کشونده؟  ینجابه ا

. نفسش یستمرد دشمنش ن ینکه انگار ته دلش قرص شده بود که ا  ونداد
 را رها کرد و گفت:

 یعمو و خانواده  یحرف ها درست نباشه؛ ول یندرست نباشه گفتن ا یدشا-
 ه هستن!زند ییدا

. یدحرف از زبان ونداد، نفسش بند شد. مردمک چشمانش لرز ینا یدنشن با
کرد. دوستانش   یخوشحال م یتنها یآن ها زنده هستن او را ب  ینکهباور ا

لبش   یرو  یو جهان! چشمان او برق زد. ونداد لبخند محو  یثاقزنده بودند. م
 نشاند و ادامه داد.
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 کنم.   اشونیدبا دونستن گذشته بتونم پ یدشا- 

پالتوش را صاف کرد. جعبه را برداشت و روبه مرد که از  یشد و جلو بلند
 گفت:  یدگنج  یدر پوست خود نم یجانه

 جعبه ازتون ممنونم! ینبابت دادن ا-

 کار را کرد.  یندستش را دراز کرد که ونداد متقابال هم مرد

ونم که امروز حتما بهم خبر بده! ممن یاداز دست من برم یکمک   یاگه فکر کرد-
کرده که دست   ییر تغ ینوشته شده. از اون به بعد راو ییجا یک تا  ی،اومد
 منه! 

در صورتش نقش بسته  یکه از خوشحال  یکرد.  با لبخند  یو خداحافظ  تشکر 
حراف به او افتاد.  یرا باز کرد و خارج شد که نگاه همان زن ها یبود در آهن

برگه را چرخاند و  یابان،مرد ونداد را بدرقه کرد و بعد از خارج شدن او از خ
 نشست. یشخوانپشت پ

را باز کرد و جعبه را سمت کمک راننده گذاشت و خودش هم   یندر ماش  ونداد
 زد و گفت:  یسوار شد. لبخند مرموزانه ا

 !یکهنزد یلیاش برسه خسروش به سز  یونکه هما  یکنم. روز  یم یداشونپ-

داشت به آپارتمان آزاد که در شهرک غرب قرار داشت  یمپارک درآمد. تصم از 
سال  یکافتاد.  یدبرود. خم شد و در داشبرد را باز کرد. نگاهش به دسته کل

هم قبل از امدنش به مشهد در همان جا ساکن بود. کمربندش را بست   یشپ
 یآن بازه    ر رب تهران راه افتاد. دبه سمت غ  یا  یوصف نشدن   یو با خوشحال
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اگر بفهمد   یمتی؟فهمد چه شده است؛ اما به چه ق  یخوشحال بود که م  یزمان  
 سوم آن دفتر که بود؟  یراو یرد؟آنها جبهه بگ یهتواند عل یشود؟ م یچه م

 فصل اول پایان

*** 

رنگش را سرش کرد.  یمشک  یرنگش را بر تن کرد. مقنعه  یدروپوش سف 
گفت. در اتاق را باز کرد و   یتیموفق یبه سو یشلبش نشاند. پ یرو یلبخند

نقطه از ذهنش ببرد.   ینفواد را به دورتر   یکرده بود حرف ها  یخارج شد. سع
 زد و گفت: وبه ا یتکان داد. نهال لبخند یشبرا یبه او افتاد. دست  یاز نگاه ن

 !یرظهرت بخ یازجانسالم ن-

 و گفت: یستادا نیاز 

 ی؟ا یکارهخوشگله! امروز چ یر جونم! ظهرتوهم بخ یاهسالم گ-

صورتش  یکمرنگ را هم رو یشانداخت. امروز همان آرا یاز به ن نگاهی
 نداشت.

 !یارمحسن آقا رو به حرف ب یرمم-

 و گفت: خندید

 ی؟ندار ی! کاریرمپس! برم وقتتو نگ یموفق باش-
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. یستاددر ا  نه تکان داد و به سمت اتاق حسن آقا رفت. پشت  یبه معنا  سری 
 یلیبه وسا  ی. نگاه یدرا شن  یتراش قلم ن   یچند تقه به در زد و وارد شد. صدا
 که کنار اتاق بود انداخت و گفت:

 !ینبد یادو واستون بخرم تا بهم  یستکه ل  ین! گفتیر سالم! ظهرتون بخ-

 یدگینهال چشمانش را بست. به سمتش برگشت. رنگ پر  یآشنا یصدا با
خندانش چشمانش غم  یح معلوم بود. خالف چهره نهال به وضو یچهره 

 یبه صندل  یمکث کند. مرد اشاره ا  یهاز چند ثان  یشتر داشت. نتوانست ب  یبزرگ 
روپوشش را باال زد. به سمت  ینتخت گذاشت. آست یکرد. نهال پوشه را رو

قرار داشت برد. خودش را  یوار که کنار د یبزرگ  یز م یک رفت و نزد ندلیص
 یکه م  ینهال بود. نهال  یشنشان داد اما حواسش پ  یقلم ن   یدنمشغول تراش

انداخت. شلوار کتان  یشبه لباس ها ینگاه  یمکند. ن  یاو را عصبان  یدترس
 لیخورد که شصت سا یتنش بود. به او م یرهت یسورمه ا یراهنو پ یمشک 

چهل و پنج سال! از  یعنی 1356د داشته باشد؛ اما در پرونده اش نوشته بو
داشت از  یمبلند شد و به سمت کمدش رفت تا برگه بردارد. تصم یشسرجا

 کوچک شروع کند و بعد به منظره برسد.   یزهایچ

 یندازه؟م یکس  یادشما رو  یالذت بخشه براتون؟  ینقاش-

. از پشت سر یداز سمت مرد نشن یدوم برگه ها را گذاشته بود. جواب  ی طبقه
تر بود؛ اما حسن آقا   یکلخوش ه  یمابود که ن  ینبود. تنها فرقشان ا  یماثل نم
 داشت. یالغر  یکله
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 یم یتا ک  یول ین؛و به من اعتماد ندار ینبگ یزیچ ینخوا یدونم نم یم- 
 ین؟سکوت کن ینخوا

را عقب   یآچار برداشت. صندل  یگرفت. چند برگه    یدهحرف نهال را نشن  بازهم
 دفترچه نوشت: یبه نهال انداخت. رو ینگاه  یمو ن یدکش

 ین؟درچه حد بلد-

 کرد.  یدادکه قرچ قرچ  یهتک یصندل یبه پشت  نهال

 آدمک و خونه! یک ! فقط در حد یچیه یباتقر -

 نهال نوشت. برای

 بکش! یبلد یبکش! هرچ -

توجه به نهال که   یبا خودکار هم معلوم بود. ب   یخوب بود. حت   یلیمرد خ  خط
به سمتش گرفت.  B6آچار را با مداد   یشده بود برگه  یرهخبه چهره اش 

 ینهال خنده اش م ینقاش یدندانست با د یکرد بعدا از او بپرسد. م  یسع
. مرد داش ش  یکودک   ینقاش  یدنزد و مشغول کش  ی. لبخند خجالت زده ایردگ

 یرا رو یاش را درون جوهر فرو برد ماهرانه جمله ا یبدون توجه به نهال ن 
کرد بخندد؛ اما تمام   یم ینهال بود. سع یروز برا یننوشت. امروز بدتر  کاغذ

 فواد بود. یحرف ها یشفکر و ذکرش پ

*** 

وارد خانه نشده  یرا داخل در انداخت و وارد خانه شد. از سال قبل کس کلید
مبل ها قرار  یرنگ که رو یدسف یملحفه ها یبود. چون خاک دو عالم رو



  

 
608 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یک بزرگ که  یراییهال و پذ یک داشت نشسته بود. اطراف را از نظر گذراند.  
 یک. دشده بو یدهرنگ هفتصدشانه چ یدست مبل دورتا دور فرش سورمه ا

 یسرتاسر  یمتوسط پشت پنجره قرار داشت. پنجره ها یبا اندازه  یزیونتلو
 یرنگ رو  یدتور سف  یهابه بالکن بزرگ راه داشت. پرده    ییکشو  یکه با درها

کرم   یاف ها  یها را پوشانده بود. سمت راست خانه آشپزخانه با ام د  یشهش
را پارسال   یلشوسا دسه اتاق قرار داشت. که وندا  یمرنگ قرار داشت و مستق

بود. با مادر بزرگش تماس گرفته بود و اطالع داده بود که   یدهدر اتاق وسط چ
مبل انداخت.  یتواش را در اورد و رورود. پال یبه خانه نم یچند روز

کرد که   یم یصندوقچه را برداشت و به سمت اتاق وسط رفت. لحظه شمار
اپن  یرا درآورد و رو ساعتشنوشته است.  یبفهمد در آن نامه ها و دفتر چ 

خاموشش را فشرد و کنار ساعت  یاش را هم دکمه  یپرخاک گذاشت. گوش
 یت دو نفره طرح چوب وسط بود که پتوتخ یک گذاشت. در اتاق را باز کرد. 

هم سمت   یآن قرار داشت. دوتا عسل  یستش رو  یبا بالشت ها  یرنگ   یاسی
بزرگ  ی ینهآ  یک بود.  آن یهر کدام دوتا آباژور رو یراست و چپ که رو

 یشکه چند دست از لباس ها  ییکشو  یواریسمت راست اتاق بود. کمد د
هم   یرینورگ  یهم سمت راست بود و پنجره    یز م  یک هنوز هم همان جا بود.  

آن را پوشانده بود و اجازه   یکه رو  یبادمجان   یباال تخت قرار داشت که کرکره  
اش را دراورد و با همان  یاسک  یقهداد.  یرا به داخل نم ینور یچورود ه ی
و چراغ مطالعه   یدرا کش  یچوب   یرفت. صندل  یز رنگ به سمت م  یدسف  یرپوشز

بعد از چندسال سر از راز آنها در  ینکهگرفت. فکر ا  یدهرا زد. وجود خاک را ناد
 یاتمحتو یز م یلبش نشاند. در جعبه را باز کرد و رو یرو یآورد لبخند یم
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انداخت. عکس سه مرد که کنار  یمیقد یعکس ها به ی. نگاه یختآن را ر 
برادرانه هم را در آغوش گرفته  آن دو مرد که یدنبودند. با د یستادههم ا

کوچکش بود   یعمو یشد. سمت راست  یانلبش نما یرو یبودند. لبخند تلخ 
جهانش بود و کنار انها هم همان مرد  ییبود دا یستادهکه وسط ا  یو مرد
را  یگر « عکس د1374یوربود. به پشت عکس نگاه کرد. » شهر  یستادهعطار ا

را به  ینکشکرد و ع  یز سروش بودند. چشمانش را ر یبرداشت. کل خانواده 
کنار  یشخان وسط نشسته بودند و عموها یونچشم زد. مادربزرگ و هما

با عمه اش هم کنار خانم  یشبودند و زن عموها یستادهخان ا یونهما
بچه هم که ونداد و حسام باشند نشسته بودند.  امادربزرگش، وسط هم دوت

با  یدست مشک  یک یموها ی،را نگاه کرد. پوست گندم یشعمو یچهره 
زد.  ی. محبت از چشمانش موج میغ و صورت سه ت یرهت یچشمان قهوه ا

باال   یشو عمه اش بود. ابروها  ییانداخت. عکس دا  یگر به دو عکس د  ینگاه 
به برادر   یم. به پشت عکس نگاه کرد. » تقدتند. هر دو لبخند به لب داشیدپر 
بودند. عکس را  یچهار نفر یخانواده  یک  یعکس بعد «یثاقم یزمز ع

جهانش  ییبود. دا یدهبود که در دفترکار پدربزرگش د یشناخت. همان عکس
خورد  یمو بور بود که م یدختر بچه  یک جا افتاده تر شده بود. بغلش 

که   یبود. تنها وجه تفاوت  ییدا یهشب یتنها یکه ب   یچهارسالش باشد. دختر 
نسبتا روشنش که در  یقهوه ا یلخت دختر بچه و چشم ها یداشتند. موها

 یستادها یهاش، عمه هد ییشد با پدرش بود. کنار دا یم یدهعکس واضح د
با  یپسربچه بغلش بود. عکس ها را کنار گذاشت و دفتر قهوه ا یک بود که 

افتاد.  یشعمو یبه خط ارمنکرد که نگاهش   زشرا برداشت. با یجلد چرم
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 یو خورده ا یستبلد نبود. از ب یادتوانست بخواند؛ اما ز یشکسته پاره م 
مجدد او را  یادگیری یگم شده بود. پدربزرگش اجازه   یشسال قبل که عمو

بود. چشمانش را  یادنوشته باشد ز یکل آن دفتر به ارمن  ینکهنداد. احتمال ا
دفتر دفت مشترک من و داداشم  ینو خرد. اکرد. » به نام خداوند جان   یز ر

که بتونه   یتنها کس یدنفهمه! شا یکه کس  یسیمنو یم یجهانه! به زبان ارمن
 زرنگ.« یبخونه عشق عموئه ونداد کوچولو

متن وسط نوشته شده بود و دور تا دورش هم به طرز  یناول ا ی صفحه
دوم  یصفحه داده شده بود. وارد  ینتمنظم ز یها یهحاش یهنرمندانه ا

درون  یهم بست و چنگ  یبود. چشمانش را رو یشد. همه به زبان ارمن
 یمعن یدبه خودش که امد د ینمانده بود؛ ول یادش یادیز یز زد. چ یشموها

وقت  یلیو خ یردگ  یقرارم یفارس ینوشته ها یر ز یگریپس از د یکیکلمات 
 آن شده است.  یر است که درگ

*** 

 سال قبل )تهران( 25

که تمام   یاز تولد مرد کوچکم روز یسمنو یم یرماهو هفتم ت یستامروز ب »
 ان است.« یاتفاقات سر چشمه 

نبود. نفسش را آسوده  یبه اطراف انداخت. کس یسرش را باال گرفت. نگاه  
که کنارش  یونداد یدن. با دیدرا کش یراهنشپ یگوشه  یرها کرد. پسر 

 و گفت:  یدنش به خنده باز شد. برادرزاده اش را در آغوش کشبود لبا  یستادها
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 !ینجاستمرد شجاع منم که ا- 

 چشمانش را درشت کرد. ونداد

 امروز تولدمه!  یستادی؟عمو فالگوش ا-

انداخت. شلوار کتان  یدرس یاو هم نم یبه پسربچه که قدش تا زانو نگاهی
اش را که گرد کوتاه   یمشک   یبود با ژاکت قرمز رنگ و موها  یشپا  یرنگ   یاهس

 و گفت: یختپسربچه را بهم ر یبود. موها یختهصورتش ر یکرده بود رو

 یستادی؟ا ینجاآره عموجون! امروز روز تولدته! پس چرا ا-

 او فشار داد و گفت: یو دستش را درون گونه  یدخند پسر 

 !یبود یستادهچون فالگوش ا-

. یدکه در بغلش بود چرخ  یونداد  با  یثاقبه داخل سالن، م  یهوارد شدن هد  با
 یشها ینو بلوز کرم رنگ که سر آست یشده بود. دامن مشک  یباخواهرش ز

 یشگلو  یر که  محکم ز  یمشک   یو روسر   یمشک   یکش داشت با جوراب شلوار
 گفت:  یدترس یم یکه از عکس العمل پدرش و حاج مجتب  یثاقبسته بود. م

  ین؟مطمئن-

 اخت و گفت:اند یینپا ینسرش را شرمگ هدیه

 قبول کردن. یدشد. شا یدآره! شا-

 انداخت و گفت: یشدستش را دور گردن عمو ونداد

 یم؟شه بر  یعمو االن تولد شروع م-
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 ونداد زد. یبه چهره  یلبخند هدیه 

 داخل!  یمباهم بر  یاب-

. دست عمه اش را گرفت و به سمت یداو را رها کرد و سرش را بوس میثاق
مبل نشسته بودند و سر اسباب  یک یهال رفتند. حسام و آزاد کنارهم رو

قرار  ینکهشده بود. از ا یرهکردند. پدر بزرگش با اخم به جلو خ  یدعوا م یباز
اش را صاف کرد و   یقه  ینبود. حس  یناراض  یندرا بب  یاست دوباره حاج مجتب

به بغل داشت را گرفت. هر کدام از آنها سرگرم دست همسرش را که آوا را 
خان نگاهش را دور تا  یونخود بودند. با جمع شدن خانواده، هما یبچه ها

 دور هال چرخاند و روبه دختر کوچکش گفت:

 کجاست؟  یثاقم-

دست عمه اش را رها کرد و به سمت آوا رفت. دامنش را صاف کرد و  ونداد
 مبل نشست و گفت: یناول یرو

 !یستادهجلو ا نیهم-

رفت و باز  یاطکه تا االن منتظر جهان بود به سمت در ح  یثاقدر، م یصدا با
لبانش به خنده باز شد. سالم و خوش  یثاقم یدنبا د یکرد. حاج مجتب

به سمت داخل رفتند. به جهان که  یگفت. حاج خانم و حاج مجتب  ییآمدگو
 بود. آرام گفت: یینسرش پا

 ترسم قبول نکنن! یگرانم! مداداش؟ جهان ن یمطمئن-

 برادر بود کرد و گفت: یگرمابه و گلستانش که جا  یقبه رف ینگاه  جهان
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 شن! ینم یخان راض یونو هما یکه حاج   یدون  یم- 

مدت هم  یندونم ا یمن پشتتم داداش! م یریبگ یمیو بدون هر تصم ینا-
 داخل! یم. بهتره بر ینشد یتچه قدر اذ یهتو هم هد

آنها  یکرد. هر سه  یم ییماه وسط آسمان خودنما ی،آن روز تابستان  در 
در؛ از پا  یرا جلو یشانخانه را باز کرد. کفش ها یاضطراب داشتند. در اصل

آمد. ونداد   یسروش م  یحاج خانم با عروس ها  یاحوالپرس  یدرآوردند. صدا
روز ن یخسته کننده تر  یشمبل نشسته بود. مراسم تولد برا یسرگردان رو

داد. به احترام  یم یحخلوت را ترج یو مکان ها ییتنها یبود. از هم کودک 
نوه اش او را در آغوش   یدنبا د  یپدربزرگ و مادر بزرگش بلند شد. حاج مجتب

 و گفت: یدکش

 تولدت مبارک گل پسرم!-

 سالم حاج بابا! ممنون!-

خت و اندا یینسرش را پا یههد یدن. جهان با دیدپسربچه را بوس ی گونه
 به او گفت. یلب یر سالم ز

با مادرش تالش در آرام  یالمبل دو نفره نشست. سه یکنار جهان رو  میثاق
و محمد   ینکرد سکوت را بشکند. حس  یم  یسع  یکردن آوا داشت. حاج مجتب

با هم مشغول صحبت بودند. آزاد دستانش را در دهانش کرده بود که با 
 ... .یدخنداخطار ونداد دستش را درآورد و به او 
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 یسروش، شب  یارشد خانواده    یبود تا تولد نوه    یهشب  یزیشب، به هرچ  آن» 
 یبار خودم را آماده کنم تا جواب پدرم را بدهم. م یناول یبود که من برا

شد؟  یقلب برادر و خواهرم چه م یانم ینکند؛ اما در ا  یدانستم مخالفت م
 اجیخان و ح یونهما یشگیهم یساعت از ده شب گذشته بود و بحث ها

غرفه   یک  یمود افتاده بود. آن زمان حاج مجتب  یرو  یسر غرفه ها در بازار اصل
خان هم چندتا   یونو تابلو فرش داشت. هما  یشمیو ابر   یبزرگ فرش دست   ی

 یا خودم فکر مبه نامش بود. ب یمیدر آن بازار قد یلوازم خانگ  یاز مغازه ها
 ... . «اماشده است.  یمطرح کردن خواستگار یخیالکردم جهان ب

رنگ در انگشتش بود. جهان   یسخت مشغول نگه داشتن انگشتر نقره ا  ونداد
خان  یونبه هما یانداخت. از ده گذشته بود. نگاه  یشبه ساعت مچ ینگاه 
 را در دهانش گذاشته بود انداخت و گفت: یبکه س

 و که به  هردو خانواده مطرح هست رو بگم!ر  یبحث  یدبا-

جهان همه ساکت شدند و  یبا ترس بهم نگاه کردند. با صدا یثاقو م هدیه
 یبخان قاچ س  یونآمده است. هما  یشپ  یمهم  یز تا بفهمند چه چ  یخکوب،م

 را قورت داد و گفت:

 شنوم! یم-

. سرش را به یدخواهد از چه سخن بگو  یدانست پسرش م  یخانم که م  حاج
 توجه به مادرش گفت: یاو ب  ینه تکان داد؛ ول یمعن

 !یمخدمت برس یر امر خ یبا خانواده برا ینخوام اگه اجازه بد یم-
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پسرش  یاییح ی. از ب یفتدبه سرفه ب یبود تا حاج مجتب یجمله کاف  همین 
 یونگرفته بود. هما  هیدلبش را گاز گرفت. پسرش علنا وجود پدر و مادر را ناد

شد. فکر ده سال  یانلبش نما یرو یدرخواست. لبخند ینا یدنخان با شن
شد. حاج  یعصبان  یشتر جهان ب یدر ذهنش پر رنگ شد؛ اما از گستاخ  یشپ

 یاجازه را نم ینرفت؛ او ا ینحس یهم انگار فکرش سمت خواستگار یمجتب
کم  یزیچ یخانم سروش همسر تنها پسرش شود. از  یونداد تا دختر هما

 درهم گفت: یبا اخم ها یننداشت؛ اما باز هم بحث سر پدرش بود. حس

مگه از سنت ها  ی؟کن  یدرخواست را مطرح م یندر حضور پدر و مادرت ا-
 که... .  ی؟خبر ندار

 خان به جهان نگاه کرد و حرف پسرش را قطع کرد و گفت: همایون

 جواب من کامال معلومه آقا جهان!-

شود. پدرش   یم  ینغمگ  یثاقکند. م  یضطراب به لبان پدرش نگاه مبا ا  هدیه
خواهد با رد کردن جهان، پدر و پسر را به جان   یداند م  یاست. م  یشتر   ینهک

خواهد انتقام آن ده سال را که چندبار رفت و آمد  یداند م ی. میندازدهم ب
 .یدگو  میچه  ینندتا بله را گرفت. جبران کند. منتظر بودند تا بب

 هم نداره!  یدنبه خدمت رس یازیوصلت مخالفم! ن ینکامال با ا-

بود که جهان دامادش شود؛ اما حرف حرف  ینا یشاز آرزوها یکی مادرهدیه
را در چشمان  یدیمردند. ناام یم یدبا یریدگفت بم  یهمسرش بود. اگر او م

 یالنداد و بلند شد. سه  یگریمهلت صحبت د  ی. حاج مجتبیدو جهان د  یههد
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 التدر ح ییریخان بدون تغ یونبرادر کوچکترش تکان داد.هما یبرا یسر  
 یکرد خودش را نبازد اما م  یه کرد. جهان سعچهره اش مهمان ها را بدرق

پاسخ حرف پدرش را بدهد. تا  یدبه خانه برسد با یشدانست تا پا یشد؟ م
رفت. پدرش دستش را محکم گرفت. با اخم  یرونقدم به سمت ب یک  یثاقم

 و تحکم گفت:

و درخواست احمقانه  یخواستگار ین! من ایپسره بگرد ینبا ا یادخوشم نم-
از  یرتغ یب  یتو یجلو یدادی. اگه انقدر بهش رو نمینمب یتو مرو از چشم 

 کرد.  ینم یخواهرت خواستگار

با  یدار کرد و د  یاخم یثاقکنار پسرش رد شد و به سمت داخل رفت. م  از 
که بعد از   یبود. تنها کس یمشغول کار یجهان را به فردا موکول کرد. هرکس

توجه به نگاه شماتت بار دو برادرش   یبود. ب   یهشده بود. هد  یدرفتن آنها ناپد
 یزد. اشک ها ر و چند تقه به د یستادا یهبه سمت باال رفت. پشت اتاق هد

به برادر  یداد که نگاه  یینرا پا  یرهصورتش را پاک کرد و دستگ یرو
 کوچکترش افتاد. 

 داخل؟ یامتونم ب یم-

 زد و گفت: یتلخ  لبخند

 البته!-

 و گفت: سمت تخت رفت. نشست به

 مخالفت نه؟ یبرا یمهر سه تامون، خودمون و آماده کرده بود-
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 آره! - 

 کنار او نشست. دستش را دور او انداخت و ادامه داد.  خواهرش

 کنم. خوبه؟  یم یسروش بابا رو راض یثاقاگه من م-

 ینکنه. از اولم ا یمخالفت م یشتر داداش! بابا با حرف تو ب یستالزم ن-
 . یدرس یم ینجابه ا یدنبااحساس درست نبود. 

 ینهصورتش شد. سرش را به س یروانه  یشادامه دهد. اشک ها نتوانست
هشت سال  یهگفت. جهان و هد  یم یدبرادرش چسباند. سکوت کرد. با ی

 یاشک ها یهداشتند. هد یپنهان  یمنتظر مانده بودند. هشت سال رابطه 
 صورتش را پاک کرد. از کنار خواهرش بلند شد و گفت:

 ! یرمبگ یدهمدت و ناد ینتونم ا یباهاش صحبت کنم. نم یرمم-

بلند از  یآمد که مخالفت کند. برادرش اتاق را ترک کرد. با قدم ها یههد تا
رفته بودند. فقط پدر و برادرانش مانده  یشآمد. زن برادرها یینپله ها پا

 .یددرش را شنپ یبودند. صدا

 یندازمنم  یدخترمم رو دوش پسر حاج مجتب  یها محمد! من جنازه    یساده ا-
 وصلت! ینچه برسه به فکر کردن به ا

 و روبه پدرش گفت: یدبه صورتش کش یکالفه دست   محمد

رفت تو  یدجواب شما رو شن ینتا ا یدیشه بابا؟ ند یم یچ  یهپس هد-
 عالقه دوطرفه است. یندونم ا یندونه من خوب م یخودش؟ هرک 
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 داد و گفت: یهمبل تک یبه پشت  ینهدست به س حسین 

زن احسان  ی. وقت یستن یشتر نوزده سالش ب یهکنه. هد  یاونم فراموش م-
 کنه!  یشد، جهان و فراموش م

 ینبود ب یدهپنهان کرده بود. پس برادرش هم فهم یوار را پشت د خودش
دانست علت رد کردن جهان چه بود.   یاست. محمد نم  یزیچ  یهجهان و هد

بود. کار جهان اشتباه بود  یدهرا شن یثاقبا م یشدوبار هم درد و دل ها یکی
 .بودرا مطرح کرده  یشنهادپ ینگذاشتن با خانواده ها ا  یانکه بدون در م

گلوش   ینکهحرف و نزن! حتما عمه بزرگ بود بخاطر ا  ینا  یگهداداش تو که د-
 یک   یادمهده بود چندبار رفت و اومد تا بله رو گرفت.  کر   یر گ  یدخترحاج   یشپ

و جهان شد. با   یه! حاال که بحث سر هدیچکسه  یا  یالسه  یا  یگفت   یم  یزمان 
 کنه؟  یازدواج کردنش اون و فراموش م

 یم یحرف  یک خان که تا االن ساکت بود روبه پسرانش که هرکدام  همایون
 زدن گفت:

 . یارمجهان در نم! من دخترم و به عقد ینهحق با حس-

 داد و گفت: یهتک یوار . وارد هال شد و به دیستادبا نتوانست

هم  یندون یخودتون خوب م یاری؟چرا؟ چرا دخترت و به عقد جهان در نم-
 یمحله رو اسمش قسم م  یکخودشه! هم    یبهم دستش تو ج  یهپسر صالح

 ! یارینرد جهان ب یواضح برا یلدل یک خورن. 

 کرد.  یثاقبه م ینگاه  حسین
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 !یکهداداش کوچ یهو حرف بزرگترت و گوش کردن کار بد یستادنفالگوش ا- 

را دوست  یهو هد یثاقم یشهلبانش نشست. او هم یرو یلبخند محمد
زد و روبه پدرش  یشخندین یثاقانتخابشان ارزش قائل بود. م یداشت. برا

 گفت:

دوتا بچه هاتون رو پاسوز  یشخص یبخاطر خصومت ها ینخوا یچرا م-
هست. لطفا بخاطر   یهرچ   یبوده؛ ول  یشما و حاج   ینب  یدونم چ   ینم  ین؟کن

 ساده ... . یلج و لجباز یک 

نه تو و محمد! االنم بهتره  یریمگ  یم ینکه من و حس  یمهتصم ینبسه! ا-
 !ینبخواب ینبر 

 برداشت و گفت: یکقدم به سمت هال نسبتا تار یک 

 ین؟چرا؟ چون بزرگتر   یرین؟بگ  یمشما تصم  یگهدو نفر د  یزندگ   یبرا  یم؟تصم-
 ینکن  ی! واقعا چرا چشماتون و باز نمینپاره کرد یشتر ب یرهنچون چندتا پ

 یخودتون م یچرا بخاطر منافع شخص یه؟که جلو روتونه ک یکس ینینبب
دونم   نمی  یکن  یفکر م  یچارم؟خواهر ب  یبه زندگ   ینعمر گند بزن  یکتا    ینخوا

 یفرح  یرو عروس خانواده  یههد ینخوا یپول م یلیاردکه بخاطر چند م
 ین؟کن

 خان با غضب نگاهش کرد. همایون

آره؟   یمن بد  یلحرف هارو تحو  ینا  یایتو گوشت خونده ب  ینکهخوب مثل ا-
 !یستخواد به توهم مربوط ن یدختر خودمه دلم م
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 .یستادپدرش ا یفشار داد. جلو یتمبل را از عصبان یدسته  محمد 

! من به عنوان برادرش اجاره یمماهم دوتا برادرش  ینهمون طور که شما بزرگتر -
 ینفر از اعضا یک ساده بازم  یلج و لجباز یک منافع خودتون و  یبرا یدمنم

نرفته چرا عمه زن اون مرد شد و بعد  یادم! هنوز ینکن یخانواده رو قربان 
 هم جنازه اش و اوردن! جالبه واقعا جالبه! یمدت 

شد.  یشتر ب یتشکه کال موضوع عمه اش را فراموش کرده بود. عصبان  میثاق
 به هردوشان انداخت و گفت: ینگاه  ینحس

 ! عمه سکته کرد نه... .ینبهتره حرف دهنتون و بفهم-

 بلند شد. صدایش

 بود؟  یچ  یقانون  یبود داداش؟ جواب پزشک  یعلت سکته چ -

 گفت:  یبلند یمبل بلند شد و با صدا یخان از رو همایون

نداره   یکه کار  یدون   ی! میثاقنکن تو رو هم از شناسنامه ام خط بزنم م  یکار-
 عمه ات! یهبشه شب یتتمحرومت کنم. حکا یراثاز ارث و م

 یزمان   یبازه    یک. انگار محمد پرت شد به  یدپدرش در سرش چرخ  یها  حرف
بال را سر عمه اش که سرپرست او بود آورده بود. به  یناش، هم یدر کودک 

 شد و گفت: یرهپدرش خ یخنث  یچهره 

 پس هم از شناسنامه ات محرومم کن هم از... .-
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خان دستش   یونماند. هما  یمهکه به دهان او خورد. حرفش نصف و ن  یلیس  با 
پسر  یبلند نکرده بود؛ اما بعد از چندسال دستش را رو یکس  یچه یرا رو

سوخت؛ اما خودش را نباخت.  یلیچکش بلند کرد. صورتش از شدت سکو
 و ادامه داد: یدخند

! یخوامنم یچیه یراثخودم امضا کنم از ارث و م یخواینپس خط بزن! م-
 ! ینکن  یپس عمل ینش یگذشته م  یخیالب ینجوریچطوره؟ اگه ا

شده بود. محمد به  یگر آدم د یک  یثاقشناخت. م یپسرش را نم صورت
هم بزند؛ اما او پدرش بود. هرچه  یگر د یتوانست حرف ها یخودش آمد. م

وارد  یگریاز راه د ید. بایدبگو یزیتوانست چ یکرد. نم  یقدر هم مخالفت م
گفت و به سمت باال رفت. محمد هم بدون نگاه   یآرام یر شد. شب به خ یم
اتاقشان رفت. آخر شب   گفت و به سمت  یریبه پدر و برادرش شب بخ  ردنک

 بود.  یبد

که   یاز حد یشاما امان از احترام ب یم؛بگو یز از همه چ یم،توانستم بگو یم »
 ینم  ینچن  ینزدم ا  یاگر همان شب آن حرف ها را م  ید! شایدار  یکس  یبرا

و جهان را دوست  یهشد. اگر آنقدر هد ینم ین. ایختمر یشد. اگر در دلم نم
 ینامه ها یدند اکردم که تا آخر عمر ب  ینم ینداشتم بدون اطالع محمد کار

و دور از خانواده هستند.  یبشود که چرا انها شهر غر  یانجهان چشمانم گر 
که گذشته   یگفت ما دختر مرد  یشد. او م یر ان شب جهان هم با پدرش درگ

به دست   یمکرد  یرا هم کار بد  . دخترمانیریمگ  ینم  یتنداشته را برا  یخوب   ی
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آمده  یشاز اتفاقات پ چندماه یسمنو یها را م ین. االن که ایمانها سپرد 
 گذشته«

 )زمان حال(

. سرش درد گرفته بود. از بس به مغزش فشار آورده یداز خواندن کش دست
 یواریبه ساعت د یترجمه کند. نگاه  یرا به فارس یبود تا آن کلمات ارمن

توانست دل بکند از آن دفتر! چهل  یداد. نم یرا نشان م انداخت. ده شب
 رااش  ینبود. ده صفحه اش را خوانده بود. تولد هشت سالگ  یشتر صفحه ب

انگشتر را به او   ینکه ا  یبه انگشترش انداخت. همان سال  یبود. نگاه  یادش
 یرا! سرش را به صندل یشعمو یدهند یگر که د  یداده بود. همان سال یههد
که معلوم بود. فقط   ینجوریکرد. ا  یدوم را باز م یده صفحه  یدد. بادا یهتک

را! صفحه را  یمعمول یزهایرا نوشته بود. اتفاقات را نوشته بود. نه چ یقحقا
شده بود. چشمانش را  یزتر خط ر یبا،ز یها یورق زد. بازهم همان کادربند

که تمام لغات را درونش نوشته   یا  یمیداشت به کتاب قد  یاز باز و بسته کرد. ن
داشته  یا یکتاب فروش  یدشا ینکهبود.آن کتاب هم در مشهد بود. با فکر ا

و پالتواش را برداشت. به  یدرا پوش کیشاس یقهبلند شد.  یز باشد. از پشت م
متون زمان   یندانست ترجمه کردن ا  ینداشت. م  یچیرفت؛ ه  یخچالسمت  

خواست هرچه  یباال بود. م یلیخ یشو کنجکاو یجانبرد؛ اما ه یم یادز
و خانه را برداشت و  ینماش یدشد. کل یجور ینبفهمد چه شد که ا یعتر سر 

 رفت.  یرونبه سمت ب

*** 
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بود انداخت. همان طور که خودش هم گفته   یدهکه نهال کش  یبه نقاش  نگاهی 
لبش نشست. نهال  یرو یبود. لبخند تلخ  یدهکش  ییابتدا یبود مثل بچه ها

 و گفت: یدش را کشدستان

 ! ینببخش یاس به بزرگوار یعهضا یلیدونم خ یم-

دفترچه  یاو گذاشت و رو یجلو یوانل یکبرداشت و  یگریآچار د کاغذ
 نوشت.

 روشن بکش! یهبا سا ینا یهشب-

 زد و گفت: یلبخند نهال

 هوم؟ یرمگ  یم یادزودتر  ینجوریا ین؟زن یچرا حرف نم-

 چانه اش گذاشت. یر مرد اخم کرد. نهال دستش را ز 

بهتون گذشته!  یشد و چ  یدونم چ  یحل شده؟ من نم یچ  ینسکوت کرد-
حسن آقا! اگه بخاطر از دست دادن  یستسکوت کردن راهش ن یول
 یدبا یشوقت پ یلیمن خ یپدرخونده  یمخواست ساکت ش یم یزامونعز 

 کرد.  یسکوت م

خواست   یگرفته بود شد. دلش درد و دل م  یلیز خبه نهال که امرو  یرهخ  مرد
 توانست او را درک کند؟ به مرد نگاه کرد و ادامه داد:  یم  یک   ی؟! اما ک یبا کس

سکوت  یشوقت پ یلیبود من خ یاگه سکوت کردن راه خوب  ینمطمئن باش-
 کرده بودم.
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 یتچند ب  یقکه با خط نستعل  ییبه برگه ها  یلبش نشاند و نگاه   یرو  لبخندی 
 از اشعار موال نوشته بود. انداخت و ادامه داد.

 یادیمشکالت دارن. اتفاقات ز یشوناز آدم ها هستن که تو زندگ یلیخ-
سپر کردن و با مشکالت  ینهسر خم کردن س یبه جا یواسشون افتاده؛ ول

نفر روزه   ک یباعث شد تا    یدکنه عمو؛ اما شا  یو دوا نم  ی! حرفام دردیدنجنگ
 سکوتش رو شکست. ی

. یدبگو  یزیکلمات را با غم گفته است چ  ینکه ا  یتوانست به دختر   ینم  مرد
دختر فرق داشت.  ینپرستارها با او رفتار کند. ا ی یهتوانست مثل بق ینم
 یبود؟ نهال صندل ینغمگ ینچن ینسال ها بر او گذشته بود که ا یندر ا یچ 

 و گفت: یدرا عقب کش

 یگهفکر کنم با موندن من حالتون بد تر شه! بهتره برم! چندساعت د  یدببخش-
 ی جلو یدمموندم؛ اما قول م یفتامشب ش یددم. شا یداروهاتون م یامم

 شما... .

در وجود او تکان  یزیچ یک ! ینبش یزد به معنا یصندل یدستش را رو مرد
 یفواد در سرش بود. نم  یخورده بود. بغض داشت. هنوز هم شک و گمان ها

 .یدتلخ خند یناش حال او مرد را بد کند. بنابر ا یخواست با گفتن زندگ 

 زنم. یبهتون سر م یام! باز میرمنه عموجون! م-

خانه  یکاو را باال گرفت.  یکودکانه   ینکرد. بعد از رفتن نهال، نقاش اصرار 
 یدم هاآن که آ  یصبود که کنارش درخت بود با سه آدمک. تشخ یدهکش
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گذاشت   ینقاش  یهستند ساده بود. سرش را رو  ینهال چه کسان   یدرون نقاش 
 را بست. یشو چشم ها

خواست   یرفت. نم  یم  یکه سمت غذا خور  یدرا د  یاز از اتاق خارج شد. ن  نهال
توانست حال او را خوب کند؛ اما حال خودش   یم  یماامشب را به خانه برود. ن

 . ختیر ینهال بهم م یچهره  یدنبا د

از مامان بزرگا شدم  یکیسرگرم  یم؟باهم بر  یایم یرمغذا بگ یرمدارم م ینهال-
 رفت. یادم

بهتر بود که زخم معده هم به مشکالتش اضافه   ینبه غذا نداشت؛ اما از ا  میلی
اتفاقات و حرف ها  یالکرد. سرش از فکر و خ  یشود. کمرش هنوز هم درد م

 پر بود.

 ! یامآره م-

 م شد.هم قد یاز ن با

 تو بمونم؟ یبه جا یفتشه من ش یامشب و م یاز ن-

 در را هل داد و گفت: نیاز 

 شب بمون! یفتبذار دو روز بگذره بعد ش-

 داد و گفت: یرونرا ب نفسش

 نداره! یاشکال-
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گفت. به سمت آشپزخانه رفتند.   یآرام یاو شد. باشه  یمتوجه کالفگ  نیاز  
 ینداشت. فقط م یلهم معلوم بود؛ اما م یاز صد فرسخ  یقرمه سبز  یبو

 یشبه پدر و مادر واقع یدنو قبل از رس یایدسراغش ب یگر د یبال یک  یدترس
 از درد جان دهد.

*** 

در سالن   ییصدا  یچداد. ه  یشب را نشان م  یک اش نگاه کرد    یساعت مچ   به
به نهال زد و  یشد. لبخند یدادر درگاه پ یآمد. در باز شد و قامت عل ینم

 گفت:

 من حواسم هست. ین؟خواب یچرا نم-

صبح فواد  یتوانست با حرف ها یدستانش گرفت. مگر م ینرا ب سرش
 خوابش ببرد؟ 

 من حواسم هست. ینشما استراحت کن-

 بپرسد. ینهال باعث شد سوال ینغمگ یو نشست. چهره  یدرا کش صندلی

 شده؟ یزیچ-

و  یردفواد را بگ یخواست شماره  ی. دلش میدرا به صورتش کش دستانش
او درست  یحرف ها یدترس یآمد را نثارش کند. م یاز دهانش در م یهرچ 

 ینههمه را داده بود. س ینه تکان داد. دارو یبه معنا ی. سریایداز آب در ب
بلند شد و با  یشاو شد. نهال از جا یحال یمتوجه ب  یبود. عل یناش سنگ

با او صحبت   یرا نداشت که اندک   یچکسرد. هاتاق را ترک ک  یکوتاه   یدببخش
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کرد. حالش   یبود. با او صحبت م  یماگرفت ن  یهر وقت دلش م  یشهکند. هم 
داشته است؛  یچه حال یشپ یقهرفت که تا چند دق یم یادششد.  یبهتر م

 یاطح هبه صورتش خورد. ب یکرد؟ در را هل داد. باد سرد  یاما االن چه م
روشن بود و اتاق نگهبان. با کفشش   یوارید  یهاشد. فقط چراغ    یرهخ  یکتار
 یرسد. صدا یبه کجا م یکنجکاو  یندانست آخر ا ی. نمیدکش  ینزم یرو

 یبشاز ج یع به سرش هجوم اورد. سر  یاش بلند شد. افکار مختلف  یگوش
 انگار اسم مخاطب نفسش را آسوده رها کرد. ونداد بود.  یدندراورد. با د

دارد. تماس را وصل کرد؛ اما او  یاز بود که نهال االن به وجود او ن یدهفهم
کردند. دستانش ناخوداگاه  یم یر آنها در گذشته س ینگفت. هر دو یچیه
 نهال رفته بود. سکوت را شکست. یشماره  یرو

 ونداد؟-

 نوشابه را باز کرد و گفت: یآهنداد و در  یهتک یوار د به

 بله؟-

آن از  یک سر او امده باشد. قلبش زد. با سرعت پمپاژ کرد.  ییکه بال  ترسید
 نگاه نگرفت. یک نسبتا تار یاطاما از ح ید؛سرما لرز

 شده؟ یزیشبه. چ یمهو ن یک یکهساعت نزد ی؟خوب -

ثر کتاب نکرده بود. ساعت ده شب اک  یدارا پ  یکشنریکرد. آن د  یدرد م  سرش
بسته بودند.  یکه آن کتاب را داشتند در آن شهر به آن بزرگ   ییها یفروش

 یشپ یقهچند دق یتوانست معنا کند. حرف ها ینم یکشنریبدون د
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شوهر دار شده بود. در گوشش زنگ  یپدربزرگش درمورد او که عاشق دختر  
ت توانس ینبوده؛ اما ک  یشبودند که او عاشق دخترعمو یدهخورد. همه فهم
 یشمحرم او بود فکرش پ  یناز آ   یکرد او را فراموش کند. وقت   یبفهمد ونداد سع

مهم نبود. باور مادرش درمورد او   ینهال نرفت. عکس العمل پدربزرگش ذره ا
کوچکش   ید؛ عمویرا د  یدینا ام  یشبار در زندگ  یناول  یبود. برا  یدهاز هم پاش

 یقعال یدناما مادرش با فهم یست؛ن یانتدانستند ونداد مرد خ یو پدرش م
 شده بود. نهال متوجه سکوت او شد. نگران تر شد.  یدپسرش نا ام

 برات افتاده؟ یاتفاق  ی؟ونداد گوشت با منه؟ خوب -

 نگاه کرد و گفت: یشجلو یوار د به

 ی؟دون  یمگه نم یهعال یآره! گوشم با توئه! نه همه چ -

از افتادن   یبود. همه و همه حاک   یشکه در صدا  یش. بغضصحبت کردن  لحن
که سالم بود خداروشکر کرد. به سمت  یناو بود. هم یبرا یاتفاق ناگوار

 بود رفت. یاطکه کنار ح  یزرد رنگ  یصندل

 یه؟چرا صدات اونجور ی؟بگ  یزیچ یخوا یشده؟ نم یزیچ-

. هرکس یدرس یبه نظر م یرعادیبود. غ یدهکه آن حرف ها را شن  یآدم برای
بود؛ اما او ونداد   یختهخانه را بهم ر  یلوسا  یاو بود. تا االن همه    یجا  یگرید

گفتند او   یکه م  یدهرو به آن رو شده بود. فوالد آب د ینسال قبل نبود. از ا
 یکار دلش بود. م  بود؟جرم  یشده بودند. مگر عاشق  یدبود. همه ازش ناام
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و   یدتوانست. تلخ خند  یتوانست؟ نه نم  ینهال نزن؟ م  یبرا  یدتوانست بگو 
 بود گفت: یقلب یستدر حالت ا یروبه نهال که از نگران 

 نه؟ یتو که باورم دار-

 دهانش را محکم قورت داد.  آب

 باور دارم؟  یوچ-

از آن  یگر د یتر شد. جرعه ا ینسنگ یش. ادامه نداد. بغض گلونتوانست
 گاز دار خورد.  ینوشابه 

 نهال؟  یقدر باورم دارچه -

 فواد را به کل فراموش کرده بود.  یحال ونداد بدتر از او بود. حرف ها انگار 

 یبه سمت باور؟ م یکشون   یبحث و م یکه دار  یکمکم نکن  یخوا یبازم م-
چرا بهت اعتماد دارم؟ ونداد بس کن!  یبپرس یخوا یشم؟ م یجگ یخوا

 !یانتخاب نکرد ییبازجو یرو برا یکنم زمان خوب   یخواهش م

 زد و انگشتر را از دستش درآورد.  یچگاز از ساندو  یک 

چرا باورم  یدمنه؟ ازت پرس یا یکن  یپرسم باورم م یدخترخوب دارم ازت م-
تو، اگه  یچرا هنوز آدم خوبم برا ی؟باورم کرد یهچرا خالف بق ی؟کن یم

 و قطع کن! یگوش  یدمپرس

داد و  یرونزده بود. قلبش به تالطم افتاده بود. نفسش را ب یخ صورتش
 چشمان خسته اش را بست.
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 ... .یگ   ی! چون دروغ نمیچون خوب - 

 و لقمه را به زور قورت داد. یدخند خسته

 یاگه حرف ها ی؟دفعه تهمت نبود چ  یناگه بد شدم؟ اگه ا ی؟اگه گفتم چ -
 پشت سر... .

نهال  یدزمزمه کرد. نبا یخیالیلبش نشاند و ب یرو ینداد. لبخند تلخ  ادامه
 شد. حرفش را عوض کرد. یاعتماد م یب  یدبرد. نبا یاز آن ماجرا م ییبو

و  یاهبودم س یفواد بهت گفت؟ بهزاد بهم زنگ زد اگه جلو دستش م یچ -
 کبودم کرده بود.

 خورده گفت: جا

 فواد؟ یبه حرف ها یدیز باور رسا ی؟کن  یدفعه کانال و عوض م یک چرا -

را بروز ندهد. مشکالت ونداد مشکالت ونداد بود. به نهال  یزیکرد چ  سعی
موضوع را   یناز سمت خانواده عادت کرده بود؛ ا  یدنمربوط نبود. به حرف شن

حرف   یبرا  ییان دفتر را تا انتها خواند. جا  یکرد. وقت   یجمع م  یجور  یک هم  
 یخانواده حرف   آنکردن    یدااعتماد نداشت؛ اما با پ  یچکسماند. ه  یاضافه نم

 و گفت: یدماند. ونداد خند ینم

 یچ  یبگ  یخوا ی! نمیختهبهم ر یمروان یمدت تعادل روح  ین! ایگهآره د-
 گفت؟

 و گفت: یدکش  آهی
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شم. با حرف ها و شک   یم  ی! دارم روان یمائهکار ن  یدگه شا  ی! همه اش میمان- 
 یمبار تو زندگ یناول یشم. برا یم یونهتو ذهنم انداخته دارم دکه   یدیو ترد

 شم. یکنم دارم ذره ذره آب م  یحس م

. با فکر آنکه پدر و عمو محمدش قبول یختر یچساندو یرا رو یونز ما سس
 داشتن. به خودش سر و سامان داد.

دهم درصد  یک  یترس یکه م  یش یم یونهدور از جون د یدار ینبخاطر ا-
 حرف فواد درست باشه؟

 یخش خش برگ ها ی. گرسنه بود. شام نخورده بود. صدایدسرما لرز از 
 درختان آمد. 

 آره! -

  ین؟کن  یچرا رهاش م  یدندرصدم حرف فواد درست بود. بدون پرس  یک اگه  -

 نه! -

 شد. یانلبانش نما یرو لبخندی

 خوبه!-

 مشکوک گفت: نهال

 ی؟تو خبر دار-

 داد و گفت: یهتک یوار ا به دسرش ر  ونداد
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از من  یمان یدداره! شا یلیدل یک  یانجام هر کار ینره آدم برا یادت ینه؛ ول- 
که به قول فواد شما   یستن یآدم یمااما نگاهش آشناست. ن یاد؛خوشش ن

 رو از خانواده اتون جدا کرده باشه. 

بود. که   رفته  یادشرا   یزیچ  یک وقت در چشمان ونداد نگاه نکرد.    یچه نیما
ترس داشت. ترس  یشههم یما! نیست؟و خودش ک یست! نهال کیستاو ک

 ینبزرگ کرده بود؛ اما االن که به ا یکه به سخت   یاز دست دادن دوتا فرزند
پشت سر دو فرزندش  یبود. قدرت داشت. اگر کس یدهرس یشنقطه از زندگ

 یقانع کننده و پنهان  یلیدال یماکند. ن  یتتوانست حما یگفت م  یم یزیچ
 . یدفهم ینهال م یداشت که به زود

 یم یکه چ   یتو همه اش نگران باش ینکه. ایمخبر ندار یندهدر ضمن ما از آ -
 . ید یاالنت هم از دست م ینهم یادم یشپ یشه  و چ 

 شد؟  یرا رها کرد. حق با ونداد بود؛ اما مگر م نفسش

من  یوقت جا یچنداد تو هتونم؟ و یم ید؟آمد خوش آ  یبگم هرچ  یعنی-
سال بزرگت  یستکه ب  یباورات درمورد کس یدفعه همه  یک  ینکه! ایستین

 یرو دوسش دارم. خداروشکر م یماوحشتناکه! من ن یلیخ یزهکرده بهم بر 
 .یمکنم اون بود. اگه اون نبود معلوم نبود ما کجا بود

د. شاخ و برگ درختان گم ش یصدا یاندر م یهگر   یشکست. صدا بغضش
نگفت. انگار  یزی. ونداد چیدنهال را شن ی. حرف هایستادپشت درخت ا

را  یشچند ساعت پ یکند. دعوا  یدارد تا خودش را خال یاز که نهال ن  یدفهم
که به محض خارج شدن از خانه با پدربزرگش کرده بود را فراموش کرد. 
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حال االن نهال او بود.   یختنکرده بود و باعث بهم ر  یبود. فواد بد قول  یعصبان  
 .یدروپوشش را به صورتش کش ینآست

 یشپ یگرد  یمقصر بود. تو برم یما! اگه نیرو در نظر بگ یوانل یخال ی یمهن-
 ی؟کن  ین و فراموش مخانواده ات و او

اگه اون پدر و مادر   یتونم؟ حت   یشه؟ م  ی! میاوشههمه کس من و ن  یمانه! ن-
 گذرم.  ینم یمامقصر نباشن هم از ن

لبانش نقش  یرو ینی. لبخند غمگیداو را شن یبه نهال بود. حرف ها پشتش
 یبعد یدار در د یدکرده بود. با  یتسالها آن ها را خوب ترب یندر ا یمابست. ن
کرد.   یاو، حالش را بد م  یچهره    یدنگفت که نهال را دورش کند. د  یبه او م
 . یدکش  یجان او را به جنون م یروح ب 

 شه! خب؟ یحال االنت بد م یندهبهش فکر نکن نهال! با فکربه آ -

زده بود. خودش را جمع کرد و روبه ونداد که از وجود  یخاش  ینیسرما ب از 
 بود گفت: ینهال راض ی ینگونها

 یزن  یشه زنگ م یدارم انگار بهت الهام م یاز ممنونم ونداد! هر وقت بهت ن-
 بهترم کرد. یکمحرفات  یول یستی؛مود ن یرو یادامشب ز ینکهبا وجود ا

 یر بکشد؟ با خودش درگ  توانست از نهال دست  ی. چگونه میدگذشته خند  مثل
که   یو از ان طرف هم عالقه ا  یدد  یاز حد نهال را م  یازبیشبود. از آن طرف ن

بود  یختهصورتش ر یکه رو  ییموها یگرششد. با دست د یم یشتر هر روز ب
 . یخترا بهم ر
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 یداری؟موقع شب ب ینچرا تا ا- 

 داد تا بماند. یرا نم ینا یشد. سرما اجازه  بلند

. یدفهم  یم  یماشدم، ن  یوارد خونه م  یشونحال پر   یناگه با ا  .یفتمامشب ش-
 در مورد اون پنج نفر؟ یدیرس ییبه جا یراست 

 بود گره خورد. یز م یبه دفتر که رو نگاهش

 بوده!  یبفهمم گذشته چ  یفکر کنم به زود-

 یلذت بخش  یپله را باال رفت و در را هل داد. با وارد شدن به سالن گرما  چند
 به صورتش خورد.

مثل تو رو  یکیهر چه قدر هم بد بود باعث شد.  یانمهر ونداد، ک یدون  یم-
 !یاز اون حال بد نجاتم داد یکمبشناسم. ممنونم ازت که با حرفات 

نبود که زده  یبود. حرف  شده ی. مکالمه طوالن یچیدرا دورش پ یچساندو کاغذ
مثل  یا یدگو  یگرفت. به نهال م  یم یمکردن آنها، تصم  یدابعد از پ یدشود. با

 گفت:  یکرد. جد  یحس را سرکوب م ینا یشهمان چند سال پ

 برم.  یدبا ی؟ندار یکار-

 بود.  یباو عج یسمت اتاق خودشان رفت. امشب ونداد برا به

 باشه باشه خدافظ!-

تخت رها کرد. چشمانش را بست.  ید و خودش را روزمزمه کر  خداحافظی
از  یبود. شانه ا یکشنریکردن آن د یداکرد پ یم یدکه با  یکار ینفردا اول
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 یضضد و نق  یونداد باال انداخت و وارد اتاق شد. رفتار ها  یناگهان   یخداحافظ  
نگونه نشده یوقت ا  یچمدت ه  ینقلبش سوال بود. در ا  یونداد و تپش ناگهان 

قرار  یوار د یکه گوشه   یتخت  یزمزمه کرد و خودش را رو یریبود. خدا به خ
خودش  یگلبافت را رو  یخواب بود. پتو یباال هست  یداشت رها کرد. طبقه 

امان نداد. چشمانش بسته شد و به  یانداخت و چشمانش را بست. خستگ 
 رفت. یقیعم یخواب 

*** 

و نهال هنوز مرکز را ترک نکرده بود. ساعتش نگاه کرد. هشت صبح بود  به
داشت. با باز شدن در نهال خواب آلود  10هم ساعت  یکار  یجلسه  یک 

 یاصل یابانآرام به سمت خ یفرو کرد و با قدم ها یبشدستانش را در ج
ونداد را  یکرد حرف ها  یم ینماز بلند شده بود. سع یرفت. از صبح که برا

شود؛ اما موفق نبود. با خارج شدن نهال، فواد  یخیالدر ذهنش ثبت کند و ب
دهانش مرتب کرد و به سمت در  یشد. شالگردنش را جلو یادهپ یناز ماش

کارکنان آنجا از  یبه نگهبان سالم کرد. همه  یشگیرفت. طبق معمول هم
نبود. دسته گل  یول ید؛آ  یبرادرش م یدنکردند که او به د  یفکر م یاز جمله ن
 یامدهکه مددکاران ن  یتا وقت  یددر را حل داد. باصورتش گرفت و  یرا جلو

 ینداو را بب یخواست کس یرفت. دلش نم یآن مرد م یدنبودند به د
کرد و در موردش کنجکاو شده بود.   یمخصوصا االن که نهال هم آنجا کار م

 یده. از پنجره ددخوان  یآرام شاهنامه م  یچند تقه به در زد. حسن آقا با صدا
 رود. یم یدنشدانست به د یبود نهال رفته است و م
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 یدمردم آمد پد یبگذر ینز چو 

 یدبندها سراسر کل ینا شد

 راست بر شد چو سرو بلند سرش

 گفتار خوب و خرد کاربند  به

 و خرد یهوش و را ی رندهپذی

 را دد و دام فرمان برد یو مر 

 یاندک  یراه خرد بنگر  ز 

 یکیچه باشد  یمردم به معن که

از جانب او شود که در اشعار شاهنامه غرق بود.   یتوانست منتظر اجازه ا  نمی
کتاب قطور گذاشت تا صفحه اش را گم نکند و به   یدر را باز کرد. کاغذ را ال

 یم  یدو هفته ا  یدارشاند  ینداد. از آخر   یینسمت او برگشت. شالگردن را پا
قدم به سمتش برداشت. بعد از مدت ها به  یک گذشت. دلتنگش شده بود. 

 یدنگرفت؟ با د  یدهشد او را ناد  ید تا لب از لب باز کند. مگر مخود جرعت دا
سر و وضع مرتب او لبانش به خنده باز شد. خداروشکر کرد که وضعش خوب 

تخت گذاشت و بعد هم مرد  یبه جلو برداشت. گل را رو یشده. چند قدم
حلقه زد. سر  ردوشان. اشک در چشمان هیدنقاش را برادرانه در آغوش کش

 و گفت: یدش را بوسشانه ا

 داداش!-
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 به خنده باز شد. یش. بعد مدت ها لب هاخندید 

 !یا! بینبش یاجان داداش؟ ب-

 ی. نشست و با لبخند به صورت ب یدنشسته بود را کش  یشکه نهال رو  صندلی
 یشد. چشمانش از اشک برق زد. دست ها یرهاو خ ینآشنا؛ اما غمگ یتنها

باهم   یدلش نشسته بود. چندسال  یاو رو  یدنرا گرفت. غم دو عالم با د  یرشپ
 چهرهآنها به  یشد. هردو ینشان داده م یرتر تفاوت داشتند؛ اما حسن پ

 با آن دو برادر کرده بود. ییها یخورد. زمان بد باز یبه سنشان نم یشانها

  یما؟ن یخوب -

 را فشار داد.  دستش

 شه گفت خوبم!  یم-

 انداخت و گفت: یینرا پا سرش

بود.  یز چ  یکبکنم؟ علت تماسم باهات فقط    یخواهش  یک شه ازت    یم  یمان-
مثل   یزهاچ  یکنم بذار بعض  یدرسته دلم واست تنگ شده بود؛ اما خواهش م

 قبل بمونه! 

کند.   یداپ ییر تغ یمان یخواست زندگ  یشد. دلش نم یرهبه برادرش خ غمگین
 انداخت.  یینسرش را پا

!؟ چه یاچندسال چه قدر التماست کردم ب ینتو ا یای؟به خودت نم چرا؟ چرا-
 قدر؟ 
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 یدهنهال کش یبچگانه  یرا گرفت. نگاهش را به سمت نقاش یشگلو  بغض 
 بودند.  یستادهخانه ا یک دختر که کنار  یک شد. سه آدمک. دو مرد و 

 شده!  یر د یزهاچ یلیخ یبرا-

راز را پنهان کرده بود. در حق  ینو چند سال ا ینکرد. چند  یدرد م قلبش
رفت.   یکه انتظار م  یزیآرام بود. خالف چ  یشانها ظلم شده بود. صدا  یلیخ

 شد و گفت: یرهرخش خ یمبه ن یماسر اصل مطلب رفته بودند. ن یعسر 

بسه!  یبسه! به خدا کشش ندارم. آره من اشتباه کردم. تاوانشم دادم؛ ول-
 ینم یگهرم. د یروشن بشه منم م یقئن باش تا حقاتونم. مطم ینم یگهد

 ینهال ینها! هم یلیو درد بکشم. من ظلم کردم. در حق خ ینمشونتونم بب
عقده!   ز ! پر شده ایاوشاش کردم. ن  یچارهخودم ب  یرو با دست ها  ینیب  یکه م

اومدن که  یا! مگه چندبار به دنیدندرد کش یلیاون دوتا بچه بخاطر من خ
 خوب!  یزندگ  یک حقشونه  رشون؟یشد تقد ینا

اش به  ینه. سیاوردحرف ها را به زبان ب ینا یروز یک کرد که   یرا نم فکرش
راز خم شده  یناز ا یشکه شانه ها  یماخس خس افتاده بود. مرد نقاش به ن

 .یدد یبود نگاه کرد. چشمانش بخاطر اشک نم

 کنه؟  ینهال ولت م یقحقا یدنبا فهم یکن  یفکر م-

 لبش نشاند و گفت: یرو یتلخ  لبخند

 پره!  یو بفهمه مثل پرنده از قفس م یتواقع یکنه! وقت   یم-
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سال گذشته! نه تو مقصر   یلی! خیرمهم م  ینجا! از ایدنفهم  یزیاگه بفهمم چ- 
کنه.   یو م  یشبود که االن شاده و داره زندگ  یگهد  یکیو نه من! مقصر    یبود

 خوب باشه کناره تو! یشونار زندگ. بذیمسوخته بود یما همه مهره ها

 که کنار چشمش بود را پس زد و روبه مرد نقاش گفت:  یزد. اشک  نیشخندی

 یپرسن گذشته  یاز من م یخواد جواب اون دوتا بچه رو بده وقت  یم یک -
که گولشون بزنم.   یستنن  یک اون بچه ها کوچ  یاشد؟ حسن به خودت ب  یما چ 

! دوسشون دارم. جونم به جونشون یادز  یلیخ  یزنمن عز   یبرا  یاوشنهال و ن
! فهمنب ید. بایستخبرا ن یناز ا یگهد یبنده و نفسم به نفسشون بنده؛ ول

بود که  ینا یقرون جمع کنم برا یک کار کردم و تالش کردم تا   یمن هرچ 
که نفهمن   یبعدهم جورو  یستمپشتشون با یدروز که وقتش رس یک بتونم 
 برم! 

 یخودخواه   ینا  یول  یند؛داد که نخواهد آن دو را بب  یبود. به او حق م  عصبانی
محض بود. دو بچه بدون پدر و مادر بزرگ شده بودند. به چنگ و دندان! 

شد. شالگردنش را   یبود تا بدانند چ   یدهبودند. االن وقتش رس  یدهکش  یسخت 
 زد. یشصدا بست. مرد نقاش بلند شد با بغض

رم. اون دوتا بچه دوست دارن!  یم یشههم یبار برا یک  یبهشون بگو؛ ول-
سرشون بودند. نبودند! بذار فکر کنند   یپدر و مادرشون باال  یدکه با  ییوقت ها

 ینپرستند. هم یکه تو رو م  ین. همیسترفتند! مهم ن یشونخوشگذرون یپ
دندون  واون ها بسه! تو حقته! حقته چون به چنگ  یبرا یکه تو پدرشون 

 ... .یگرفت 
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 بودند.  یستادههم ا یرا قطع کرد. هر دو روبه رو حرفش 

روبه روشن!   یقتبا حق  یدتونم. با  ینم  یگهد  یام بود؛ ول  یفهکردم وظ  یهرکار-
سرشون  یباشه تا دست رو یکیمن نبودم  یروز یک بفهمن که اگه  یدبا

بفهمن که  ید. بایستانقدرهم خوب ن یشونهرمان زندگبکشه! تا بدونن ق
 غرفتم سرا یمن بود. اگه انقدر جرعت داشتم. م یهمه اش بخاطر کارها

 یستم؛ا  یتونم. هم بخاطر بچه ها هم بخاطر تو! گفتم م  ینم  یول  ی؛مقصر اصل
 من! ی! روبه رو شدن با اون ها کابوسه برایمشوناما پشت تصم

 گفت.   یم یزیچ یمان دیمشت شد. نبا یشها دست

 چرا؟ چون ظلم کردن؟-

 شد.  یظغل یشان پسر اخم ها یاد با

آدم  ینرحم شدن که از جون مهم تر  یچند سال ب  یننه! چون انقدر تو ا-
 گذشتن!  یشونزندگ

رفت و خارج شد. مرد نقاش ماند و هزاران سوال.  یسمت در خروج  به
کند.   یکار خودش را م  یمادانست ن یگرفت و نشست. م  یز دستش را به م
نهال انداخت.  یبه نقاش یکرد. نگاه   یخودش را آماده م یدبعد چندسال با

 یشروع م یشاندوباره بدبخت یدبودند. نبا یدهرا چش یآنها طعم خوشبخت 
 شد. 

*** 
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تخت بلند شد. توانسته بود بخوابد. به سمت آشپزخانه رفت و در تک   یرو  از  
گذاشت   ینک افتاد. داخل س  یفلز   یها را باز کرد. تا نگاهش به کتر   ینتتک کاب

 یجا یگریآب را هم باز کرد تا پر شود. خواب آلود بود. اگر هرکس د یر و ش
مهم نبود.   یشراکه ب  دبو  ینا  یقتحق  یماند؛ ول  یم  یدار تا صبح ب  یداو بود شا

 یسر سوزن هم مهم نبود پدر بزرگش بازهم متهمش کرد. از وقت  یک  یحت 
درمورد  یششبه تمام باورها یک کار او بوده   ینماش یبود دست کار یدهفهم

خان قرار  یونهما یر دانست آخر پدرش هم تحت تاث یآن مرد رفته بود. م
که را روشن کرد و   یزیروم از گ  یر آب را بست. ز یر کند. ش  یو باور م یردگ  یم

 ینم یزیهم چ یش. پدربزرگ مادریدکش  یازهآن قرار داد. خم یرا رو یکتر 
رسد. به سمت  یبه گوش او هم م یشبد یگفت. مطمئن بود حرف ها

 یدرا باز کرد و صورتش را شست. امروز با یر رفت. خواب آلود ش ییدستشو
 ی. صدایدچک  یآب م  رویشخواند. از سر و    یاز آن دفتر را م  یگریقسمت د

رفت. آزاد با  یرونخودش نگاه گرفت و ب یآمد. از چهره  یباز شدن در ورود
 را نازک کرد و گفت: یشوارد خانه شد. صدا یمسطل حل یک 

 یی؟جهانم کجا-

 رفت و گفت: یرایی. به سمت پذیدکش  یا یازهخم ونداد

 سالم پسرعمو! یک عل-

 را گذاشت. ینماش یدو کل یدکش  ینتکاب  یفحه ص یدستش را رو آزاد

 شه؟  یز خاکش تم یاپن بکش یشد که رو ینم یداپارچه پ یک یعنی-
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پدربزرگش بود افتاد. تقاص   یکه خانه    یداد. نگاهش به چمدان   یهتک  یوار د  به 
قرار گرفته بود؟ آزاد متوجه نگاه   یمحبت   یداد که انقدر مورد ب   یرا پس م  یچ 
 چمدانش شد.  یاو رو ی یرهخ

 ... .یول یارمش؛خواستم ب یداداش؟ نم-

جرم شده بود؟ از هر دو   یداهم جد  یرا بروز ندهد. عاشق   یزیکرد چ  یم  سعی
 و حرف او را قطع کرد. یدبه صورتش کش یطرف رانده شده بود. دست 

 ! یستمهم ن-

از  یروزها حال او هم بد بود. کار ینت. چه قدر اانداخ یینسرش را پا آزاد
را بلند  یشبعد از برگشت پدر بزرگش صدا یشبآمد. فقط د یدستش بر نم

کرد. چند قدم به سمت آزاد برداشت. چانه   یز کرده بود. ونداد چشمانش را ر
 .یدکبود شده بود. آزاد پوست لبش را جو  یچشمش کم یر اش را باال داد. ز

 دست روت بلند کرده؟ چرا؟سروش  یونهما-

 شد. یرهخ یشپسرعمو یو عصب یزبینانهرا باال آورد و به چشمان ر سرش

 داداش!  یخیالب-

 گفت:  یتآزاد را محکم فشار داد و با عصبان ی چانه

 بخاطر من؟ بخاطر من دست روت بلند کرد؟-

 نه! حرف حق زدم خورد تو دهنم! -
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لبش نشاند و  یرو یخند تصنعآورد. لب ییندست ونداد را گرفت و پا مچ 
 ادامه داد.

 یتا سرد نشده بعدهم چا یمو بخور یماول حل ینبش یاموضوعش مفصله! ب-
 . یمبخور

به سمت آشپزخانه رفت. دو ظرف و دو قاشق   ی،توجه به ونداد عصبان   یب   آزاد
و  ینگذاشت. دارچ یصبحانه خور یز برداشت و وسط م ینتاز داخل کاب

را کم کرد. ونداد با  یکتر   یر گاز برداشت و ز  یکنار  ینتشکرپاش را هم از کاب
 و نشست.  یدرا عقب کش یصندل یتعصبان

به اون طرف بگه پول و  یکه حاج مجتب  ینا یم؟نگران چ یدون  یداداش م-
توپش پر  یلیشه! آخه خ یموسسه منتف  یدبرگردونن به حسابت. در کل خر 

 ! یدنشخان رفته بود حجره د یونهما یبود. سر صبح 

 یحرف او را باور نم یچکسظالم که همه به فکر خود بودند ه یایدن ینا در 
ساختند. مگر او چه کرده بود؟ آن هم انسان بود  یم یزهاچ یزیکرد. از چ

هم  یدماند؟ شا  یم  یسنگ صبور باق   یشههم  یدنه؟ با  یا  یحق داشت از زندگ 
سطل  زادگفت. آ   ینم یز چ یچکردند ه  ینثارش م یاو از بت بود که هر حرف 

 گذاشت. خودش هم نشست.   یز م یرا برداشت و رو یمحل

تا   ینه؟ فکر نکن! فعال بخور روشن ش یمکن  یم  یکار  یک داداش غصه نخور!  -
 در آوردم. یا یبگم واست چه پتروس باز
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 یشهکرد. گرفته تر از هم  یم  یر س  یگر د  یجا  یک به آزاد زد؛ اما در    یمحو  لبخند 
 یمقدار داخل بشقاب برا  یککند.    ینم  یاو کار  ید. آزاد که دیدرس  یبه نظر م

تمام،  یلیم یبا ب  ینشکر و دارچ یختنگذاشت. بدون ر  یشو جلو یختاو ر
زد   یشبه پا  یز م  زیر اش آمد. آزاد از    یگوش  یامپ  یشروع کرد به خوردن. صدا

صفحه   یکه رو  یامبه اعالن پ  یاز کرد. نگاه را ب  یهست. در گوش  یک   یندکه بب
شده.  یز پول به حسابش وار یبانک بود که مقدار یامآمده بود انداخت.  پ

 . آزاد نگران گفت:یعکس العمل یچفقط نگاه کرد. بدون ه

فکرت باز شه  ینکها یبرا یهگم نظرت چ  یغصه نخور خب؟ م یتا من و دار-
 ینگ؟سالن بول یمبر 

 یم یشبود. با غصه خوردن نه پول برا یخوب  یشنهادداد. پ یهتک یصندل به
کرد. که البته مورد آخر   یحرفش را باور م یآمد که موسسه را بخرد. نه کس

 و گفت: یختر یمحل یشکر رو یزد و اندک  یمهم نبود. لبخند

 !یهفکر خوب-

 هر دو خانواده رو؟ یو کارها یاعتماد یب  یاالن فراموش کرد یعنی-

داد بخندد تا اخم کند  یم یحو داد زدن نداشت. ترج یتعصبان یبرا یجان  
 یمانچه شده و ا یدفهم یهم بد کند. با خواندن دفتر م یانشو حال اطراف

کند و مدرک برود.   یدانفر از آنها را پ  یک   یکند . وقت   یم  یداداشت که انها را پ
 ماند.  یکتمان نم  یبرا ییجا



  

 
645 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

آدما توقع نداره.   یاز بعض  یآزاد آدم گاه   یدون   یاز اول هم مهم نبود. فقط م- 
اوال، دوما   یناز سمت خانواده عادت کردم. ا  یدنکه من به حرف شن  یدون   یم
من  یشخص یحق نداره تو زندگ  یهم که اومدن بهشون گفتم کس یشبد

به نهال   کردنفکر    یبرا  یینامزدم بود. جا  یناز هم آ   یدخالت کنه. در ضمن وقت 
 نبود.

 به او شد و گفت: یرهشد. خ یانلبان آزاد نما یرو لبخندی

 بچه ها رو هم جمع کنم؟ یخوا یسالن. م یمپس حاضر شو بر -

کرد   یم یرا تکان داد. از خدا که پنهان نبود. دلش پر درد بود. سع سرش
 یددلش گرفته بود. با  یکانشبخاطر ترکش نزد  ینشان دهد؛ ول  یخوش را قو

 داد. قاشق آخر را خورد. بدون نگاه کردن به آزاد گفت. یه مادام

 یلیکه از خ  یدون  ینکنن. حال کلکل ندارم. م یباز یباشه! فقط بگو شرط -
 هاشون دل خوش ندارم. 

 و گفت: یدخند آزاد

 چشم!-

بلند شد. بشقاب و قاشق را شست   یز بعد از تمام کردن بشقابش، از سر م  ونداد
 توانست با سر و وضع آشفته برود.  یت. نمآب چکان گذاش یو باال

 !یخوب بود چمدون و آورد-

را به وجود اورده بود.  یونداد پارادوکس تلخ  یسر تکان داد. رفتارها آزاد
وقت بود با رفتنش   یلیخ  یاو ونداد حکم ستون آن عمارت را داشت؛ ول  یبرا
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بود.  یدنشخوشبخت در حال از هم پا یزلزله به پا شده بود و آن خانواده  
برادرزاده،  وه،ن یک که نقش ونداد چه بود. همه او را فقط   یدفهم ینم یکس

اش دست ان خانواده را  یپوست  یر ز ی. ونداد با محبت هایدندد یفرزند م
او را نداشت. آزاد  یدنگرفته بود. از پدربزرگش گرفته تا حسام که چشم د

بود. فقط دلش خنک شده  یآنها چ  یلرا نداشت که بپرسد. دل ینجرعت ا
صاحب سالن را  یبود که حرفش را زده بود. سرش را تکان داد و شماره 

 گرفت.

*** 

 یقهخواهد چه بپوشد. شلوار کتان و  یدانست م یچمدان را باز کرد. م در 
صفحه  یساعت بند چرم یش،لباس ها یدن. بعد از پوشیذغال سنگ  یاسک 
ش را که سه عقربه داشت و خدا تومن پولش بود را به دست چپش کرد. گرد

 یرا شانه زد و باال داد. انگشتر را در انگشت اشاره  یسشخ یبا شانه موها
 یشهمرتبش انداخت. مثل هم یبه چهره  یدست چپش انداخت. نگاه 

 ی لختش رو یقهوه ا یاش را مرتب کوتاه کرده بود. موها یشخوب! ته ر
به دفترچه انداخت. صفحه اش را بست و  یبود. نگاه  یختهش را یشانیپ

خواند. پالتو و  یم یدآمد ادامه اش را با یداخل کشو گذاشت. شب که م
 یاو، از آوا خداحافظ  یدنامد. آزاد با د یرونبرداشت. از اتاق ب راشالگردنش 
 کرد و گفت:

 .یانگفتن م  تریایشداداش! با مهران هماهنگ کردم. تو گپم گفتم. ب  یمبزن بر -
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پالتواش گذاشت و باهم  یبپولش را داخل ج یفو ک یتکان داد. گوش سری 
. در را قفل کرد و به سمت آسانسور یدرا پوش  یشبه سمت در رفتند. چکمه ها

 مجتمع رفتند. ونداد سکوت را شکست و گفت:

 چشمت؟ یکه بادمجون کاشت پا  یگفت   یچ  ینگفت -

 شد. یرهخ ینهرا زد و به خودش در آ  ینگپارک ی دکمه

حرام   یجونم واست بگه که! اومدن خونه! منم پتروس شدم. گفتم عه؟ عاشق -
از هم جدا شن!  یدو عمو و زن عمو هم باشده؟ اگه حرام شده مامان بابا 

قلمبه سلمبه هم گفتم.   یکم  یگهد  یچی! هیخانم جون و طالق بد  یدشماهم با
 !الیالعب یهمون پسره  یشخونسرد زد تو دهنم گفت گمشو پ یلیاونم خ

داد. با باز شدن در   یم  یحترج  یزیروزها سکوت را به هرچ  یننگفت. ا  چیزی
شدند.  یم یداپ یدرا باز کرد و سوار شد. با یناششدند. در م ینگ وارد پارک

زد تا فکر او را  یحرف م ی! با سوار شدن آزاد که از هر دریشمخصوصا عمو
او در را   یدنبا د  ننجات دهد. کمربندش را بست و راه افتاد. نگهبا  یریاز درگ

نهال   یحرف ها  یاداو زد و به سمت چپ کوچه رفت.    یبرا  یباز کرد. تک بوق 
به   یدبهزاد. با  یلرزانش! حال بدش که فواد مقصر بود. حرف ها  ید. صداافتا

 یرا هم م یشکه صدا  ینزد. امروز از نهال خبر نداشت. هم یفواد زنگ م
 یطشرا  یندر ا  یخبر نداشت؛ ول  دشمجنون شده بود خو  یبود. از ک   یکاف   یدشن
در پنهان کردن عالقه اش نداشت. دستش را جلو برد و ضبط را روشن  یسع

 . آزاد متعجب گفت:یچیدزاده پ یممحسن ابراه یکرد. صدا

 ! بالخره آوا کارش و کرد.یکرد  یشرفتبه به پ-
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 کرد آزاد کند.  یپنجره گذاشت و فکرش را سع یدستش را لبه  بیخیال 

 بره یلت نمشبا دلم پره آخه دل از د ینبرگرد از ا بیا

 من بهم زدم یااز حاله دل برات بگم به خاطرت با دن یشمپ بیا

 صدا شدم یهوا شدم نفس نبود که داد ب  یکه ب   ینبب یشمپ بیا

 دل خرابه و نفس نفس نبود تو عذابه و ینحاله ا ببین

 تونم فراموشت کنم یقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نم بی

 قرارم یقرارم من و شهر و قدم بارون و نم ب  بی

 تونم فراموشت کنم یقرارم نتونستم که آرومت کنم دلشو ندارم نم بی

 قرارم یقرارم من و شهر و قدم بارون و نم ب  بی

 دلخوره یاومده حساب  یشکه پ  یبره از آدما پره از هرچ  یکه م  دلی

 کشم.  یچه م یستیروزا ن ینکه ا  یدون  یکشم نم  یاه م یهکشم   یم عذاب

به  یآهنگ غرق بود که با عوض شدن آن با اهنگ دلبرم دلبر، چشم غره ا  در 
و شروع   یدصورتش زد. دستانش را برهم کوب  یبه پهنا  یآزاد رفت. آزاد لبخند

 کرد به خواندن. 

 دلبرم ونداد خانه خرابم کرد دلبرم ونداد خانه خرابم کرد-

 یرمدونه دل از تو نگ یخدا م یرمتو اس یچشمان قهوه ا به

 یردتو بم ینهال به جا یریدردت به جان عاشق تو نم بیا
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 یونداد درهم شد. صدا یکه به سر آزاد خورد. قهقهه زد. اخم ها  یضربه ا  با 
 ضبط را کم کرد. که آزاد با خنده گفت:

 شدم مجنون خان! یم ید! داشتم ازت ناامیخدا! بسوزه پدر عاشق  یوا-

 داد و گفت: یرانندگ  را به حواسش

 وقت!  یه ینگ  یدور از جون  یک -

ونداد را گرفت و همان طور  یکرد. گونه   یادرا جلو آورد و صدا را ز دستش
 با خنده گفت: یدکش  یکه گونه اش را م

 یردم یم یتندونستم که از دور یردگ  یسفر آروم م یگفتم بر -

 یریخاطراتش رو نگ یبه شرط  یر یگفتم برو هرجا که م  بهت

 یخاموش شدن پخش و فشار دادن مچ دستش توسط ونداد، دست از لودگ   با
 کاپشنش را صاف کرد و گفت:  ی یقه یتو با جد یدکش

  یدیم؟خب کجا رس-

 !ینیجا بش یک و مثل آدم  یکه دست از حرف زدن بکش  ینبه ا-

 و گفت: یدرا درهم کش یشها اخم

 م؟خوام حال تو خوب کن یبد م ینما-

 . از جلو نگاه نگرفت.یستادچراغ قرمز ا پشت

 حاله من خوبه! -
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 یک،ساعت تراف  یک زد و سکوت کرد. بعد از    یشدر جواب پسرعمو  نیشخندی 
پارک بود. با پر   ینگ از دوستان آزاد در پارک  یلیخ  ین. ماشیستادسالن ا  یجلو

 یسانتافه  یستادندنده عقب گرفت تا خارج شود که با ا ینگ بودن پارک
 آزاد آمد. یترمز زد. صدا یرو یک متال یمشک 

 ی؟چرا ترمز گرفت -

! یشزندگ یاز آدم ها یکیبا  یی. بازهم رو در رویدکش  یشانیشبه پ دستی
 ینسرنش  ینهشد. از آ   یرفت اوهم سبز م  ی. هرجا میدکش  یبو م  یانمهر انگار ک

دختر هم همراهش بود. آزاد گردنش را به عقب چرخاند.  یک هارا نگاه کرد. 
 و ساره گفت: یانمهر ک  یدنبا د

 اعصابت ب... . یجور ین! همیگهد یجا یک  یمداداش برگرد بر -

را جور  یتشکرد زد. موقع  ینگاهش م ینهبه ونداد که از آ  یلبخند کیانمهر 
م خودش را رسانده بود ونداد به تهران برگشته، او ه  یدهفهم  یکرده بود. از وقت 

رفت. آزاد   ینگپارک  یآزاد فرمان را چرخاند و تا انتها  یاعتنا به گفته    یبود. ب 
 بورش زد و گفت: یدر موها یچنگ 

 ! یارو ینبا ا یموقع دعوا نکن یکونداد -

 را به سمت آزاد برگرداند. سرش

 من اهل دعوام؟ -

 زد. یشپا یرا مشت کرد و رو دستش
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 یاندختره ساره و ک ینا یدنرو اعصابت رفتن. با دمدت همه بدجور  ینا - 
 !ید یکار دست خودت م  یک مطمئنم 

را  ین. ماشیدرا کش یپارک. دنده عقب گرفت و ترمز دست  یشدن جا یخال با
 تفاوت گفت: یقرار داد. کمربندش را باز کرد و کامال ب  ینگحالت پارک یرو

خواستم کار دست خودم بدم االن کنارت نشسته   یدم نگران نباش! اگه م  ینم-
 بودم.

خبر داده بود   یانمهر نثار مهران که به ک  یشد. آزاد لعنت   یادهپ  ی،زدن حرف   بدون
شد. ونداد پالتواش را مرتب کرد. آزاد به سمت او رفت. بعد از  یادهگفت و پ

ر را هل داد. از د یا یشهباهم به سمت در رفتند. در ش ین،قفل کردن ماش
را  یانمهر و ساره وارد شدند. باهم رو در رو شدند. آزاد، ک یانمهر سمت چپ ک

سالم  یبه نشانه  ی! ونداد سر یو بافت مشک  یرهت یناز نظر گذراند. شلوار ج
. یدچند نفر را شن  یخنده    یباشگاه رفت. صدا  یتکان داد و به سمت در ورود

جمع مردانه بود. چند که   یشهبودند. خالف هم یلیاردو ب ینگ ثابت بول یپا
ونداد و  یدنکه صاحب باشگاه بود با د  ندخترهم اضافه شده بودند. مهرا

 گفت:  یآزاد به سمتشان رفت و با خوشحال

 !یلسه یستاره ها ینچه عجب اومد-

 کرد و گفت:  یبه ونداد جد یو اشاره ا یدرا در آغوش کش آزاد

 ینم ییون داداشم جاکه بد  یدون  یاومد. م یونداده او نم یر همه اش تقص-
 رم! 
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 آمد و با ونداد دست داد. یرونبه پشت او زد و از بغلش ب مهران 

 خوب کار و بارت گرفته ها! ینمب یسالم مهران جان! م-

 زد و گفت: یلبخند مهران

پولداران مرفه  ی. برایستآره بدک ن یخدا! ا یبه رضا یما یشکرخدا! راض-
 خوب گرفته. 

به مبل ها کرد و  یو ساره، اشاره ا یانرا فشار داد. با وارد شدن ک دستش
 گفت:

 ! ییدبفرما-

به اطراف انداخت. همان  یخودش حس کرد. نگاه  یدو نفر را رو نگاه
آزاد به سمتشان   یدنبود. چند نفر با د  یدهد  یفروش  یکه در روسر   ییدخترها

 انداخت زد و گفت: یدکاو  یبه ونداد که اطراف را م یآمدند. سقلمه ا

 !یگهد یمبر  یاب یسادی؟چرا مثل ماست وا-

 یلیشده بود. خ یمان. از آمدن پشیستادبه سمتشان رفت؛ اما ونداد ا آزاد
دوستانه و شلوغ نبود. آزاد همان طور  یگذشت که اهل جمع ها  یم یوقت 

 و گفت: به ونداد کرد یکرد اشاره ا  یم یکه احوالپرس

 کنه!  یاطراف و نگاه م یذاره! نگاه چجور یبه خدا بابام نم-

 داشت گفت: یتر  یزهر یکلاز آن پسرها که ه یکی

 ! یقدر بابات و بدون  یدبا-
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 یباز خوش آمد گفتند و ابراز دلتنگ  یقدم به سمت آنها برداشت. با رو چند 
شدن دو دختر، آزاد  یکبود. با نزد یامدهبود که ن یکردند. چندسال  یشبرا

 باال انداخت. یطانیرا ش یشابرو

 مگه نگفتم جمع مردونه؟-

پشتش به پدرش گرم بود روبه آزاد   یمشهبود و ه  یکه پسر خوشگذران   آرمان
 گفت:  یبا شوخ 

باخودم آوردمش!  ینهم یبرا ینهرو بب ینجادوست داشت ا یلینگار خ-
 هم هست. یلیاردکه نداره؟ هنوز اهل ب  یاشکال

 به آزاد و ونداد انداخت و گفت: ینگاه  پیمان

 ین؟شما دوتا هنوزم چشم و گوش بسته ا-

 را نازک کرد. یشلبش را گاز گرفت. صدا آزاد

 ی؟دارم دنبال شوهر مردم باشم که چ  یهرکول ینخدا مرگم بده! شوهر به ا-

شده  یع ونداد که آن شب ضا یدندو همان دختر که دوستش بود. با  نگار 
بودند به او سالم کردند. ونداد جوابشان را داد. نگار دستش را جلو برد و 

 زد و گفت: یلبخند به ظاهر شرمنده ا

 .یمکرد  یاتون شک م یقهبه سل ید. نبایمخوا یبابت اون شب معذرت م-

 به دستش انداخت. ینگاه  نیم
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دخالت  یستبهتون مربوط نکه  ی! واستون درس شد در کاریستمهم ن- 
 !یدنکن

باعث سرخ شدن مجدد   یاو بود. آن هم در مقابل دخترها؛ ول  یشگیهم  اخالق
نداشت. دست نگار را که  یتازگ  یشاخالق ونداد برا ینآنها شد. آرمان که ا

 ونداد دراز شده بود را گرفت. یخشک شده جلو

 ناراحت نباش! ینهاخالق ونداد جان هم-

ساره با همان  یدندساره، دست از حرف زدن کش یکفش ها  یصدا یدنشن با
 آرام و دلربا گفت: یصدا

 سالم فرندس!-

با او خوش و بش کردند و بعدهم به سمت سالن رفتند. آزاد و ونداد  پسرها
 به ونداد انداخت و گفت: یو ساره، ماندند. نگاه  یانمهر با ک

 سالم ونداد!-

 تفاوت نگاهش کرد. بی

 !یم ساالرسالم خان-

با   یمانیو ابراز پش  ی. انگار معذرت خواه یدند  یمانیذره پش  یکچشمانش    در 
 بود.  یبهخانواده غر  ینا

 گذره بدون ما؟  یمشهد. خوش م یرفت  یدمشن ی؟خوب -

 شه با نهال باشه و بد بگذره؟ یمگه م-
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 یانحرف، به ظاهر تعجب کرد و سرش را به سمت ک ینا یدنبا شن ساره 
 فت:برگرداند و گ

پس که چرا انقدر خودش و به آب  یدمفهم یم یدبا ی؟گ   یکه نم  یواو! جد-
 ندار! یچیه یاون دختره  یزد برا یم یشو آت

 یک . ساره قصدش تحر یدقرض حرف زده بود. از درون گونه اش را گز   یب   بازهم
چشم دوخت. خودش را کنترل  یشکردن ونداد بود. آزاد نگران به پسرعمو

آنها  یو هر دو یستادا ینه. درونش غوغا شد. دست به سدینگو یزیکرد تا چ
 کرد و گفت:  یآرام یرا از نظر گذراند. خنده 

! مراقب یهمن چ ینهال تو زندگ  یگاهفکر نکنم به شما مربوط باشه که جا-
 یفتیننکرده ن ییاتون نره رو هوا، و خدا یهوقت سرما یک  ینخودتون باش

 نه؟  یستادهزندان! شاهد جلوتون ا یها یلهپشت م

سر و گردن ازش بلند تر بود  یکونداد که  یساره را کنار زد و جلو کیانمهر 
 .یدکه به الهام داده بود خند  ی. در دلش به قولیستادا

 یپا یک! یدادگستر  یک یهپا یلوکالتت باش وک یتوهم مراقب پرونده -
 وصله! یهقض ینتوهم به ا

 که از کنارش رد شد گفت:  یانو روبه ک یدبا صدا خند ونداد

 پس منتظر باش! خودت و اماده کن. -

عکس العمل   ینرفت. با ا  یانمهر با حرص به ونداد نگاه کرد و پشت سر ک  ساره
 . یدنآنها، شروع کرد به خند
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 !یدعوا درست کن یدمترس- 

 به شانه اش زد. یکیبه او انداخت و  یهمان لبخند نگاه  با

 .یمبر  یاده خودشه! ب ینسبت م یگرانکه به د  یهر لقب ینترس! هرکس-

و به سمت در سالن  یداز سمت آزاد نشد. بازوش را کش یعکس العمل منتظر 
افزود. مهران   یبر همهه م  یسیانگل  یمآهنگ مال  یکرد. صدا  یتشهدا  ینگ بول

بهم خوردن توپ  یهر قسمت را صفر کرد. صدا یتور کنترل را برداشت و مان
 ی بلند  صدایآمد. مهران به سمت آنها رفت و با    یم  یها از سالن کنار  ینبه پ

 گفت:

 تو کدوم اپروچ؟ یک   ین؟د یمسابقه م یا ینکن  یم یباز یسرگرم-

 یانمهر بود. آرش که کنار ک  شده  یرهبه مهران خ  ینهمهم نبود. دست به س  برایش
 بود گفت: یستادها

 یه؟به مسابقه اشه. نظرتون چ ینگ بول یباز یهمه -

 یز م ینظرشان را اعالم کردند. ونداد هم به اجبار موافقت کرد. مهران رو اکثرا
را باز کرد و با انگشتش تعداد را شمرد   یلشاست  یگرد رنگ نشست و در بطر 

 و گفت:

که تونست   ی! هرکسینش یمبه سه گروه تقس یننتو ی! مینخب! نه نفر -
اولش  یکنه؛ ول  یکه بردن باز  یگهبا اون دو نفر گروه د یدو بزنه با یباشرق

 دعوا نشه! یمثل اون سر  ینشرطتتون و بگ

 چشم دوخت.  یهجرعه از آب خورد و منتظر به بق یک 
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 ی؟خب؟ سر چ - 

تفاوت نگاهش کرد و  یخودش احساس کرد. ب  یرا رو یانمهر نگاه ک سنگینی
 آزاد روبه مهران گفت:

 شرط حرامه!-

حرف خنده اش گرفت.   ینجمع بلند شد. خودش هم از زدن ا  یخنده    صدای
و ساره با ترس! هر   یمانیبا پش  یانبودند. ک  یرههر دو به ونداد خ  یانساره و ک

. یدرس یم دانستند حرف ونداد سروش حرف است. به عمل یآنها م یدو
 یا  رفهبود. هرچند ح ینهم هم  یانمهر بودن ک یلدل ینهوا نبود. مهم تر   یرو

 کرد؛ اما امروز قصدش برد نبود.  یم یبود که باز یبود و چند سال

به انتخاب  یگهاز دو گروه د یکیسه گروه رفت باال! به  ینکه از ا یهر ک -
 انجام بده! یدگه و اون هم با  یم یکار  یک خودش، 

شدند. ونداد، آزاد  ینبود. گروهبند یبد یشنهادهمه قبول کردند.پ یبتتر  به
 یه. بقیمت  یکساره و آرمان در    یانمهر،از آن دخترها در گروه ونداد. و ک  یکیو  

وارد کرد. پالتوش را در آورد.  یتورا داخل مان یشانهم در گروه جدا! اسم ها
از  یچیکرد. دخترها ه  یفکر م هباال رفتند. همان طور ک یمنفرات اول از هر ت

 یان،رفتند و در آخر هم ونداد، ک یمشد. نفر دوم از هر ت یسرشان نم ینگ بول
زد و به سمت توپ ها  یروزیلبخند پ یانبودند. ک یقدر یها یفآرش! حر 

را  یشداشت و در دست چپش گرفت. آزاد صدارا بر  ینشتر  ینرفت. سنگ
 آرام کرد و کنار گوش ونداد گفت:
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 ی؟بگ  یچ  یخوا یم یاگه برد- 

از توپ ها را بر اساس   یکینگفت و    یزیآورد. چ  یسرحالش م  یباز  ینا  شاید
برنده  یک  یدها انداخت. شا ینبه پ یانگشتانش برداشت. نگاه  یاندازه 
و سه نشانه گرفت   یک   یها  ینپ  ین.  بدیاور توانست حالش را جا ب  یشدن م

داد که   شار توپ را پرتاب کرد. آزاد با اضطراب دستانش را برهم ف  یو به آرام
. همان یساعت باز یکگفت. بعد از   یوهوییشدن تمام توپ ها  یختهبا ر

 یباهم مسابقه م یدو آرش از هرگروه با یانطور که در ذهنشان بود. ونداد، ک
وسط بود رفت و نشست.  یز که به سر م  یخاکستر  یدادند. به سمت صندل

مشغول صحبت   سارهرا کنار زد. نگار به سمت دوستش رفته بود و با    یشموها
کرد که   یینبودند. کتف سمت راستش درد گرفته بود. با دست چپش باال پا

 پرت کرد و گفت: یشآب را به سو یآزاد با لبخند بطر 

 شه کرد.  یچه م یگهد یمن یحتما! پسرعمو یور! تشنه اقهرمان بخ یاب-

که   یانمهر او و ک یازاتجرعه ازش خورد. امت یک را باز کرد و  یآب معدن  در 
 یر درگ  یگر داشت. فکرش د  یدانست اختالف کم  یم  یباز  ینا  یروز خودش را پ

به ونداد خونسرد انداخت  یپدربزرگش نبود. آزاد نگاه  یعمارت و حرف ها
 و گفت:

 عاشقتم داداش!-

 حرف از زبان آزاد باال رفت. ینا یدنمقدمه شن یاز ب  ابروهایش

 چرا؟ -
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 یاز چهره اش م یشتر مقدار ب یک داد. سنش  یهتک یبه صندل ینهبه س دست 
بود.   یببه انگشتر دست چپش انداخت. عاشق آن انگشتر عج یخورد. نگاه 

 زمزمه کرد که مهران به سمتشان رفت و گفت: یبماند

بتونه با پرتاب  ی! هرک ینکردن دار  یمرتبه باز یک فقط حق  یسر  ین! اخب-
بگم شانسه  ینمتن به خواسته بده! البته ا یدبا یزهها رو بر  ینپ یاول همه 

 ! یگهد

بود ونداد از  یدهچندسال که فهم ینگذشته افتاده بود. او در ا یاد کیانمهر 
عذاب وجدانش را  یکرده بود تا کم  یادیز یخانواده طرد شده است کارها

آنها  یخودش! هر سه  ینشان دهد. هم به اصرار الهام بود و هم حس درون 
آن  بازیهر نفر صاف نشستند و حواسشان را به  یها یمیبلند شدند. هم ت

ده شروع کرد به شمردن.  را صفر کرد. تا یتور سه نفر دادند. مهران هر سه مان
او زوم شد. توپ را برداشت و به سمت جلو  ینفر اول آرش بود. نگاه ها رو

ها به   ینپ  یشد و ُسر داد. با افتادن همه    یرهها خ  ینقدم برداشت. به پ  یک 
منتظر شد.   ینه. دست به سکردزمزمه   یکه در وسط قرار داشت. لعنت   یکیجز  

 ساره خودش را دخالت داد.

 چطوره هردوشون باهم پرتاب کنند؟-

کرده بود را   یکه آن دفعه باز  یرا زد. توپ ییدآره گفتن همه، مهر تا صدای
بود تا به خواسته اش برسد. فکرش را از  یضربه کاف  یکبرداشت. فقط 

زده  یخدستان  یش،کرد. آزاد کرد. پسرعمو  یکه حواسش را پرت م  یزیهرچ
 یمیبه دو دوست قد ینگاه  یمار داد. ندهانش قر  یاش را مشت کرد و جلو
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دانست. با سه گفتن مهران! توپ را رها کردند.  یرا م یانداخت. قانون باز 
توپ   یزده بلند شد. نگاه ها رو  یجانهم زمان باهم! بدون اتالف وقت، آزاد ه

بود. با خارج شدن  یاندو توپ در جر   ینتفاوت نگاهش ب یب   یانمهر ها بود. ک
توپ ونداد نگاه کرد.   هب  یع زد. سر   یلبخند نامحسوس  ین،توپ قرمز رنگش از ل

آزاد و  ی. با ابراز خوشحالیامددر ن یاز کس یی. چند لحظه صدایختهمه ر
. آزاد دو پله یدخند  یمدت طوالن   یکدست زدنش به خودشان آمدند. بعد از  

رفت و متعجب   یانمهر ساره به سمت ک.  یدرا باال رفت و ونداد را در آغوش کش
را مرتکب  یاشتباه  ینهمچ سادگی یننبود که به ا ینگاهش کرد. او کس

باز   یکردند. وندادهم با رو  یشود. همه به سمت ونداد رفتند و ابراز خوشحال
چند وقت  ینکه باختن را قبول کرده بود مانند ا  یانمهر ازشان تشکر کرد. ک

 به لبانش نشاند و گفت: یزرگ زد. مهران لبخند ب یلبخند

 ی؟کن  یو انتخاب م یباتاز رق یکیخب ونداد جان کدوم -

شکرآب آن دو دوست خبر نداشت. ساره  یاز رابطه  یچندسال کس ینا در 
 شده بود. یوار رنگ صورتش مانند گچ د

 یانمهر به ک یخورد. جد یاز آب معدن  یرفت و جرعه ا یز قدم به سمت م یک 
 نگاه کرد و گفت:

 !یشونا-

کرده بود. آرش نفسش را رها کرد. ساکت به لبان   یرسما ساره قالب ته  دیگه
کرد   ییشجلو یبه صندل ینشست و اشاره ا یصندل یشدند. رو یرهونداد خ
 و گفت:
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 تا بگم! ینبش- 

خودش خواسته  یحرفش بزند و باختش را کتمان کند؛ ول یر توانست ز می
 یانمهر رفتار ک یلزد تا جبران کند. ونداد که دل یچنگ م یسمانیبود. به هر ر

 نفسش را رها کرد. یدفهم یرا نم

 یکخب  یتونستم دوتا چلو پات بذارم؛ ول ی! میخب جناب ساالر-
 یر از خ یشد. بخاطر همون چندسال و حرمت اون دوست  یجادا یپارادوکس

 دوم گذشتم. ی ینهگز 

اتفاقات چندسال  یادونداد با  یآنها برقرار شد. پوزخند ینب یچشم تماس
 زد و ادامه داد. یشپ

 یخسرو یماسراغ شرط! ن یمفراموش کردم. خب بر  یستمعنا ن ینبه ا یول-
 نه؟ یششناس یم

را نام برده بود.  یماونداد ن یتعجب کردند. فکر آنها نهال بود؛ ول یانو ک آزاد
خودش را جمع   یانمهر نبود. ک  یدبع  ینکار کشته ا  یلدرون ذهن وک  یاز فکرها

 و جور کرد و گفت:

 شناسمش. یخب؟ م-

 زد. یز م یانگشتش رو با

 ! یر رو بگ یریام یشماره  یار و در ب یتگوش-
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و  ینبا نگاه خشمگ یشکه جلو  یمرد ینتوقع رفتار بهتر نداشت. ا کیانمهر  
ونداد  یبه حرف ها یددانست با یم یشناخت؛ ول ینشسته بود را نم یجد

 شلوارش درآورد. یبرا از ج یعمل کند. گوش

بفروشه و از  یخسرو یمابه ن یمتاالن با نصف ق ینبهش بگو سهام تو هم-
 دوئل کنار بکش! ینا

 یدخند یالخ یب  یانمهر گردو بزرگ شده بود. ک  یرسما چشمانش اندازه  آزاد
 و گفت:

  ی؟چ  یگهد-

 برداشت و گفت: یز قدم به سمت م یکو نشده بود که متوجه حرف ا  آزاد

 شرط راحت بگو! یر ز یزد-

 یکنار  یصندل  یراحت شده بود رو  یالششرط ونداد خ  یدنکه انگار با شن  ساره
بود.  یانمهر ونداد و ک یآنها رو ینشست. نگاه متعجب و ناباور همه 

 شد. یچندلحظه به سکوت سپر 

 ی؟کن  یخب؟ قبول نم-

هم که از سالن کنار رد شده  یگهبه اطراف انداخت. چند نفر د ینگاه  کیانمهر 
 ی. خودش را عصبان یدفهم  یرا نم  یزیبودند. از نگاه ونداد چ  یستادهبودند هم ا

اگر ونداد   یبود حت   ینا  یتاش نشاند؛ اما واقع  یشانیپ  ینب  ینشان داد؛ اخم
. همان طور که یدکش  یم ر دوئل کنا ینکرد. او از ا  یدرخواست را نم ینهم ا
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دارد بخاطر   ینکهونداد لذت بخش بود. ا  یمرد برا  ینا  یتقول داده بود. عصبان 
 گرفت.   یرا ونداد م یماآورد. انتقام ن یخورد او را به وجد م یپول حرص م

 باشه!-

 یدهرا گرفت. به بوق سوم نرس  یریام  یشماره    یخیالشدند. ب  یرهبه او خ  منتظر 
 شد. بلند یریام یبود که صدا

 !ینمتونب ینم یه! مشتاق صداتون. چند روزیساالر یسالم آقا-

 به ونداد انداخت. ینگاه  یمن یانمهر به او داده بود. ک یمسابقه حال خوب  این

 گردم.   یبرم یگهاومدم تهران چند روز د یکار  یسالم قربان! بله برا-

 باشه بابا حالشون خوبه؟ یر خ-

اش که در حال ضبط صدا بود انداخت. چه  یگوش  یبه صفحه  ینگاه  آزاد
گرفت.   یرا فاکتور م یبود. البته اگر قسمت حاج مجتب یقدر امروز روز خوب 

جدا بود. با هزار وام  یهکنار ونداد نشست. بحث او با بق  یصندل یمهران رو
 ینبود؛ ول فهبود. از قشر مر  یدهباشگاه را در باالشهر تهران خر  ینو قسط ا

 رفت و امد داشت. یانمهر نداد و کدورادور با و

 گرفتم که ... .  یمیتص یکبله حالشون خوبه! راستش من -

که به مرد داشت   یبیکرد. حس عج  یگردنش را کج کرد. کتفش درد م  ونداد
 داشت. یبستگ  یماحرف شده بود. حال خوب نهال هم به ن ینباعث زدن ا
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 یخسرو  یرو به آقا  سهامم  ینهم  یآژانس هست. برا  یکه کنار بکشم! کارها- 
 فروشم! یم

 آمد. یریام یناباورانه  صدای

 ی؟گ   یجدا که نم-

 یدشک کرده بود. از او بع  یانمهر ک  یخیالیرس نگاه ونداد بود؛ ونداد به ب  یر ت  در 
 بود. پول به جان او بند بود.

تماس  یلم. با وکیدفروش بذار یگم. سهام من و برا  یم یچرا مهندس جد-
 ! یرمگ  یم

که   یانمهر ک  یلبه وک یجاخورده بود. اشاره ا یانمهر ک  یکه از لحن جد  امیری
 بود کرد. یدهاو را شن یصحبت ها

 هستن! ینجاا یلتون. وکیستالزم ن-

دهد. حاال نوبت او   یوکالت تام م  یشها  یلبه وک  یانمهر دانست، ک  یم  ونداد
جدانش کم توانست خودش را قانع کند و از عذاب و یگونه م  ینا یدبود. شا
او  یلوک یکرد. بعد از چند لحظه صدا  یباز یفلز  یبا در بطر  یانمهر کند. ک

 آمد.

 قربان؟ ینمطمئن-

 آره! -

 آمد. یریام یصدا یه،از چند ثان بعد
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 فروش!  یسهامتون رفت برا- 

بلند  یصندل یآورد. ونداد از رو یینرا پا یزمزمه کرد و گوش یدار خدانگه
 شد.

 ! سالم من و به پدرت برسون!یمهندس ساالر یکرد  یکار خوب -

 . آزاد ضبط را قطع کرد. یدگنج  ینم یچکدامشانونداد در ذهن ه کار 

خواستم کنار بکشم. گذشته  یهم م یداد یو نم یشنهاداگه پ ی؟راحت شد-
 که!   یادتهنداشتم  یخوب  ی

بود شک  یدهد یانمهر که در چشمان ک  یزیلحظه به چ یک جا خورد.  ونداد
نگاهش کرد. اشک در چشمانش حلقه  یگر د ی. سرش را تکان داد و بارکرد

 او قرار نگرفت. یر زده بود. ونداد تحت تاث

آدم برو به اشتباهاتت اعتراف  ینپس مرد باش ع ی،دون  یخوبه خودت م -
سراغت! به گوشتم که رسوندن  یامخودم م یخودت نر  یکن! چون اگه با پا

 ینا  یایب یکنه. نه؟ بر   یطره خرد نم یلناساحدا  یچحرف ه  یبرا  یگهونداد د
 .یر یم یبود یم یشچندسال پ یدکه با  ییدفعه همون جا

 آمد. یشپسرعمو یبانینازک ساره، به پشت صدای

 داره؟ ییچه جزا یدون  یم ی؟کن  یم یداالن تهد یدار-

 فرو کرد و گفت: یبشدو دستش را در ج هر 

 !یداسمش! نه تهد یادآوریه-
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 شده بود. آمد. یبلند مهران که بدجور بخاطر رفتار آنها عصب صدای 

 ی. نمیگهد یجا یک  ینبر  ینکن  یدهم و تهد ینخوا یم ینجا؟چه خبره ا-
 کنن؟  یملت دارن نگاهتون م ینینب

ساق دستش انداخت و  یقدم به سمت عقب برداشت. پالتواش را رو چند
 آرامش گفت: یشگیروبه مهران با لحن هم

 زده شه! بابت امروز ممنونم.  یروننده که بنمو یبحث -

کرد و همراه آزاد خارج شد.   یشده بودند خداحافظ  یرهکه مبهوت خ  یهبق از 
زد و انگشت اشاره اش را به سمت  یشدر موها یچنگ  یانمهر با رفتن آنها، ک

 آنها گرفت و گفت:

 رفاقتا هست.  یهمه  ینخوام دعوا ب یبابت امروز معذرت م-

 در را هل داد روبه ونداد گفت: یشحالبا خو آزاد

 هوم؟ یم؟نهار بخور یمبر  یهنظرت چ-

 را به سمت آزاد پرت کرد. ینماش ییچرفته بود. سو یلتحل انرژیش

 برو! فقط خلوت باشه! یبر  یخوا یباتو! هرجا م یرانندگ -

شد. ونداد  ینسمت کمک راننده را باز کرد و سوار شد. آزاد سوار ماش در 
داد. چند لحظه در سکوت   یهتک  یصندل  یکمربندش را بست و سرش را به پشت 

 شد. آزاد فکرش را به زبان اورد. یسپر 

 نوع قمار بود نه؟ یکاالن  ینونداد ا-
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 و گفت: یداش کش یشانیبه پ دستی 

 یبود آره قمار حساب م ینذاشته. اگه مجان فروش  یسهام شو برا یمجان -
 . یستفروشه! پس قمار ن یم یرهگ  یپول شو م یشد؛ ول

جنجال  یک  یدرس یاگر بازهم به گوش پدر بزرگش م یخوشحال بود؛ ول آزاد
 یدرجه  یدر راه داشتند. انگار ونداد فکر آزاد را خواند که دستش را رو یگر د

 کرد.  یادشبرد و ز یبخار

 قاب که نسبت دادن قماربازم روش! ال یهمه -

 زد و گفت: یشدر موها یچنگ  آزاد

بدون پول سهام  یخب توکه بالخره لقب قمار بازم رو اسمت اومد. چرا نگفت -
 ها رو بفروشن؟

. از ته دل خوشحال یدنحرف از زبان آزاد، شروع کرد به خند ینا یدنشن با
 یرهآزاد خ یجد یچهره  مخمصه نجات داده است. به ینرا از ا یمابود که ن

حرف را توقع داشت به جز   ینا  یشد. از هرکس  یشد. خنده اش را خورد. جد
 آن! 

 شه؟ یآزاد؟ نکنه کم کم داره باورت م یدرمورد من فکر کرد یتو چ -

 ییپارک کرد. حرف ها  یابانرا کنار خ  یندهانش را محکم قورت داد و ماش  آب
دانست  یکه م یآزاد یکه پشت سر او بود را همه باور کرده بودند. حت 

ونداد را آتش زد.  ین،گناهکار نبوده. انگار باورش شده بود و ا  یشپسرعمو
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 یانه ایردوستآزاد گذاشت و با لحن غ یصندل ی. دستش را رویدخند یعصب 
 گفت:

ونداد  گوشت کن! آره  ی یزهجمله رو خوب آو ینگوش کن پسرعموجان ا- 
کنه.   یشده که شوهر داشته. انکارم نم یسال عاشق دختر  34سروش بعد 

 یشد عاشقش شده بود؛ ول یز همه چ یب  ی یکههمون زمان که زن اون مرت
محرمش شد به نهال فکر نکرد.  یدختر  یاومد روش! وقت  یکیاسم  یوقت 

 دن.کرد فکر و ذکرش و بده به او دختر که نشون کرده بو  ی. سعردفراموشش ک

آدم چه قدر تحمل داشت؟ سکوت کرده بود که   یکاوج گرفت. مگر    صدایش
کرد رفتارش   یم  یکه سع  یشچه قدر؟ آزاد به پسرعمو  یحرمت ها نشکند؛ ول

 بود. یبهروزها غر  ینرا کنترل کند نگاه کرد. چه قدر ونداد ا

باشه هرچه قدر هم بهش بگن کالهبردار و  یونداد هرچه قدرم عوض -
کنه   ینم ی! کارینزم یکره   یرو یلوک ینتر  یقهرچه قدر بگن ناال ،یانتکارخ

که به زور   یستن  یاون باال سر شرمنده شه! ونداد انقدر عوض  یخدا  یکه جلو
بود که  ایناون کار و کردم فقط و فقط بخاطر  یدی! اگه دیرهپول از مردم بگ

که مسبب حال بدش منم و به اون حال و روز   یهمون دختر  یناز ا یشتر ب
نده که  یمتیکه سهامش و به ق  ینها یسرجاش! برا ینهبش ینکها ینندازه! برا

که اون   یماییکه ن  ینا ینتونه بخره! برا یمثل بهزاد سلطان  یلیاردریم یک 
بعد پنج سال، انتقام   نهبرسو ییرو به جا  یاوشتا نهال و ن یدهمه زحمت کش

. هنوز که ماله یست! ونداد ماله حروم خور نیرهدخترش و بگ یقلب شکسته  
 یکه هرچ   یهنکبت بار ینبه ا یشو چهارسال زندگ یمردم و نخورده بعد س
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کاره بود که االن   یندرصد ا یک کنه، اگه   یباورش نم یچکیزنه ه یحرف م 
 تو جهنم بود!

باز کرد و شده بود. کمربندش را  یرهبدون توجه به آزاد که مبهوت به او خ 
 گفت:

 برگردون به صاحبش!  ینمماش ینا-

 یمگر م یشود؛ ول یاز حرص دلش خال یکمتا بلکه  یدرا محکم بهم کوب در 
بار زمزمه کرده بود. خسته شده بود از بس  یناول یحرف ها را برا ینشد؟ ا

. توقع داشت الاقل آزاد باورش کند. به یدزد و به در بسته رس یبه هر در
سرش  ،ونداد در ذهنش یکردن حرف ها  یرفت. آزاد با حالج  یابانسمت خ

که زده بود شرمنده بود. ونداد   ی. بابت حرف یدفرمان گذاشت و نال یرا رو
بلند کرد و سوار شد. سرش درحال انفجار بود.  یتاکس یدستش را برا

شد.  یبود. کاش زودتر تمام م یبار ته یناول یباورش نکرد. برا یچکسه
 ونداد انداخت و گفت: ی یدهرنگ پر  یبه چهره  یراننده نگاه 

 ید؟بر  یم یفسالم! کجا تشر -

 نگاه کردن به او گفت: بدون

 .یدبر  یملطفا مستق-

 یرفت و گله م یم یک   یشخم شده بود. پ یشمردم شانه ها یحرف ها زیر 
خانواده اش  یمعرفت  یگذاشت و از ب   یم یچه کس یکرد؟ سرش را بر شانه 
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گفت؟ چشمانش را بست. مرد دلش به حال ونداد سوخت. حواسش را   یم 
 داد. یبه رانندگ 

*** 

 یچیدهخبر در شرکت پ  ینا  یرساند. از وقت   یریسرعت خودش را به دفتر ام  با
 یساالر یانمهر شد ک یآنجا را در بر گرفته بود. باورش نم یبود. همهمه ا

که   یمابه ن ینگاه  یفروشد. وارد دفتر شد. منش یم یمتسهامش را نصف ق
 شناخت انداخت و گفت: یسر از پا نم

 قربان! منتظرتون هستن. یدخوش اومد-

 یوصف بود. دکمه    یرقابلاش غ  ی. شادیدکش  یقیتکان داد و نفس عم  سری
ست.چند تقه به در زد و وارد شد. از صبح که پول را به حساب کتش را ب

خودش بند نبود.  فقط چند  یپا یانتقال داده بود رو یساالر یانمهر ک  یلوک
وارد  میریا ییدبفرما یامضا مانده بود تا بزند و سهام به نامش شود. با صدا

 اتاق شد.

 یننفر از ا یک . بالخره بعد چندسال ینیدبش ییدبفرما یخسرو یخب آقا-
 دوئل خارج شد.

برداشت.  یز م ینشست. خودکار را از رو یانمهر ک  یلوک یکرد و جلو  سالمی
 یریمربوط به سهام را امضا زد. با تمام شدن برگه ها آن را به ام  یقسمت ها

 ینبودن ا یبداد که به عج یرا نم ینا یاجازه  یشداد. خوشحال یلتحو
 ون رفت. یر کرد و به سمت ب  یمسئله فکر کند. فرخ زاده با اکراه خداحافظ 
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 ینخوا  یبه نام شما شده! نم  یبزرگ   یناالن کل شرکت به ا  یخسرو  یخب آقا- 
 یرید؟رو جشن بگ یخوشحال ینا

را کنار زده بود. به مزاجش  یانمهر آخر ک ینکهلبانش نشست. ا یرو لبخندی
و  یاوشتوانست برود. آن قدر ثروت به نام ن یم یگر خوش آمده بود. االن د

انداخت و  یینکنند. سرش را پا  یبه آن زندگ  یاز خورد که بدون ن ینهال م
 گفت:

 !یریام یچرا تو فکرش هستم. از شما هم ممنونم آقا-

عامل را به مقصد اتاق  یر بلند شد. با او دست داد و اتاق کار مد یشسرجا از 
 یدخند یکه بعد از سالها از ته دل م یمان یدنخودش ترک کرد. بهزاد با د

 گفت:  یبلند یرفت. با صدا

 گم!  یم یکسالم قربان! تبر -

 .یدراه کمکش کرده بود را در آغوش کش یندر ا یلیرا که خ بهزاد

 ممنونم ازت بهزاد! -

 کرد و از آغوش اش خارج شد و گفت:  اخمی

که  یادت یونمدم یلیشما خ ی. من به خانواده یمهست یماچاکر داداش ن-
 نرفته؟!

حرف نصف ماند. بهزاد شلوغ شدن سر   یشان،از همکارها  یکیگفتن    یک تبر   با
 یبود که ناگهان   یبشمرد و به سمت خارج از شرکت رفت. عج  یمترا غن  یمان

 یدامکان نداشت پا پس بکشد. با یانمهر کار را کرده بود. ک  ینپسرخاله اش ا
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داد.   یهتک  رودیداد. شماره اش را گرفت و به ستون در و  یاول به نهال خبر م 
 .یچیدپ یخواب آلود نهال در گوش یچندبوق خورد که صدا

 بله بهزاد؟!-

 ی؟سرکار باش یدسالم خانم خواب آلود. مگه شما نبا-

 و گفت: یدچپ چرخ یزد و به شانه  یغلت  نهال

 شده؟  یشب بودم. چ  یفتش شبی. دیستم! نه سرکار نیککه عل  یرمگ-

 یم یدهد یا یشهش یباال که بخاطر محافظ ها یرا به سمت طبقه  سرش
 شد برگرداند و گفت:

 خبر خوب دارم. بگم؟ یک -

به اطراف انداخت.  ینشست و نگاه  یشسرجا یعحرف، سر  ینا یدنشن با
 و گفت: یدنسبتا بلندش کش یدرون موها یخواب بود. دست  یاوشن

 شده. یبگو چ  یگهآره د-

 شد. یرهبرازنده شده بود خ یکه در آن کت و شلوار ذغال سنگ   یمان به

 نفر بهت بگم.  ین! زنگ زدم اولیدو خر  یانمهر سهام ک یمان-

 تخت رها کرد و گفت: یبرد. خودش را رو یکه هنوز در خواب به سر م  نهال

 نکن بهزاد! یشوخ -

 نگاه گرفت. یمان از 
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 . یدو خر  یانمهر گم سهام ک  یم یه؟چ یشوخ - 

بلند شروع  یدهانش را قورت داد. چند لحظه مکث کرد و بعد با صدا آب
 بلند گفت: یکردن. دستاشن را مشت کرد و با صدا  یکرد به خوشحال

 آخ جون حساب اون پسره اومد دستش! خداروشکر! -

حالش   یش،را داده بود به جبران خسارت شش سال پ  یانمهر ک  ینکه د  همین
 بهزاد نشست. یلب ها یرو یرو به آن رو کرده بود. لبخند ینرا از ا

 ی؟ندار یمن برم کار یگهخب د-

کرد. به   یخداحافظ  یآورد. نهال با خوشحال یدر م یمتصم ینسر از ا باید
صورتش را نوازش کرد.  یشرکت رفت. باد سرد زمستان  یسمت در خروج 

 یدترس  ید. مشکوک شده بود. مرا سرچ کر   یانمهر عالمت برگشت را زد و اسم ک
 شگو  یک را نزد ی. تماس را زد و گوشیدآ  یخانواده ب  ینسر ا یگرید یبال

 یشماره بهزاد گوش یدنکه تازه از سالن خارج شده بود با د  یانمهر اش کرد. ک
که باشد دور از   ینکهشلوارش خارج کرد. حدس ا یبرا در از ج یمتشگران ق

 ذهن نبود. تماس را وصل کرد.

 بله برادر زن؟-

 ی؟کرد  یترو اذ یماکنار چرا انقدر ن  یاز اول بکش یخواست  یتو که م-

 ینتوجه به او سوار ماش  یب   یانتند خودش را به او رساند.ک  یبا قدم ها  ساره
 را زد. یساره را نداشت. در را بست و قفل مرکز  یشد. حوصله 

 دستت درد نکنه است؟ یجا ینما-
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 داد و گفت: یروننفسش را ب بهزاد 

باز   یا  یکن  یشون و زهرمار نم  یو خوش  یبه کارشون ندار  یمطمئن باشم کار-
 آماده شن واس... . یدبا

 و حرف بهزاد را قطع کرد. یدرا کش کمربندش

تو چشماشون نگاه کنم.  یچجور یدتونم با ینم یراحت! از شرمندگ  یالتخ-
 که به الهام دادم.  یگذشته است و قول  یاز کارها یدرصد جبران ینا

 یآرام بود. ب   یتنها  یب   یانمهر شلوارش درآورد. لحن ک  یبدستش را از ج  بهزاد
قرص آرامبخش  یک در داشبرد را باز کرد و  یابان،توجه به راست و چپ خ

 برداشت.

 بهزاد؟  یندار یکار-

 ! یدفعه ضربه به سرت خورده آدم شد یک ! یانک  یبهعج-

 . یدجرعه از آن را همراه با قرص نوش  یکآب را برداشت و    ی. بطر یدخند  تلخ

وقته به نهال  یلیآدم نشدم. به خودم اومدم! خوشحال باش بهزاد! من خ-
الهام معلوم   یفتا هم تکل  یبهم فرصت بد  یگهچند وقت د  یدکنم. با  یفکر نم

گم و   یو از اول م یم به اون دادم عمل کنم. همه چ که باز   یشه هم به قول
 دم.  یم یلخودم و تحو

را خورده  یشسوخت. انگار او هم چوب کارها یم یانمهر ک  یدلش برا بهزاد
تا آسمان فرق  ینزم یانمهر ک  ینکهاعتماد بود؛ اما ا یبود. هرچند هنوز هم ب 

 بود. یداکرده است کامال پ
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از اون ور هنوزم به خونت تشنه ام از اون ور ! یانبگم ک یچ  یدتونم با ینم- 
 سوزه. یدلم به حالت م

 یاصل  یابانحواس وارد خ  یب   یانمهر زد. ک  یک با نوک کفش اش به سرام  بهزاد
 او مهم نبود. یسرد بود؛ اما برا یکم  ینماش یشد. هوا

 ی؟ندار یکار-

 بار بگم، مراقب خودت باش!  یناول ینه، بذار برا-

 ی بود؛ اما او دلش بزرگ بود. مهربان بود؛ اما زمانه باز  یدحرف از بهزاد بع  این
 داد. یروننفسش را ب یانمهر با او کرده بود. ک یبد یها

 ! خدافظ!یشرمنده بابت همه چ -

 ییر مدت همه تغ  ینآورد. انگار ا  یینرا پا  یزمزمه کرد و گوش  یخداحافظ   بهزاد
 که چند نقشه دستش بود. از فکر درآمد.   یدختر  یکرده بودند. با صدا

 شد. یر د یکم ید. ببخشیارمکه قرار بود ب  یینقشه ها ینا-

لبانش نشاند. فلش و برگه ها را  یرو یرا جمع و جور کرد. لبخند خودش
  زمزمه کرد. از کنار دختر گذشت و به سمت داخل رفت. یگرفت و ممنون 

*** 

. انقدر خوابش یدغرق خواب کوب یاوشبه صورت ن یکیرا برداشت و  بالشت
 یاوشنشده بود. کنار ن  یدار او از خواب ب  یها  یدادداد و ب  یبود با صدا  ینسنگ

. با فتادن یدسرش کش یر نشست و بالشت را که محکم بغل کرده بود را از ز
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بود.   صفو  یرقابلاش غ  یرا باز کرد. خوشحال  یشتشک، چشم ها  یسرش رو 
چهره  یادداد. با  یزده بود. در ذهنش جوالن م ینرا به زم یانمهر ک  ینکهفکر ا

 به خواهر انداخت و گفت: ینگاه  یجگ  یاوش. نیداو خند یعصب ی

 ی؟نهال؟ چه خبره سر صبح  یرباشهخ-

 شد گفت: یطور که بلند م ینرا پشت گوشش برد و هم موهایش

! یاو از چنگش درآورد. بدو ن یانمهر . بالخره سهام کیمدار یدو امشب مهمون ب-
 .یریمصورتت و بشور جشن بگ

 نشست. یشسرجا یجحرف از زبان نهال گ ینا یدنشن با

 یکه گفت   ییمنهال امروز حال کتابخونه ندارم. طبق حرف ها  ینحالت خوبه؟ بب-
رو بزن باز کن! همه   یمان  سال تولد خودت و  یاون گوش  یاعمل کردم. به خدا ب

 بذار بخوابم. یاجون ن یرو پاک کردم؛ ول

حرف ها را هم در   ینزد و ا  یکه نشسته چرت م  یاوشن  یمحکم به بازو  یکی
 حالت خواب زده بود. زد و دستانش را به کمرش زد.

 یا یای! میدهو خر  یانسهام ک یماگم ن  یدارم بچه؟ م یمگه من باهات شوخ -
 خودم برم؟

 یینتخت پا ی. که ناباورانه از رویدگو  یبود، نهال راست م یدهتازه فهم انگار 
 آمد و گفت:

 رو حالش و گرفت؟  یکهجون من؟ جون من اون مرت-
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که   ییدستانش را دور او حلقه کرد و با صدا یاوشتکان داد که ن یسر  نهال 
 ادامه داد. یپر شده بود از شاد

خبر  ینم. به بهزاد و سحر و محمدحسیمبخر  یزیچ میبدو بر  ی؟ا یمنتظر چ -
 !یوهو! یمدار یبده بگو امشب مهمون 

رفت تا صورتش را بشورد   ییاز بغل برادرش خارج شد. به سمت دستشو  نهال
 .یردمناسبت بگ ینبه ا یخودمان  یمهمان  یک و 

*** 

 یلوازم تولد بود را داخل چرخ م  یکه هرچ   یاوشو با اخم به ن  ینهبه س  دست
 یکساعت نزد یک به نهال که  یاز فروشنده ها نگاه  یکیشد.  یرهانداخت خ

 شد و گفت: یرهبود خ یستادها یشخوانپ

 ین؟تولد دار-

 کرد و به سمت فروشنده برگشت.  یاوشنثار ن ناسزایی

 !یهنه مهمون-

 یکرد و با لبخند بزرگ   یشخوانپ  یک چرخ را که لب به لب پر بود را نزد  نیاوش
 گفت:

 الزم بود و برداشتم. یهرچ -

اش نگاه کرد. وقت کل کل نداشت. از ته دل خوشحال بود.  یساعت مچ  به
 یخوشحال یننه؟! ا یاداشت  یم یخوب  یزندگ  یدبا یماسال ن یستبعد از ب
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را مرتب کرد و  ینکشع یاوشداشت. ن یآنها بود. زمان کم یحق هر سه  
 مچون و چرا در برابر چش  یگذاشت. نهال هم ب   یشخوانپ  یا رولوازم ر   یتمام

به نهال کرد و   ینگاه   یاوش. نیدو فروشنده کارت کش  یاوشن  یناباورانه    یها
 گفت:

 کجاست؟  یخب؟ محل بعد-

 شد و گفت: یرهبرادرش خ به

شام   یبوصل کن. تا برم ترت  یوار و به در و د  یگرفت   یبرو خونه! هرچ   یناتو با ا-
 یمسالها بهش بد ینجبران ا یکادوهم برا  یک  یناسالمت  یدو بدم. با یک و ک

 نه؟ یگهد

کرد و خارج شد. کنار  یسرش را تکان داد. نهال از آنها خداحافظ  نیاوش
کنارش   یرنگ   ینقره ا  یدتکان داد. پرا  یتاکس  یو دستش را برا  یستادا  یابانخ
کرد. آن   یو چند حرف بارش م  یدد  یرا م  یانمهر خواست ک  ی. دلش میستادا

شد.   ینم  افافتاد دلش ص  یهم م  یشاگر به پا  یقدر از او تنفر داشت که حت 
شد. امروز روز انها بود.   یرهخ  یرونرا داد و به ب  یقناد  ینسوار شد. آدرس بهتر 
که اول   امشب را گفته بود. سحر  یو بهزاد برنامه  ینبه سحر و محمدحس

و بهزاد هم   ینقانع شد. محمدحس  یمخالفت کرد بخاطر موضوع برادرش؛ ول
شناخت را   یرا هم که دورادور م  یمان  یکنزد  یقبول کردند. چندتا از همکارها

خبر را به او هم بدهد؛  ینونداد را گرفت تا ا یهم دعوت کرده بود. شماره 
 گفت:  یکه م  یزن  یاو صدا یصدا یبه جا یول

 باشد. ینم ییموردنظر قادر به پاسخگو مشترک-
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را حساب کرد و  یهکرا  ی،قناد یجلو یتاکس یستادن. با ایچیدگوشش پ  در  
ها را نگاه کرد   یکتک تک ک  یاقزنان در را هل داد و با اشت  یشد. لبخند  یادهپ

 یقشنگ  یناتشکل که تزئ یا یرهبزرگ دا یک ک  یو در آخر هم چشمش رو
 ردخو یکم  سن و سال م  یلیبه نهال که خ یماند. پسر نگاه  یرهداشت خ

 شد و گفت: یرهخ

 باشه؟ یلوییمدنظرتونه؟ چندک یککدوم ک-

 دستش را باال اورد و تعداد را شمرد و گفت: انگشتان

 نه؟ یاشه  یدرست م یک نفر اون ک یستپونزده_ب یبرا-

 را باز کرد و گفت: یخچال در 

 بله! -

 !رینیاو لطفا ب ینپس هم-

نبود. به سمت قفسه  یکاف   یک اطراف را از نظرگذراند. تنها ک ینهبه س دست
 یسفارش داد. دلش م  یخامه ا  یرینیش  یلوهمک  یک ها رفت و    یرینیش  یها

 ینندبودند تا بب یکردند. م  یشانکه رها  یروز ان پدر و مادر ینخواست در ا
کنند. بعد از   یچه م  یستکه هم خونشان ن  یپدر  یهمان کودکان چگونه برا

 یشبرا ییمدل باال ینکه ماش  یستادا یابانحساب کردن. با دو جعبه کنار خ
شدن بهزاد از  یادهزد. با پ یبوق زد. سرش را برگرداند. آفتاب چشمش را م

جعبه ها را از دستش گرفت   ی. چشمانش برق زد. بهزاد با لبخند تصنعینماش
 و گفت:
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 کمکت. خانم دکتر!  یامبگفتم   یدمنهال خوشحال از دور د یک - 

 کمک راننده را باز کرد و گفت:  در 

 !یشه! فکر کنم بهت الهام میرس یسر م یخوب  یموقع ها یشههم-

 شد. ینعقب، سوار ماش یصندل یو بعد از گذاشتن جعبه ها رو یدخند بهزاد

 شناسم. ینم یشتر خانم دکتر ب یک کار کنم که   یچ  یگهد-

 گفت:و با ذوق   یدرا برهم کوب دستانش

 ین. همینیمشب ینم یگهرو د یکهکه اون مرت  ینخوشحالم بهزاد! هم یلیخ-
 کنم.  یرفت. خداروشکر م یموننحسش از زندگ ی یهکه سا

دختر دوباره برود.   ینا  یها  یکه خوش  یدترس  یکرد. م  یا  یمکث طوالن   بهزاد
شود. نه ونداد که بخاطر دور زدن در  یچه م یندهدانست آ  ینم یچکسه

که کنار بهزاد نشسته بود و  یدانست. نه نهال یحالش بد شده م ینماش
ر یگاکه پشت سرهم س  یانمهریکرد و نه ک  یم  یامشب پرحرف   یدرمورد مهمان 

 اش نصف کاپوتش جمع شده بود.  یو بخاطر حواس پرت  یدکش  یم

*** 

هوا باعث  یدست داده بود. سرما به او یرا آب زد. حالت تهوع بد صورتش
 یر نداشت. ش  یکه سر و وضع درست   یشده بود. پسر  یشسرد شدن دست ها

 یکلشبه ونداد انداخت. با خودش گفت چهره و ه یآب را باز کرد و نگاه بد
 یخواد؟! ونداد دستش را از لبه  یم یچ  ینجاخوره پس ا یکه به ما نم

 یبه سمت در خروج  یجهرگبرداشت و با همان حال خراب و س وشوییر 
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 یادیز یداشت. فشار عصب یبرم یسست  یرفت. قدم ها یبهداشت  یسسرو 
نتوانست وزنش   یشآشنا بود. پاها  یشزد. پارک برا  یدم نم  یاو بود؛ ول  یرو

کنار پارک نشست. به نفس نفس افتاده  یصندل یناول یرا تحمل کند. رو
زد و به سمتش  یشخندیالغر از دور نگاهش به ونداد افتاد. ن پسر بود.همان 

 رفت. 

 یزنی؟م یچ  یه -

 گفت:  یرمق  یرا به سمت پسر چرخاند و با ب  سرش

 مشت تو صورت تو! شرت و کم کن! یک -

 یفت. هواپارک ر  ینثار او کرد و سرخوشانه به سمت در خروج  ییناسزا پسر 
تابلو  یز ر ی. با چشم هایدد یکرد. چشمانش تار م  یشها یهسرد را داخل ر

 یهردوخاندان! دستش را به دسته  یمیقد یرا نگاه کرد. محله  یابانخ
 ز را برو  یزیکرد چ  یم یپارک رفت. سع  یگرفت و به سمت در خروج   یصندل

چند قدم ! یمحکم بود؛ اما بازهم ظاهرساز یشهمثل هم یشندهد. قدم ها
نمانده بود. با زانو کنار جدول افتاد.  یشدر پاها یرفت. بازهم نتوانست. جان 

خانواده اش در گوشش زنگ خورد. چه قدر خسته بود. درخت  یحرف ها
 دشد. مر  یاهچشمش س یخوردند. جلو یکه بخاطر باد تکان م  یبلند یها

ا از صندوعقب ر   یشفالکس چا  یرش،تاخ  یدندار که منتظر او بود. با د  یتاکس
 ینبرداشت. تا آب کند که نگاهش به ونداد افتاد. فالکس را داخل ماش

 گفت:  یرا گرفت و با نگران  یربغلشگذاشت و به سرعت به سمتش رفت. ز

 بابا؟ بذار کمکت کنم. یخوب -
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و هم از نظر  ی. هم از نظر روح یستدبا یشپاها یتوانست رو ینم تنهایی 
چه  یول یستد؛مرد کمکش کند با ینمانند هم یکیداشت تا  یاز . نیجسم

آهسته  یاو ننداخت. با قدم ها یوزنش را رو یداد؛ ول یه! به مرد تکی؟کس
 بهبار بعد از نوزده سال  یناول یکه برا یناو رفتند. حس ینبه سمت ماش

بود رفت.   یاصل  یاباناش که کنار خ  ینرفته بود. به سمت ماش  یمیعمارت قد
هرجور  یدتوجه بود. با یبود که نسبت به اطرافش ب  یشانآنقدر پر  فکرش

شده   یدهمسرش درمورد ونداد دچار ترد  یدکرد. شا  یشده به پسرش کمک م
را باز کرد و سوار شد. برگشت  ینشناخت. در ماش یاو پسرش را م یبود؛ ول

 یهکه قد و قواره اش شب  یماند به پسر   یرهتا کمربندش را ببندد که نگاهش خ
بود. کمربند را رها کرد.  یستادها یشپاها یکه به زور رو  یونداد بود. به پسر

رفت.   یابانرا باز کرد و به سمت آن طرف خ  ینونداد بود. خودش بود. در ماش
مرد هم مهم نبود. فقط ونداد   میها! اگر    ینتوجه بود نسبت به بوق ماش  یب 

 ینبه زم یندرب ماش یو جلو یستدبا یشپاها یکه نتوانست رو  یدد یرا م
اش را  ی. راننده تا گوشیدرس یابانپارک شده کنار خ یخورد. به خودرو
او را منصرف  یبغض آلود مرد ی. صدایرداورژانس را بگ یبرداشت شماره 

زده   یخبه صورت    یافتاده بود. نشست. دست   ینزم  یونداد که رو یکرد. جلو
 و گفت: یدپسرش کش ی

 ونداد بلندشو پسرم! بلندشو! -

پدرش بود. شانه  یبود. صدا یدهرا باز کرد. درست شن یشرمق چشم ها بی
پدرش نگاه کرد  یداشت. به چهره  یجهکرد. سرگ  یدرد م ینگ اش بخاطر بول
 زد و گفت: یو لبخند محو
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و بخنده! مشتاق مرگ من بود... االن  ینهبب یاد... بینهبب یادبه بابات بگو ب- 
 از مرگ نداره بابا! یلم دست کمحا

 گفت:  یونداد را گرفت و روبه راننده تاکس ی شانه

 ین؟شه کمکم کن یم-

لبانش نقش بست. بدون   یرو  یپدرش لبخند تلخ   یدستپاچگ   یدنبا د  ونداد
 یگرفت و بلند شد. تعادلش را نم  ینکمک گرفتن از آنها، دستش را به زم

 ید. پدرش به سمتش رفت که دستش را کشیستادا یتوانست حفظ کند؛ ول
 و گفت:

 به کمک نداره بابا!  یازیخورده که ن ینانقدر به زم یکرد  یتکه ترب  یپسر -

 پدرش زد و از او گذشت. یشانه  به

 یسی؟نو یمن م یچرا گناه پدربزرگت و برا-

 .یستادنداشت. بدون برگشتن ا یشدر دست و پا جانی

 ننداختم. یو گردن کس یمن گناه کس-

خورد.   ینکه چه شده، پسرش با زانو زم  یدرفت. تا پدرش آمد بگو  یجسرش گ 
پدرش  ی. صدایدکه شن  ییصدا ینتوانست از خودش بکشد. آخر  ینم یگر د

 بود که او را صدا زد.

*** 
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عمارت شد. نگاهش به مادرش و مادربزرگش افتاد. عاطفه که خدمتکار  وارد 
توجه به آنها به سمت اتاق کار پدربزرگش  یبود به سمتش آمد. ب  یمیقد

به قلب او برخورد کرده بود.   یریونداد مانند ت  یرفت. دلش پر بود. حرف ها
به او  آیناز دوم شد. نگاه  ینداشت. وارد طبقه  یشونداد کم از برادرش برا

 گره خورد.

 ی؟ر یآزاد؟ کجا م-

گونه اش به   یبود. کبود یدهو ناراحت ند یگونه عصب  ینحاال برادرش را ا تا
 گرفت و گفت:  یناز معلوم بود.کاپشنش را درآورد و به سمت آ  یخوب 

 آقابزرگ تو اتاق کارشونن؟-

آره تکان داد. آزاد با سرعت خودش را به اتاق رساند. چند  یبه معنا سری
تقه به در زد و منتظر اجازه دادن توسط پدربزرگش نشد. در را باز کرد. سرش 

 را باال گرفت و اخم کرد.

 در و گذاشتن در بزن... .-

 قدم به جلو برداشت و حرفش را قطع کرد. یک 

م ازتون بخوام دست از سر . اومدیرمبگ یادکه ادب و درس اخالق   یومدمن-
 ! ینونداد بردار

 آزاد را از نظرگذراند. در خودکار را بست و داخل دفتر گذاشت. یپا سرتا
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 ینه. به پسرعموت بگو بشیمندار یشنداشته باشه ما کار یاون به ما کار- 
 یشو چندسالمون و به باد نده ما کار ینچند ینکنه و آبرو یسرجاش کار

 .یمندار

 به پدربزرگش زد و گفت: ی. پوزخندیستادا ینهبه س دست

من  یرفت؛ ول یدرزش نم ی! موالینکرد  یزیشما؟ کار تم یااون شروع کرد -
برسونه و  یتا موسسه رو به مرز ورشکستگ  ینپول داد یفهمم به ک  یآخر م

 خبر!  یبعدهم بندازه گردن ونداد از همه جا ب 

 یهاش تک  یگردان، چرم  یبود. به صندل  یسروش ذات   یدر خانواده    خونسردی
 چشمش برداشت. یرا از رو ینکشداد. ع

 آزاد! یکن  یاز حد باز م یشتر دهن تو ب یدار-

 و گفت: یدخند عصبی

 یناول  یخوام برا  یاز حد باز کنم. م  یشتر بارم که شده دهنم و ب  یک خوام    یم-
بهش اعتماد دارم.  یشتر که از شما ب ی. پشت کسیستمبار پشت برادرم با

 نفر عادالنه است نه؟ یک. سه نفر به ینبکن ینخوا یم یشماهم هرکار

 کرد و گفت:  یپدربزرگش مشت شد. دندان قروچه ا یها دست

 ی؟کن  یم یدمن و تحد یتو به چه جرعت -

نوه اتون و دست  ینماش ینکه به خودتون جرعت داد  یبه همون جرعت  -
 ! ینکن  یکار
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نبود. چند قدم به جلو  یشگیهم یر سر آرام و سربه ز. آزاد آن پجاخورد 
. یستادبود ا یشرو یپدربزرگش که کنده کار  یکار قهوه ا  یز م  یبرداشت. جلو

 از اندازه بلند گفت: یشب یدستش را گرفت. باال آورد و با صدا

گناهه؟ مگه ونداد   یتو صورتم؟ بزن! مگه عاشق   یبزن   ی؟کار کن  یچ   یخوا  یم-
ل که بچه بود غالم حلقه به گوش شما بود. االنم که بزرگ از او یست؟آدم ن

کارت کرده بود؟   ی! مگه چ یش! از چشم همه انداختیبال سرش آورد  یشد. کل
 یقرارش م  گناچرا انقدر تو تن  ی؟کن  یمگه اون دل نداشت؟ چرا حرف بارش م

  ی؟د

 یشدند. کارد م یخان راه  یونبلند آزاد، همه به سمت اتاق هما یصدا با
 آمد. یخون او درنم یزد

 !یارمدراز تر کنه! بله که سرش م یمشاز حد پاش و از گل یشتر اگه بخواد ب-

از مهر و محبت نبرده   ییبو  یچه  یشدر چشمانش حلقه زد. مرد روبه رو  اشک 
 بود. 

 یزندگ  یک داشته باش! حقه اون کنم ولش کن! کار به کارش ن  یخواهش م-
 ینو آخر  یناول  یبرا  یول  یر؛من و بگ  یمن و بزن! زندگ   یاآرومه نه پر تنش! ب

 .یستن یکنم آقابزرگ! ونداد آدم بد  یبار، حرفاش و باور کن! التماست م

آمد. دلش به  یبه در م یمتمدد کس یدر زدن ها یدو زانو افتاد. صدا روی
کرد؟!   یو نوه اش کدام را انتخاب م  یشخانوادگ  یآبرو  ینحال آزاد سوخت. ب

 زد و گفت: یرا! پوزخند یخانوادگ  یآبرو



  

 
687 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 ینمهم بب  یگهبار د  یک و ندارم!    یاتتچرند  یدن! حوصله شنیرونبلند شو برو ب- 
 زنم. یتو رو هم مثل اون از خانواده خط م یکن  یم یشاز پشت یدار

 شد و گفت: یره. درچشمانش خیستادپدربزرگش ا یشد. جلو بلند

دم که حرف  یکنم. نشون م  یونداد و ثابت م یگناه   یپس خط بزن! آخر ب -
 داره!  یتاون واقع یها

و چروک   ینصورت چ  یتحرف، از کنار پدربزرگش که از عصبان  یناز زدن ا  بعد
و  یرمردتوانست حال آن پ ینم یچکشافتاده اش سرخ شده بود گذشت. ه

افتاد.  یناز و آ  یشند. در را باز کرد. نگاهش به زن عموهارا درک ک یشکارها
 گفت:  یبلند یزد و با صدا یخواهرش، پوزخند یدنبا د

که نرفته   یادتکاره.   یانتاون خ یبه اندازه  ینازمکاره! آ   یانتاگه ونداد خ-
 نامزد ونداد شد عاشق حسام بود و االن که زن حسام شده عاشق ونداد؟  یوقت 

 بود آمد. یزانرا که بر سر و گردنش طال آو یشزن عمو صدای

 زنه! یحسام م یاالن قلبش برا یول-

دخترش به آنها اگاه بود.   یانداخت. مادرش هم از عالقه    یینسرش را پا  آیناز 
رفت. مادربزرگش با  ینم یناز در گوش آ  یچندبارهم به او تذکر داده بود؛ ول

 به آزاد نگاه کرد. یاشک  یچشم ها

 ونداد االن کجاست؟-

گرفت و همان طور که از کنار آنها رد   یناز را بلند کرد و کاپشن را از آ  صدایش
 شد گفت: یم
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 جا مونده از اون جا رونده شده! ینها از ا یبه لطف بعض- 

دانست پدر و پدرشوهرش درست   یقلبش گذاشت. نم  یدستش را رو  سهیال
خواب   یخان تا صبح اجازه    یونهما  یشبد  یها  پسرش! حرف  یا  یندگو  یم

پله ها نشاندش.   یکوچکترش دست او را گرفت و رو  یرا به او نداده بود. جار
چنگ زد. از   یشآزاد در اتاق را محکم بهم زد و پشت در نشست. درون موها

از  یچکدامکه به ونداد کرده بود. حال ه  یخودش متنفر شده بود بخاطر شک 
. حق یدآ  یم یشچه پ یندهدانست در آ  ینم ینبود و کس خانه خوب یاهال

 سروش... . یونهما یابا ونداد است 

*** 

را بست و   یشرا شانه زد. با گلسر موها  یشرا بست. موها  یرژلب قهوه ا  در 
 یماکه به ن  ییداد. تمام کارها یبعدازظهر را نشان م 6به ساعت نگاه کرد. 

بود و تا ساعت هشت  یختهر سرش یرو ینمربوط نبود به لطف محمدحس
ا همه یبانداخت. تقر  یشیبه لوازم آرا یشب کامال وقتش پر شده بود. نگاه 

 ینرا باز کرد. ب یواریبلند شد و در کمد د یز را استفاده کرده بود. از پشت م
دامن   یگشت و در آخر هم نگاهش رو  یدهلباس پوش  یک دنبال    یشلباس ها

درآورد. جوراب   یماند. از جالباس  یرهخ  یاسیبلند    ینکرپ آست  یز و شوم  یمشک 
اش برداشت  یاسیرا هم از داخل کشو همراه با شال  یکلفت مشک   یشلوار

 یش آمد. مشغول خشک کردن موها  یاوشباز شدن در اتاق توسط ن  یکه صدا
 تخت انداخت و گفت: یخودش را رو یبود. با خستگ 
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ر کار خونه سخته. غلط کردم آخ چه قدر خسته ام! کمرم داغون شد. چه قد- 
 . یدماون همه بادکنک و خنزل پنزل خر 

 یعصبان   یانمهر ک  یهر وقت چهره    یرا تکان داد. نهال هم خسته بود؛ ول  کتفش
تخت نشست و  یرفت. رو یاش م یشد. خستگ  یچشمانش رد م یاز جلو

 کرد گفت:  یم یینهمان طور که لباس ها را باال پا

اون  ی. اواًل به چهره یخسته شد یبگ  یخوا ی! هر وقت میگهشبه د یک -
 .یافتسهام اون بود که تحقق  یدنآرزوش خر  یمافکر کن. دومًا ن یانمهر ک

 بالشتش کرد. یر . دستش را زیدبه شکم چرخ نیاوش

 بپرسم؟ یزیچ یک آره! فقط -

 یقهداشت و    ینمچ دست چ  یاز وسط ها  ینشنگاه کرد. آست  یز به شوم  نهال
 بود. یاش هم کروات 

 آره بپرس!-

 که سرش را در بالشت فر کرده بود چرخاند.  یاوشرا به سمت ن گردنش

 شه. یفقط قبلش مثل آدم بلند شو! موهات حالتش خراب م-

 نشست و نق زد. یعحرف از زبان خواهرش، سر  ینا یدنشن با

 ژل نزنم؟ یعنی-

 و گفت: یداش کوب یشانیبه پ یکی

 رس!! سوال تو بپیر نخ-
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بود که دستش را باال اورد و تعداد  یفآنها ضع یمحاسبات در خانواده  انگار  
 مهمان ها را شمرد و گفت:

 . یدیمد یهنفر اضافه ته یک یبرا ینمب یشمرم. م یمهمونا رو م یمن هرچ -

هنوز درد  یشب. لباس ها را برداشت و بلند شد. کمرش بخاطر دیدخند نهال
 کرد.   یم

 .یانفوضول خان! االنم زودتر آماده شو. مهمونا االن م  یهک  نییب  یم  یادب  یوقت -

را عوض کند.  یشرفت تا لباس ها یماحرف، به سمت اتاق ن یناز زدن ا بعد
سرش انداخت. حاال نهال شده بود.   یشال را رو  یشلباس ها  یدنبعد از پوش

. یدلبخند کم داشت. با انگشتش گونه اش را باال داد و بعد هم خند  یک فقط  
. بودکه به صورتش زده بود. روشن تر شده   یصورت گندمگونش پشت کرم

 یتبه سمت باال هدا یملبخاطر ر یشرنگ گرفته بود. مژه ها یشگونه ها
گرفت   ینهبه او داده بود. نگاهش را از آ  یرینیدلربا و ش یشده بود و چهره 

انتخاب  یر را که درگ یاوشن یو برق را خاموش کرد. از اتاق خارج شد. صدا
به اندازه بود.   یچ   همهو وارد آشپزخانه شد.    ید. آرام خندیدبود را شن  یراهنپ
بود. هم   یدهبا غرولند چ  یاوشکه ن  یا  یوهم  یسبودند و د  یشها سرجا  یوانل

بود.  یزانبادکنک آو وارهایبه هال انداخت. از سقف و د یدرست بود. نگاه 
خانه را بهم نزده بودند. سمت چپ قسمت   یزاین! دیان هم فقط رنگ نقره ا

کم رنگ قرار داشت   ینفره به رنگ آب   جپن  یراحت   یهال قرار داشت که مبل ها
دست مبل  یک خانواده. سمت راست هم  ینماینسبتا بزرگ و س یزیونبا تلو

پرده هم  یداشت و دستک ها یسر سرا یکرم قرار داشت. پنجره   یسلطنت 
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تابلوفرش دستباف قرار   یکهم    یراییقسمت پذ  یوار مبل بود. د  یست پارچه   
شد.   یپله از اتاق ها و آشپزخانه جدا م  یک با    یراییداشت. قسمت هال و پذ

شش نفره قرار داشت. که آن هم ست  ینهارخور یز آشپزخانه هم م یکنزد
قرار داشت و سمت  یزبانبود. سمت راستش دو مبل م یسلطنت  یمبل ها

هم جلو و عقب قرار داشت. با برخورد  یبود. دو صندل یچپش هم کاناپه ا
 برادرش از پشت سرش آمد. یبه گردنش از خانه نگاه گرفت. صدا یفلز 

 ی؟نداز  یکردم. چرا گردنت نم  یداپ  یلتو از داخل وسا  ینا  یشوقت پ  یلیخ-

نکرد  یدایش. دنبالش گشته بود؛ اما پیدپروانه چرخ به سمت پالک نگاهش
در  یشگردنبند را هم پنج سال پ ینها را پس داده بود؛ ا یهو تمام هد

بستن قفل را به  یدرهم شد. اجازه  یشگذاشته بود. اخم ها یمارستانب
 . در دستش گرفت.یدنداد. گردنبند را کش یاوشن

 !یکرد  یداو پ ینممنونم ا-

را باز کرد و  ینتصحبت نداد. از کنارش گذشت. در کاب یه اجاز  یاوشن به
 گردنش را کج کرد و گفت:  یاوشداخل سطل آشغال انداخت. ن

 یش؟نهال؟ چرا انداخت یکن  یم یکار چ-

 زد به پالک که در سطل آشغال افتاده بود. نیشخندی

 گردنم بندازم؟  یبود. دوست داشت  یانک  یادگاری-

 .یلتتو وسا یدنرک کشخوام بابت س یمعذرت م ی؟جد-
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روشن که  یخاکستر  یبرادرش انداخت. شلوار فاستون  یبه لباس ها نگاهی 
در شلوار کرده بود و  یشکه جلو یدسف یراهنبود. با پ یپاکت  یشپاپه ها

دو ال تا خورده بود. سه دکمه   یشها  ینشلوارش افتاده بود. آست  یپشتش رو
خورد. از  یچهره اش بزرگتر از سنش م یاوشهم باز بود. ن یراهنشاول پ ی

آمد.  یورزش را رها کرده بود. خوشش نم یبود؛ ول یهشب یمابه ن یکلینظر ه
 یاوششد. ن  یک را تا نافش باز بگذارد. چند قدم به سمت او نزد  یشدکمه ها

 قدم به عقب برداشت و با ترس گفت: یک 

 ی؟کن  ینگاهم م ی! چرا اون جوریگهد یهلباسام اسالم-

 و گفت: یستاداو ا ویجل

 .یاددکمه ات و ببند بچه! مگه نگفتم بدم م-

 به صورت خواهرش زد و دستش را دور او حلقه کرد. لبخندی

 کنم؟   یکار چ  یگ   یخب م  یول  یاد؛بدت م  یقربونت بشم من که از سوسول باز-

محکم به پشتش زد. از بغلش خارج شد و همان طور که آشپزخانه را به   نهال
 کرد گفت:  یمقصد اتاق ترک م

 باش! ینسنگ یکم-

 یشبونداد افتاد. از د  یاد.  یداش را پوش  یروفرش  یکمد را باز کرد. کفش ها  در 
را  یرفت و گوش یازش نبود. به سمت عسل یگرفته بود. خبر   یشکه صدا

مشترک مورد نظر در  یامبازهم با همان پ  یاو را گرفت؛ ول  یبرداشت. شماره  
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 ینداند. بنابر ا یباشد مواجه شد. باخودش گفت حتما بهزاد م یدسترس نم 
 کفش را هم به پا کرد و از اتاق خارج شد.  یگر جفت د

*** 

داد. اکثر مهمان ها  یاش نگاه کرد. هفت شب را نشان م یساعت مچ  به
همسر و دختر هفده  یرفته بود؛ ول یماهم دنبال ن ینه بودند. محمدحسآمد

ساله اش بودند. با وارد شدن سحر به آشپزخانه استکان را خشک کرد و داخل 
 گذاشت.  ینیس

 ی؟خوا یکمک م  ی؟نهال-

 یچسب مشک  یراهنمانند قبل بود. پ یدنشبه او زد. لباس پوش لبخندی
که  یدقواره بزرگ سف ی، روسر  یمشک کلفت  یدار با جوراب شلوار ینآست

 بود. یشکه غرق آرا  یداشت و صورت  یمشک  یطرح ها

 !ین. برو بشیامم یارمها رو ب ی! بستنینه سحر -

 انداخت و گفت: یینرا پا سرش

 هر سه تاتون! یشرمنده  یعنی.یمبابت کار سپهر هم من هم محمد شرمندت-

را  یش. شانه هاتادیسسحر ا یرا با دستمال خشک کرد و جلو یشها دست
 گرفت.

 ! ی. ناراحت نباش سحر یسننو یمادر و خواهر، برادر نم یگناه پسر و پا-
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صبحانه  یز م  یها را رو یخور  یرا باز کرد. بستن  یخچالکنارش رد شد و در    از  
با بابک مشغول   یاوش. نیدشن  یرا م  یمان  یهمکارها  یخنده    یگذاشت. صدا

 یکرد. بهزاد بود. صدا  یدر بحث شرکت م  یکه گهگاه   یصحبت بود. تنها کس
 . به سمتش برگشت.یدسحر را شن

 کنم.  ینگم دق م یول یست؛ن یدونم وقت خوب  یبگم؟! م یزیچ یک نهال -

 او نبود. در را بست و به سمتش برگشت. یشد. سحر کم از خواهر برا نگران

 شده سحر؟ یچ -

قدم   یک.  یدخند  یلبانش م  یانداخت؛ ول  یینپا  یناراحت   یبه نشانه    را  سرش
 به سمتش برداشت.

 سحر؟ یگ   ینم یزیچرا چ-

 . نهال را در بغلش فشرد و گفت:یدکش  یآرام جیغ 

 شرکت کنم. یسانسخوام فوق ل یم-

 آمد. یرونبه او گفت و از بغلش ب یشعوری. اخم کرد. بیدرا شن ینا تا

 ها! یش ی! آدم نمیبغض کرد یجور ینشده ا یفکر کردم چ -

 کرد و گفت:  یلسرش را به سمت چپ ما سحر 

 ی؟خوشحال نشد-

 برداشت. یز م یرا از رو سینی
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افتاده و خبر  یاحساس کردم اتفاق بد ی،که گفت  یچرا نشم؟ فقط با لحن- 
 ندارم.

بهزاد  یر رونف ینحرف، از آشپزخانه خارج شد. نگاهش اول یناز زدن ا بعد
 یماند. بعد از تعارف کردن رو  یرهبر لبش نشانده بود. خ  یمصنوع   یکه لبخند

 رو به نهال گفت: ینهمسر محمدحس یهنشست که سا یصندل

 سرکار؟ یر یخب چه خبرا نهال خانم؟ م-

شد.  یرهزن محجبه بود. خ یکرا در هم حلقه کرد و به او که  دستانش
شد. نظر همسر   ینم  یدههم د  یشتار مو  یک بسته بود که    یرا جور  یشروسر 

 به آنها جلب شد. یماهمکاران ن

 شروع کردم. یشجان! آره از چند روز پ یهخبرا که دست شماست سا-

 یگاه و ب   یدخترک هفده ساله بود. کرد. نگاه ها یکه جلو  یبه بستن تعارفی
که  یمااز همکاران ن یکیکرد.  یاحساس م یبه خوب  یاوشن یگاه او را رو

 نام داشت حرفش را قطع کرد و روبه نهال گفت: یاناحمد

ره باال نهال  ی! سنش داره مین؟باال بزن یمان یبرا ینآست یک ینخوا ینم-
 خانم!

دارد  یشرا در زندگ یکینهال خوشحال بود که  ی. بهزاد برایدخند ینهطمان با
از  یرگرداند؛ اما از صبح خبر او ب یدارد آرامش و خنده را به لب ها یکه سع

 شد. یونداد نداشت. و هر لحظه نگران تر از قبل م

 شه! یداماد م یماهمن یانشاهلل به زود-



  

 
696 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 گفت:  یانکرد و روبه احمد  یاخم نیاوش 

. به ینهم  یخورده سخت پسنده برا  یهجان    یمان  یان،احمد  یآقا  یندون  یم-
 ه!کن  یداگمشده اش و پ  ی یمهفکر نکنم ن یازود ینا

 گفت:  یاوشاو که ژاله نام داشت روبه ن همسر 

 مونده!  یکس  یشحتما گلوشون پ یستن،سخت پسند ن-

 کرد و روبه نهال ادامه داد.  یز تم یرا با دستمال کاغذ دورلبش

جدا   یقلب  یکه بعد از چندسال ازدواج، بخاطر عالقه    یدمرو د  ییچه بسا کسا-
که مجرد هستن و  یماشدن و دوباره دنبال همون عشق اول رفتند. آقا ن

نهال جان جدا شدنت از همسر سابقت بخاطر   یبحثشون کال جداست. شما چ 
 موضوع بود؟ ینهم

علت   یانو بهزاد هم زمان باهم پوزخند زدند. به آشنا  یاوشداد. ن  یهمبل تک  به
 یدهاز پسر ا  یماتا بدانند چرا دختر ن  طالقش را نگفته بود و همه کنجکاو بودند

به آنها که کتجکاو بودند انداخت   یگذشته بود. نگاه   یساالر  یانمهر چون ک  یآل
 و گفت:

 یخورده مسخره باشه؛ ول یک ید. شایدمبه تفاهم نرس یساالر ینه! با آقا-
 جداست.  یانمهر من و ک یایدن یدمفهم یمسقف رفت یک یر ز یوقت 

 امه داد.حرف او را اد بهزاد

 !ینرو زم یکی ینتو فضا بود ا یکیهم جدا بود. اون  یلیخ-
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که تا االن   یمااز دوستان ن یکی. همسر یدندکردند و خند  یاو را طنز تلق  حرف 
 نظاره گر آنها بود. روبه بهزاد گفت:

 هم سر موضوع نهال جان هست؟ یساالر یخصومت شما با آقا-

 برادرش با خنده جواب داد. یبه جا بابک 

اختالف  یکم. یستجور ن یادها ز یبا ساالر یسلطان  ینه واال! کال خانواده -
 همونه!  یبرا یمنظر دار

به تلفن  ینهال از خدا خواسته بلند شد و در را باز کرد. نگاه  یفون؛آ  یصدا با
از سمت ونداد نداشت. بعد  یزنگ  یچُاپن بود انداخت. ه یهمراهش که رو

توجه به  یغرولند کنان و ب  یماو ن یستادطبقه ا یاز چند لحظه آسانسور جلو
 نهال وارد شد.

 رو... . یمهم یندونم اسم توهم دوسته؟! روز به ا یمن نم-

 یبه پهنا یدم در، حرفش را ادامه نداد. لبخند ینهال و کفش ها یدند با
 .یدرا درآورد و نهال را در آغوش کش یشصورتش زد و کفش ها

 رسونن! یسالم دختر قشنگم. چه زودم خبرا رو به دستت م-

 که فقط او و نهال بشنود گفت:  یرا آرام کرد و جور صدایش

 !ی؟خوشحال شد-
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را   یانمهر هم که جور کرده بود را تا سهام ک  یپول  یدانست. حت   یاو را نم قصد 
ه صورتش زد و به چهر   یبه پهنا  یدانست از کجا آمده! لبخند  یبخرد. هم نم

 نگاه کرد. یمان ی

جواب  یچندسالت ب  ینزحمات ا ینکه! هم بخاطر ایانمهر آره! هم بخاطر ک-
 نموند. 

 حلقه کرد. یمارا دور ن یشدست ها یاوشآمد. ن یرونب یمابغل ن از 

 کنه! قربون دستت!  یخودم برم که انقدر من و خوشحال م یقربون بابا یا-

 ینگاه  ین. محمدحسیدبوس یرفت و گونه اش را م یم یمان یصدقه  قربان
کرد که   یمانیگفت و بخاطر کار برادرش ابراز پش  یک به نهال کرد و مجدد تبر 

 جواب او تشکر کردن و سرتکان دادن بود. 

*** 

در به داخل  یاز ال یسست بود. نور یشرا باز کرد. دست و پا یشها چشم
تخت بلند شد و  یعده اش از روم یات. با هجوم آوردن محتویدتاب یاتاق م

و سردرد داشت.  یجهداخل اتاق رفت. سر گ یبهداشت  یسبه سمت سرو
معده اش بعد از چند  یاتکرد. با باال آوردن محتو  یدرد م یشاستخوان ها

 یسوخت. دستش را به لبه  یاش م ینیب یانگار حالش بهتر شد؛ ول ظهلح
 یافتاده بود را نم هینکه عکسش در آ  ی. پسر یستادگرفت و ا ییروشو

کرد.   ی. احساس ضعف میدصورتش پاش  یرا باز کرد. آب رو  یرآبشناخت. ش
. یدحال خند یکار صبحش ب   یاد. با یدباز و بسته شدن در خانه را شن یصدا
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 یشود؛ ول  یامشب هم گرد و خاک به پا م  یشب،گفت حتما مثل د  ودشبا خ 
آمد و خودش را  یرونب ییکل کل با آنها نداشت. از دستشو  یبرا یجان  یگر د

 یبه گوش یبود پدرش بود. نگاه  یدهکه د  یکس  ینتخت انداخت. آخر  یرو
داد. با  یرا به او نم یکار  یاجازه  یجهزد انداخت. سرگ یاش که چشمک م

داشت   یمشدن در چشمانش را بست. پدرش وارد اتاق شد. امشب را تصم  ز با
بماند. در اتاق را پشت سرش بست. به سمت تخت رفت و آباژور کنار ونداد 

. قطرات آب را یدونداد را د ی یدهرخ رنگ پر  یمکنار تخت را روشن کرد. ن
خواست خودش  یخواست با پدرش حرف بزند. نم ی. نمیدصورتش د یرو
پسرش انقدر بزرگ شده باشد.  یدگنج  یگناه جلوه دهد. در ذهن او نم  بیرا 

 و آرام زمزمه کرد. یداو کش یه گونه دستش را ب

پدربزرگت  یو درست کنم. جلو یدم همه چ  یمن و ببخش ونداد! قول م-
 .یستن یکنم پسرمن، آدم بد  ی. بهشون ثابت میمیستموا

 یرهخ  ینشکرد و پدر غمگ  یلرا باز کرد. سرش را به سمت پدرش ما  چشمانش
 سردش را باال آورد و دست او را گرفت. یشد. دست ها

 یونبابا! خسته شدم از بس گفتم هما یست! فکر مردم مهم نیستمهم ن-
 گه.  یسروش داره دروغ م

 .یدپسرش را بوس یشانیرا خم کرد و پ سرش

 یدور! چندوقت نباش! وقت  یجا یک بکش! برو  یرونب یهقض ینپات و از ا-
 دم... .  یقول م یبرگشت 
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 . یستمماجرا باز شده! ازم نخواه کنار با ینمن به ا یپاتونم!  ینم- 

 گفت:  یندنده است. بنابر ا یک دانست پسرش  می

 ی؟کنم آروم ش  یکار چ ی؟کنم که بهتر ش  یکار باشه! چ-

تخت نشست  یبه پدرش که رو یحالبود. ب یناو سنگ یدکتر برا یها حرف
ار ها بود و مانند خطاک یششد. کمرش خم شده بود. چشمان قهوه ا یرهخ
دست پدرش برداشت و صاف  یکرد. دستش را از رو  یاو را نگران م ین،ا

 داد. یهنشست و به تاج تخت تک

 نگران نباش خوبم! مگه چمه بابا؟ -

 یینلبالب از اشک پر شد. نتوانست به او نگاه کند. سرش را پا چشمانش
 انداخت و گفت:

حال و  ینکه به ا  یز تو خودت نر  ینجوریا ی! بزن بشکن؛ ولیز تو خودت نر -
 باشه!  یقو یدبا یشه. پسرمن همیفتیروز ب

 شد. یرهاتاق خ یکیو به تار یدحال خند یداشت. ب  سرگیجه

 کنم.  یم یست! بذار بلندشم دوباره کارها رو راست و ریهقو-

! او یست؟چ یتکارها  یلدل ید! نپرسی؟چرا آن حرف ها را نثارم کرد نپرسید
 یادشداشت تا دوباره بلند شود. و پدرش به موقع به فر   یاز ه نگا  یهتک  یکبه  
اش سرش را به سمت او چرخاند.   یگوش  یبود. با روشن شدن صفحه    یدهرس

 یفیکرد و به دستش داد. از ضع  یز دستش را بلند کرد که پدرش صورتش را تم
ه از او کرد. نگاهش به اسم بهزاد افتاد. به اعالن ها نگا یمتنفر بود. تشکر 
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 یکر اسپ  یکرد. دوتماس از نهال و شش تماس از بهزاد! تماس را وصل کرد و رو 
 بهزاد سکوت اتاق را شکست. یعصب یگذاشت. صدا

فکرم هزار راه رفت و برگشت. به خدا اگه جواب  ی؟معلوم هست کدوم گور-
 یانمهر از ک ی؟خوب  یی؟کجا  ی؟کار کرد  یاومدم تهران! ونداد چ  یم یداد ینم

 شده! یچ  یدمو بهزاد شن

 و گفت: یدوندادچشمانش را بست. خند 

خوشحال  ی؟بکنه که نگران شد یخواست چه غلط  یسالم! خوبم. مثال م-
و  ینا یکنم. گفتم که رو  یو جبران م یرمگ  یگفتم که حال اون و م  ی؟شد

 کنم.  یندارم تو صورت نهال نگاه کنم. گفتم که جبران م

لحن گفتار و  ینبود. پدرش به او نگاه کرد. ا یبعج یشصدا آرامش
همان  یانمهر آمده بود که ک یادشبود. حال  یدهرا از ونداد ند ییرچهرهتغ

دارد. بهزاد دستش   یماییپسرش است که پدرش آژانس هواپ  یمیدوست قد
 شد. یرهخ یینبه پا یمان ید و از بالکن خانه کر   یبشرا درون ج

از  یمان یدون  یونداد مراقب خودت باش! فکرم هزار راه رفت، بگو تو که م -
 یو مجبور کرد  یانمهر بخاطر نهال، ک  ی؟کن  یکار و م  ینچرا ا  یادتو خوشش نم

 سهام شو بفروشه؟

 و گفت: یدکش  یسشخ یشانیبه پ دستی

 یدنهاله! شا یخوشحال یمان یش! خوشحالخود یجا یماخودش ن ینهال جا-
حس آشنا در  یکدارم.  یمانسبت به ن یبیحس عج یول یاد؛از من بدش ب
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 یسهامشو م  یمتق  یجور  یک   ی! شرکت هم حقش بود. وقت یبحال غر   ینع 
 اومد. یحالش جا م یدنخره با یبرد باال تا کس

بود. در بالکن را هل داد که نگاه بهزاد  یدهبه او نگاه کرد. نهال تازه رس  پدرش
 به او افتاد.

 ونداد مراقب خو... .-

 گفت:  یبلند  یو با صدا  یدرا کش  یرا از جانب بهزاد نداد. گوش  یحرف   ی  اجازه

 ی؟از صبح چندبار بهت زنگ زدم. حالت خوبه؟ سالم یی؟معلوم هست کجا-
 ی؟شده؟ کجا بود یزیتچ

 یدهرا شن یشانبهزاد زد؛ اما شک داشت که نهال حرف ها یمعنادار لبخند
نهال  ی. ونداد از شندن صدایدبلند نهال را شن ینه. پدرش صدا یااست 
 لبانش نشست. یرو یلبخند

 یبرا یزهر یهم اعصابم بهم م یزنگ گوش یسالم! خوبم. کار داشتم از صدا-
 .یدمنشن ینهم

به  ینهزد و دست به س یشخندیشت. نهال نو حالت تهوع دا سرگیجه
 شد و گفت: یرهخ ییساختمان جلو

 ! دروغگو!یهه آره از صدات معلومه چه قدر خوب -

 کرد.   ینهال هم حال او را خوب م یصدا یدنشن حتی

 بابت فواد... . یدببخش یراست  ی؟خوبم دخترخوب! تو چطور-
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که قرار بود در مورد سهام به او   یکرد. موضوع اصل  یلحرف ونداد را تکم  نهال 
نگران لحن آرام و لرزان ونداد بود. پدرش  یشتر را از خاطر برده بود. ب یدبگو

که   یلبخند و چشمان مشتاق از ونداد ینبود. ا یدهگونه او را ند  ینتا حاال ا
 بود. یبعج یچندسال بزرگ کرده بود کم یندر ا

 ونداد ... . ی! راست ستییکه ن  یکار ! بیکار داشت -

بهزاد در گوشش زنگ خورد. مکث کرد. به سمت   یشپ  یقهچند دق  یها  حرف
 یداده بود نگاه کرد. » حاال جدا بگو تو که م یهبالکن تک یبهزاد که به لبه 

و  یانمهر بخاطر نهال، ک ی؟کن  یکار و م  ینچرا ا یاداز تو خوشش نم یمان یدون 
 سهام شو بفروشه؟«  یمجبور کرد

 ی؟شنو یشد؟ نهال؟ م ینهال؟ چ -

بهزاد قفل   یشپ  یقهکلمات چند دق  یذهنش رو  یول  ید؛شن  یونداد را م  صدای
اش پر زد. اتفاقات   یکرد ونداد او را مجبور کرده باشد. خوش  یشده بود. باور نم

 افتاد. ناباورانه گفت: یشچشمش رد شد. شانه ها یاز جلو یشچندسال پ

  ی؟تو مجبورش کرد یمت؟گفت؟ سهام؟ نصف ق  یبهزاد...  چ -

. پدرش همچنان یدرا دست کش یشانشپر  یاز نهادش بلند شد. موها آهی
 یشهپسرش باز چه کار کرده است. فکر نهال را مثل هم  یندبود تا بب  یرهبه او خ

 .یدخواند. تلخ خند

جبران  یدشا بکشه!  یرونب یتونآره! من مجبورش کردم تا پاش و از زندگ-
 که رو دلت گذاشتم.   یتونستم جبران کنم درد یکم  یدگذشته! شا
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 که تازه پخش شده بود. گم شد.   یآهنگ شاد یبلند نهال در صدا صدای 

 ی؟کار و کرد  ینچرا ونداد؟ چرا ا-

 یانمهر داد که نکند ونداد را با ک  یجوالن م  ینبه سمتش رفت. در فکر او ا  بهزاد
که ندانسته عاشقش شده   ینهال به فکر ونداد بود. ونداد  یکرده باشد؛ ول  یکی

نشست.  یشانداخت. صاف سرجا یکه قلبش را به تالطم م یبود. ونداد
به  یرا گرفت. نگاه  یش. بغض گلویدفهم ینهال را نم یها یدادداد و ب یلدل

 بهزاد انداخت و ادامه داد.

با  یدون  یته؟ نمچه قدر عاشق پول و ثرو یدون  ینم ی؟شناس یتو اون و نم-
چندسال  یپرونده  یخوا یم ی؟چه قدر بهش ضرر زد یکه کرد  یکار  ینا
 و باز کنه و بدبختت کنه ونداد؟ یشپ

 یب. به شما آسیفتمنباش! انقدر عرضه دارم که تو دردسر اون ن ی؟نگرانم-
 رسونه طرف حسابش منم!  ینم

گرفت. دستانش را لبه   یدهناد ینگاه پدرش را حس کرد؛ ول ینی. سنگخندید
 .یدبالکن گذاشت و با عجز نال ی

اگه  یدون  یپدرش چه قدر قدرت داره؟ م یدون  یونداد! م یشد یونهتو د-
با  یشههم یتونه پسرش و نجات بده و تو برا یم یفتهب یانپرونده به جر 

 یدیشه که تازه خر به فکر موسس  ی؟اون موسسه چ   ی؟کن  یشغلت خداحافظ 
باورت   یکس  یمگه نگفت   یاده؟پشتت ز  یعهشا  یمگه نگفت   ی؟آبروت چ   یستی؟ن
 ی؟کنه؟ چرا بخاطر ما خودت و تو دردسر انداخت   مین
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 یسر خم م  یشبرا  یزمان   یک که    یبود. پسر   یبود نه خونسرد. خنث   یعصب  نه 
بود. چشمانش تار  یدهشن یادیز یباورش نداشت. حرف ها یکردند را کس

 . یدد یم

  ی؟ندار یبرم به کارام برسم کار یدنهال با-

 را مشت کرد.   دستانش

 !یجوابم و بد یدبا-

 نهال! خوش بگذره خداحافظ! یندارم که بدم. تو هنوز من و نشناخت  یجواب -

 .یستادزمزمه کرد. بهزاد کنارش ا یرا قطع کرد. نهال لعنت  گوشی

خالف  یانبه ونداد برسونن، ک یبیذارم خانواده اش آس یناراحت نباش! نم-
 کنار!  یدهخودش و کش یدهکه نشون م  یزیچ

 یشده بود. از پدر او م یز توانست ناراحت نباشد؟ ونداد ناخواسته عز  می
امکان   یزیکرده بود. هرچ  یداکه با پدربزرگش پ  یو مخصوصا با مشکالت   یدترس

 س زد.را پ یشداشت. موها

. یرماش بگ یدهتونم ناد یبه من کرد. نم یادیتونم نباشم؟ ونداد کمک ز یم-
 !یفتهتونم اجازه بدم که حالش بد شه که از چشم همه ب ینم

دست او گذاشت و آرام  ی. دستش را رویداشک را در چشمان نهال د برق
 زمزمه کرد.
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جواب  ید یسوال ازت بپرسم؟ قول م یکحرفاست.  ینتر از ا یونداد قو- 
 ی؟درست بهم بد

 یاوش. انگار بابک و نیدشن  یرا م  یمان  یخنده    یسمت خانه برگشت. صدا  به
شان مجلس گرم کردن است کارشان را به نحو احسنت  یشگیکه کار هم

 کرد.   یلانجام داده بودند. سرش را به سمت بهزاد ما

 یگه؟حس د یک  یا ی؟مثل قبل ناج  یه؟چ یتنقش ونداد تو زندگ-

 خودش و تو دردسر بندازه! یماخوام بخاطر ن یارزشه واسم. نم با-

فرق داشت. از مشکالت   یشبا نهال چندسال پ  یشنهال روبه رو  یو هوا  حال
خبر داشت.  یشونداد به دخترروبه رو یآنها آگاه بود. از عالقه  یهردو

 کرده بود که پنهانش کند.  یهرچند سع

چند روزه که  ینهال؟ مگه زندگ  یکن یچرا اعتراف نم یه؟چ یتپس نگران-
 ی؟کن  یخودت و قانع م

 ی م  یکرد توجه نکند. سع  یم  یسع  یول  ید؛فهم  یبهزاد را خوب م  یها  حرف
. یدرس یجا نم یچاحساس و عالقه به ه ینکرد عالقه اش را پنهان کند. ته ا

 گفت:  ینتوانست. بنابر ا  یعمرش را هم م  ی  یهسال ها موفق بود. بق  یندر ا

از  ی! بعضیته قلبت نگهش دار یدشه داشت. فقط با یو نم یزاییچ یک -
 رسه.  یجا نم  یچبه ه  یدون   یم  یتو دل بمونه وقت   یدگفته شه. با  یدنبا  یزهاچ

رفته بود. از کنار بهزاد رد  ینبابت ونداد از ب یشکرد. نگران  یدرد م کمرش
 ستش را گرفت.. ساعد دیدنگو یزیشد. نتوانست چ
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  ی؟مطلقه ا ینکهنرسه؟ بخاطر ا ییچرا به جا- 

 زد و بدون نگاه کردن به او گفت: یتلخ  لبخند

 !یستمدر حدش ن-

خنده اش  یشتر ب یشدرهم شدن اخم ها یدستش را رها کرد. به جا بهزاد
که در حق نهال   یگرفته بود. نهال و ونداد جفت هم بودند. ونداد بخاطر کار

. یدد  یدر پنهان کردن داشت و نهال خودش را در حد ونداد نم  یکرده بود سع
 ل،خبر نداشت. نها یشاز فردا یچکسشود. ه یخبر نداشت چه م یچکسه

او با فکر   ینبودند. تمام خوشحال  یقائده مستثن  ینهم از ا  یمابهزاد، ونداد و ن
 یکرد. رو  یبود. کمرش درد م یدهکرده بود. پر کش  یمان یکه ونداد برا  یکار
به نهال انداخت   ینگاه   یمامبل نشست که زنگ درب به صدا در آمد. ن  یناول

 و گفت:

 ی؟هم دعوت کرد یا یگهکس د-

پشت در  یزد و بلند شد. کنجکاو شده بودند تا بدانند چه کس یلبخند نهال
 به جمع انداخت و با خنده گفت: ینگاه  یاوش! نیمااست. مخصوصا ن

 و دعوت کرده؟! یانمهر نه کنک-

چهره   یبه بهزاد انداخت. از صبح گرفتگ   ینگاه   یما. نیدندحرف او همه خند  با
که   یدر پنهان کردن آن را داشت. نهال هم از وقت  یسع یاش معلوم بود؛ ول

ربط داد؛ آن  یانمهر موضوع را به ک یناز بالکن آمده بود. گرفته شده بود. ا
گرفته   راداشت. خوشحال بود که شرکت  یا یوصف نشدن  یشب خوشحال
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 یشتر سهام را انجام دهد. ب  یتماس گرفته بود تا از فردا کارها  یلشاست. با وک 
 یدخند یکه م  یاوشبه ن یتوانست گذشته را پنهان کند. نگاه  ینم یناز ا

کنارشان بود؛   یشهنبود. هم  یاوشنهال و ن  یاناو در م  یگر انداخت. چند وقت د
 یانو نما  یقدم پشت سر آنها بود. با باز شدن درب ورود  یک عد  به ب  یناما از ا

را داشتند   یبه وضوح جا خوردند. گمان هرکس  یاوشو ن  یمان  ی،شدن قامت زن 
 یششانه ها یکه رو  یبلند یو پالتو یبه جز او که در آن کت و شلوار مشک 

 یینسرش را پا  یلدابود.    یدهخر   یششده بود. آن لباس ها را نهال برا  یبابود ز
 کرد.  یانداخت و سالم آرام

 نهال دستش را دراز کرد و گفت:

من قرار  یار رو در اخت یمشونتا یکجان دوست من هستن. امشب  یلدا-
 دادند و اومدند.

باره همان او دو  یدنکه با د  یماکرد.  ن  یسمت آنها رفت. سالم و احوالپرس  به
نهال   یدبه او کرد که از د  یحال و احوال گذشته سراغش آمده بود. سالم خشک 

 پنهان نماند. 

 گم.  یم یکسالم! تبر -

با استرس  یلداکرد.   یرا به سمت اتاقش راه  یلدازمزمه کرد. نهال،  متشکر 
 او را از نظرگذراند. یچهره 

 اومدم ناراحت شد. یم یدبد شد نه؟ نبا یلیخ-
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شده بود را از نظر گذراند  یبااو را که ز ی. سرتا پایستادا ینهدست به س نهال 
 و گفت:

بود بدون  یناراض یما. مطمئن باش اگه نینکرد  یشروع م ییجا یکاز  یدبا-
رو نشناسم به درد  یماسال اگه ن یستکرد. بعد ب  یسر و صدا م یسیرودروا

دوتاتون به فرصت   یدرست نبود؛ ول  یشتچند وقت پ  یخورم. حرف ها  ینم
 .یندار یاز ن

بود. از  یادز یشذهن یها یریاتاق را ترک کرد. درگ یگریزدن حرف د بدون
فواد و از آن طرف  یو حرف ها یماونداد؛ از آن طرف ن یبرا یآن طرف نگران 

 .یدرا شن یمان ی. وارد آشپزخانه شد. صدایلداهم 

 ی؟هم دعوت کرد یگهمهمون د ینگفت چرا -

 گذاشت.  یز م یدرآورد و رو یخچالرا از داخل  کیک 

  یلدا؟از وجود  یناراحت -

 گفت:  یختر یم یطور که چا ینبرداشت و هم یوانل یک نیما

 زدم؟ یحرف  ینمن همچ-

از اتاق  یلداکرد.   یمتقس یرا به چند قسمت مساو یک زمزمه کرد و ک یا نه
حرفش را  یاوشاز آشپزخانه خارج شد. ن یماآمد. همزمان با او ن یروننهال ب

ناراحت نبود. اتفاقا خوشحال  یلداآنها زد. از  یبه هردو یرها کرد و لبخند
بلند شد.   یشاز جا  لکمک به نها  یاست. سحر برا  یدهشده بود دوباره او را د

کرد و   یتشکر را به او تعارف کرد. خجالت زده    یچا  یمان  یلدا،بعد از نشستن  
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سوال نقش بسته بود که  ینمهمان ها ا یرا برداشت. در ذهن همه  یچا 
 نپرسند. یدادند سوال یحاما ترج یست؛ک  یلدا

*** 

 به پدرش انداخت.  یاز قطع کردن تلفن نگاه  بعد

 شده بابا؟  یزیچ-

 تکان داد و بلند شد. سرش

 بگو! بهم  یداشت  یاز خواستم بهت بگم اگه به کمک من ن ینه! م-

 . یدد یناراحت پدرش را م ی چهره

 زنده ان درسته؟ یندون یشما م-

 اش به وضوح معلوم بود برگرداند.  یدهرا به سمت ونداد که رنگ پر  سرش

 دونم. یکه اونا االن کجا هستن رو نم  ینا یآره! ول-

 برداشت و گفت: یصندل یگفت. پدرش پالتواش را از رو  یباشه ا ونداد

 یکن غذاها  ی. سعیاروهات و سر وقت بخور تا دوباره سرپا شرم. د  یدارم م-
 ییغذا  یتشده، مسموم  یف! دکتر گفت بدنت ضعیچند وقت بخور  ینسالم ا

 هم بدترش کرده. یهم بوده فشارعصب

 یشهکرد مثل هم  یامشب را بمان! سع  یدبود که به پدرش بگو  ییجا  یب   توقع 
 احساس و سرد؛ سرش را تکان داد و گفت: یرفتار کند. ب 
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 باشه ممنون از توجهتون!- 

خواست  یهمه شده بود. نم ی. شرمنده یندتوانست بماند و ونداد را بب نمی
او  یدانست پدرش دست بردار زندگ  یبه پسرش بدهد. چون م یاطالعات 

 .یدبرهم خوردن در را شن یصدا یه. از اتاق خارج شد و بعد از چند ثانیستن
را  طالعهاز نهادش خارج شد. با فکر آن دفتر. پتو را کنار زد. چراغ م یآه 

 یقکه دکتر تزر  یتیتقو  یبعد از آن آمپول ها یشروشن کرد. گرسنه بود. پاها
مطالعه اش را  ینک . عیدکش  یرونکرده بود. هنوز هم جان نداشت. کشو را ب

 زد.

*** 

 مرداد ماه: بیست

 یختهبهم ر  یعمارت به طرز بد  یتگذرد وضع  یجهان م  یماه از خواستگار  یک 
 یو محمد ب  یثاقم یخودش را در اتاق حبس کرده. تالش ها یهاست. هد

که در   یادیز یتوانست با مشغله ها یمانده است. کتاب را بست. نم یجهنت
. یدشن یرا م یههد یصدا یب  یها یهگر   یفکرش هست. درس بخواند. صدا

 .یچیدپدرش در عمارت پ یعصبان  یدادکه صدا یهتک یرا صندل شسر 

 ینه! ه   یداره گفت   یرادیا  یک پسره    ینگفتم ا  ی! ه یر بگ  یلتحو  یثاقآقا م  یاب-
 یا! خداروشکر اون پسره دامادمون نشد. بیربگ یل! تحویپشت گوش انداخت 

 زنن.  یزده. کل محله دارن درموردش حرف م یچه گند ینبب
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 یینبلند شد و به سمت پا یز شک کرد. از پشت م  یشلحظه به گوش ها  چند 
 آمد. یبرادربزرگترش م یرفت. صدا

. االنم که ختم ینیمب یمو م یچشمن و شما در پ ینهب یدر مو م یثاقآنچه م-
 بار آورده. ییدونه و پسرش که رسوا یم یشد. حاج مجتب یر به خ

 به خودش گرفت و گفت: یا یجد یشد. چهره  یراییپذ وارد

 خان؟! یونهما یرباشهسالم! خ-

کرد لبخندش را پشت   یکه کرده بود خوشحال بود. سع  یبخاطر کار حسین
 کند و موفق هم شد.  یاش مخف  یخنث  یچهره 

. یدکه خدا رومون و بوس  یمداد  یبه دست ک   یچه آب   یستکه بله! معلوم ن  یر خ-
اومد   یدرم  یاشسقف و بعد گندکار  یک  یر رفت ز  یم  یهبا هد  یگهاگه دو روز د

 !ی؟چ 

 نگاهش کرد.  متعجب

 شده؟ ییرسوا ی یهجهان ما ی؟گ   یمن م یبرا یچ  یدار-

 یدکوب  ینرا بر زم یشخان که از کار پسر بزرگش خوشحال بود. عصا همایون
 گفت:  یثاقو به م

با دختر  یمجتب یگن! پسرحاج  یم یچ  ینبب یرونپات و از عمارت بذار ب-
 .... یفالن 
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کرد؛ اما از   یحرف ها را باور م ینا یگریحرفش را قطع کرد. هرکس د میثاق 
ببرد که کاسه   یپ  ینتوانست به ا  یاو م  یبراق برادرش و خونسرد  یچشم ها

 کاسه است.   یمن یر ز یا

 یندخترتون مهم بود که بازم زوم کرد  یمگه حرف من و عالقه    ی؟حاال که چ -
 ... .ینمبب ینجهان؟ اصال بذار یرو

ونداد را مدرسه  یالمشغول کار خودش بود. سه یمبل نشست. هرکس روی
 یهم مشغول کارها یشسرکار بودند و زن برادرها یگرشبرده بود. دوبرادر د
 گفت:  یخود. با لحن مرموذ

 نکنه کار شما بوده؟ -

 و گفت: یدکوب  ینزم یمحکم عصا را رو پدرش

چه طرز حرف زدن با پدر و برادر  یننمک به حروم! ا یه خجالت بکش پسر -
 بزرگترته؟

 یبر م  ی. از دست آن دو نفر هرکاریدزد. رنگ از رخ برادر بزرگش پر   پوزخندی
 ی یهبر پا یهدانست که جهان و هد یدر سر داشت. م یگرید یآمد. فکر ها

م را ه یحاج مجتب یتوانند ازدواج کنند. مخصوصا مخالفت ها یسنت نم
 بود. یدهشن

 !یمبچه ا یه! من و هدینگ  یراست م-

انداخت   یینپا  یمعذرت خواه   یداد. بلند شد. سرش را به نشانه    یهرو  تغییر 
 و ادامه داد.
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 . یندون یپدر! شما از همه بهتر صالح تک تکمون رو م یدببخش- 

خان به پسر بزرگترش نگاه   یونرا ترک کرد. هما  یراییحرف پذ  یناز زدن ا  بعد
 کرد.

 بود. یبرفتارش عج-

 کرد. نقشه اش گرفته است گفت:  یخودش فکر م یالکه در خ  حسین

 که تموم شد.  یدینپدر! د یخیالب-

نبود که به  یآدم یثاقبه فکر فرو رفت. م یتکان داد؛ ول یخان سر  همایون
بود. کتش را  شده یز تعجب برانگ ین. و ایایدب ییناز موضعش پا یسادگ  ینا

 یمردم را م یزمزمه ها یاز دورهم صدا یبرداشت و از خانه خارج شد. حت 
 یبود شک   درشکه کار پدر و برا  ین. جهان نقل دهان مردم شده بود. در ایدشن

 یسر و صدا یکگفت. اگر به حال خودش بود  یم یزیچ ینبود؛ هرکس
 یابه کار مفکرش ر  یدنداشت. با یچاره ا یانداخت؛ ول یراه م یحساب 

شد.  یزن آن مرد م یدست  یجنباند خواهرش دست  یانداخت. اگر دست نم
 شدانست برادر   یداد. م  یهتک  یوار خلوت رفت و سرش را به د  یداخل کوچه  

 یشبود. بخاطر موضوع پ یگریو منتظر اتفاق د یستهنوز هم دست بردار ن
 توانست برود. یجهان هم نم یشآمده پ

*** 

که   یاسفناک  یدرآن حال جسمان  یشعمو یز تار شد. خواندن خط ر چشمانش
و  یدبه چشمانش کش یهم طاقت فرساتر بود. دست  یستونداشت. از کندن ب
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حال   ینشد پدرش او را با ا  یسالن سالن به سمت آشپزخانه رفت. باورش نم 
 . از ادافت  یهالو  یرا باز کرد. نگاهش به بسته    یخچالگذاشته و رفته است. در  

 یشو از آن طرف هم دست و پاها  یستچ  یهآن طرف کنجکاو بود بداند قض
 یادگذاشت و نشست. در را باز کرد. که  یز م یجان نداشت. ظرف را رو

ظرف را  یتخورده بود افتاد. با عصبان یروز که د  یگذشته ا  یختار یچساندو
. بودخانه سرد  یبه خودش گفت. هوا ییوسط آشپزخانه پرت کرد و ناسزا

حالش هم  ینرا برداشت و روشن کرد. به ا یگاز یم شد و کنترل بخارخ
بود. وقت، ضعف نشان دادن نداشت. به سمت اتاق رفت و دفتر را  یراض

از  یزیکرد بتواند چ  یمبل انداخت. دعا م یبرداشت . بعدهم خودش را رو
 .یابددفتر در ینا

*** 

 روزبعد: 4

 یتنها کس  یبرا  یسمنو  یاست. م  یز هرچ  یکه خودش آغاز کننده    ینام کس  به
دفتر  ینبعد ها با خواندن ا یدکه شا  یبرادر زاده ا یتواند بخواند. برا یکه م
 کند.  یادمرا 

داد. سرش را  یشب را نشان م یمهاش نگاه کرد. دوازده ن یساعت مچ  به
از  یبرد. خبر  روشن کرد بود. یرنگ  یکه چراغ مهتاب   یک تار یداخل کوچه 

چند روز  یندر ا یطافزود. شرا یآنها م یبه اضطراب هر دو ینجهان نبود و ا
زده بود.   یثاقکه م  یشده بود سخت تر دشوار شده بود. طبق حدس  یکه سپر 
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 یه. هدیستادکه ا ییخودرو یبرادر بزرگترش کار خود را کرده بود. با صدا 
 گفت:  یهبه برادرش کرد و با گر  ینگاه 

 ینقشه    یناا  یاگه بفهمن همه    یارن؟سر تو م  ییچه بال  ی؟چ   یفتیمب  یر اگه گ-
 تو بوده... .

 بر لبش نشاند و دستان سرد خواهرش را گرفت. یلبخند تلخ  میثاق

 یمون. اگه پشیباهاش بر   یمن و نخور! با جهان برو! اگه دوست دار  یغصه  -
 هم بمون! یرو باور کرد ینبابا و حس یو حرف ها یشد

خواستند بروند   یرا م  یبه سمت کوچه قدم برداشت. در دلش نبود. راه   جهان
شده درمورد   یچیدهپ  یعاتنداشت. قلب مادرش بخاطر شا  یکه تهش بازگشت 

او را سوار کرده بود   یکه بر سر دلسوز  ییبوده و آن عکس ها  یاو که با دختر 
او  ایرش که به پپس یکارها  یزد. پدرش از غصه  یامضا م یعاتشا یپا

 یالو سه  یثاقنکرده ام. خم شده بود. محمد، م  یگفت من کار  یافتاده بود و م
 یبودند که به جهان اعتماد داشتند. وارد کوچه شد. نگاهش رو یتنها کسان 

کرد افتاد. در طول راه چندبار   یم یهبود و گر یستادها یثاقکه کنار م  یدختر 
 یزیاز چ یشتر داشت ب هدیهکه به   یا برگشت گرفته بود؛ اما عالقه یمتصم

 گفت:  یو با لحن لرزان   یدخواهرش را در آغوش کش  یثاقکرد. م  یبود که فکر م

 یمراقب خودت باش خب؟ تو رو اول دست خدا و بعدهم دست جهان م-
. من به عنوان برادرت یستن یگفت؛ ول  یحرف ها رو بابا م ینا یدسپرم! با

 هم محفوظه خواهر قشنگم. یتعروس یگم. کادو  یم
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روزها او پر  ین. ایخترا دور کمر برادرش حلقه کرد و آرام اشک ر دستانش 
 یصورتش شده بود. اگر نم  یعضو جدانشدن   یه! انگار گر یو ناراحت   یهبود از گر 

او را  یقدم ها یداد. صدا یجهان را از دست م یشههم یبار برا یک رفت 
لبش نشاند.   یرو  یا پس زد و لبخند تلخ گونه اش ر   یاشک رو  یثاق. میدندشن
 و گفت: یدرا در دستانش گرفت. جهان برادرش را در آغوش کش یچرم یفک

خودت تو دردسر   یکن با ما ارتباط برقرار نکن  ی! سعیثاقمراقب خودت باش م-
 فرستم. ینامه م یشگیهم ی. هروقت اوضاع آروم شد به جایافت  یم

 ی سخت او بود. جهان را اندازه  یوزهار  یقبه شانه اش زد. جهان رف یکی
 یه هد یها را برا ینمحمد دوست داشت. جهان بغض کرده بود. دلش بهتر 

 یادن یدر شان هردو خانواده؛ ول یو مراسم عروس یخواست؛ خواستگار یم
را در دستش گذاشت. برادر  یهبرعکس شده بود. برادر کوچکتر دست هد

تنها  یکرد. آنها در آن شب ستاره باران تابستان   یخوشبخت  یآرزو شکوچک
 یرهآنها خ یبه ساعتش انداخت و به هردو ینگاه  یثاقرا داشتند. م یثاقم

 شد و گفت:

 یانهافته. تا پا  یراه م  یکشه. اتوبوس ساعت    یم  یر داره د  ینبهتره عجله کن-
 !یادهراه ز

 یهخانواده ها، هد  یبرادرش و جهان برا  یبرا  یهآنها دو دل بودند. هد  هردوی
 ینداشت. حت  یشد. راه برگشت  یبا او همراه م یه. اگر هدیشروو اتفاقات پ
 یتکان داد و انها را راه  یدست  یثاقهم سراغش آمده بود. م یثاقاضطراب م
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را به سمت  ش. سر یستادرفتند؛ اما جهان ا ینکرد. چند قدم به سمت ماش 
 گفت:که هنوز محرمش نشده بود برگرداند و    یدختر 

 یدور یتون  ی. میستن ینجاتو ا یبرا ییجا یگهد یماگه بر  یه؟هد یمطمئن-
  ی؟از صفر شروع کن یتون  یم ی؟خانواده رو تحمل کن

حلقه زد. چند قدم از او دور شد. چادرش  یههد یدرون چشمان قهوه ا اشک 
 و گفت: یدصورتش کش یاش را رو یمشک 

 تونم. یم-

حرفش را عوض کند. اگر   یگر چند روز د  یهکه هد  یدترس  ی. میدترس  یم  بازهم
گذاشت. پدر و   یمحله م ینرا بعد از فرارشان در ا یشکرد و پا  یعوض م

 را گذاشت.  یفشکردند. در عقب را باز کرد و ک  یبرادرش زنده زنده او را چال م

 شه. یتمام پل ها پشت سرمون خراب م ی؟مطمئن-

خواست بروند؛ اما چاره  یلش نمچند قدم به سمت آنها برداشت. د میثاق
 یهاست. با گر   یننداشتند. اگر آن قدر هم را دوست دارند. تنها راهش هم  یا

 گفت:  یدجو یروبه جهان که پوست لبش را م یبلند یو صدا

 .یمبر  یاآره! تو رو جدت ب-

نگاه را  ینبه او نداد. سوار شد و در را بست. آخر  یعکس العمل ی اجازه
انداختند.  یزدکرد. تا اشک نر   یکه خودش را کنترل م  یثاقآنها به م یهردو

 یانهداشت تا پا یمداد و استارت زد. تصم یثاقم یبرا یجهان سوار شد. چراغ 
بدون  ظهگفت برگرد. همان لح  یم یهبکشد. اگر هد یشبحث برگشت را پ
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. یدکش  یشبحثش را پ یهو نه هد یدنه جهان پرس یگشت؛ ول  یباز م یدترد 
از ناز و  یخبر  یگر دانست د یدارد. م یشرورا در پ یدانست راه سخت  یم

آنها، فرار از آن  ی.  به گمان هر سه یستن یمتگران ق  ینعمت و لباس ها
 ینم یچکسخبر نداشت. ه یشاز فردا یچکسکار بود؛ اما ه  ینمهلکه بهتر 

 شود. یچه م یندهدانست در آ 

نگاهش کرد. صورتش را  ینهز آ اتوبوس شده بودند که جهان ا یانهپا نزدیک 
. تک یختر  یخانواده اش اشک م  یادچادر پنهان کرده بود و آرام آرام به    یر ز

کنار   یتخت چوب  یکه رو  یتک خاطرات خانه باغ را به خاطر آورد. خاطرات 
ونداد که  یها یزبان  یریننشست و به ش یم یثاقهمراه با محمد و م یاطح

افتاد که توپ به سماور  یروز یاد. یدخند یبحثش از برادربزرگش جدا بود م
و  یه. هدیختر یقال یجوش رو یتخت برخورد کرد و تمام آب ها یرو
 یخوب  یارهایداخل رفتند و تمام کاسه کوزه ها سر محمد شکست.  یثاقم

دلش  تیسخت بودند. ح یهم در روزها یاور  یهو هد یثاقبودند. محمد، م
به محل مورد   یدنشد؛ فقط تا رس  یپدرش هم تنگ م  یها  یریسخت گ  یبرا

خاطرات را   یدشد. با یم  یاتوبوس راه   ینظر وقت داشت. تا با جهان به سو
 یچادرش اشک رو ینگاه او شد. با گوشه  ینیکرد. متوجه سنگ یچال م

 صورتش را پاک کرد و گفت:

 ی؟برگرد یخوا یم ی؟بگ  یخوا یم یزیچ-

 ت:را کم کرد و گف ینماش سرعت
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 یبرگرد! راه رفته رو برم ی! اگه االن بگ یهوقت اجبارت نکردم هد یچمن ه- 
و  یبدون آب از آب تکون خوردن به عمارت برگرد یتون  یگردم. تا صبح م

 ی؟خوا ی! می! منم فراموش کنیو از نو شروع کن یدوباره همه چ 

 دوخت. یرونرا به ب نگاهش

 یشپ یبرگرد یخوا یم ی؟هشت سال صبر نکردم که االن برگردم. تو چ -
 فهمه تو کار... . ی! پدرت آخر میمامانت؟ تو تک پسر بود

کرد و حرف او را قطع   یشتر را ب ینسرعت ماش یه،هد یحرف ها یدنشن با
 کرد.

 کنه.  یخدا خودش درست م یسخت باشه، ول یلاوا ید. شایمر یم-

 ینماش یدرب اصل یجلو یقهنفسش را آسوده رها کرد. بعد از چند دق هدیه
 یرا م  ینآمد و ماش  یبود. بعد از رفتن انها، او م  یثاقم  ینرا نگه داشت. ماش

را  یشرنگ را که لباس ها یقهوه ا یدست  یفبرد. چادرش را مرتب کرد. ک
را داخل  یلششد. او هم وسا یادهپ ینگذاشته بود را برداشت. جهان از ماش

را باز کرد. اواخر ماه مرداد بودند  ینکرده بود. در ماش  یمشک  یدست  یفک  یک 
شهر   ینآن دو، در ا  یانپا  ینجاشد. ا  یادهپ  یه. هدیدوز  یم  یو باد گرم تابستان 

برنگشت پشت سرش را نگاه  یگر بود. چند قدم به سمت داخل برداشتند. د
به  یط،که در تهران دارد. بعد از گرفتن بل  یکند و ثبت کند تک تک لحظات 

 شکست. یاتوبوس سکوت را م یکمک راننده   یرفتند. صدا یگاهسمت جا

 مشهد! ی! مسافراینمشهد سوار ش-
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در جمع کردن آن داشت.   یبخاطر چادرش که سع  یهدر ابتدا رفت. هد  جهان 
را  یشاو دراز کرد. از آن لحظه که پا ی. دستش را جلویستادا پله ها یجلو

شد. هم پدر، هم  یاش جهان م یگذاشت. تنها کس زندگ   یدر اتوبوس م
 ارددر دست او گذاشت و و  یینمادر؛ هم برادر و هم همسر! دستش را با سرپا

شدند که مقصدش شهر مقدس مشهد بود؛ اما در باطن مقصدش  یاتوبوس
را به  یناشتباه بود و ا یرششده بودند که مس یسوار اتوبوس نامعلوم بود.

 یرمان ها  یرسند. مثل همه    یبودند تا بفهمند آخرش به کجا م  یدهجان خر 
 !یرین؟ش یاو جهان تلخ است  یههد یانعاشقانه پا

*** 

بشقاب را  ینآخر  یمانبود. ن یشدر دست و پا یبه ظرف ها کرد. جان  نگاهی
 خشک کرد و گفت:

 ین؟گفت  یتو بالکن چ  یبهزاد رفت با -

آب را بست   یر ونداد افتاد. بخاطر آنها خودش را به دردسر انداخته بود. ش  یاد
 گذاشت.   ینک س یسبز رنگ را رو یو دستکش ها

زد که  یباهام حرف م یتو توانبخش یدمنبود. در مورد کار جد یخاص یز چ-
 نه؟! یا یمراض

اپن  یدرهم بهزاد و نهال شک کرده بود. دستمال را رو یکه از چهره   نیما
 گذاشت و به سمت نهال برگشت و گفت:

  ی؟کن  یم یشدم نهال که همه اش پنهون کار یبهانقدر غر -
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خواست   یگفت؟! دلش نم  یم یمابه ن یداد. چ   یهتک  یچوب   یصندل  یپشت   به 
ند خسته شده بود. لبخ  یشتر ب  یشدروغ ها  یدااش برود. جد  یتمام خوش  یمان
 لبش نشاند. یرو یا

 . گفتم که درمورد کارم بود.یستن یپنهون کار-

او را از نظر  یچهره  یتنهال نشست و با جد ی. روبه رویدرا کش صندلی
 گذراند و گفت:

 باور کنم درمورد کار بود؟ -

 یانمهر ک  یسر و کله  یگر و چند روز د یدکه نگو  یدترس یمشت شد. م دستش
 ! یانمهرن موضوع پرداخت خسارت توسط کشود. مثل هما یداپ

 نه! چون نبود.-

 گرفت و گفت:  یمابه نهال نگاه کرد. نگاهش را از ن منتظر 

آرامش خودت   ید  یقول م  ی؟د  یبهم م  یقول  یک حرفام و بزنم    ینکهقبل از ا-
 ی؟و حفظ کن

 گذاشت.   یز م یرا رو یششده بود. آرنج ها یبنهال عج یو هوا حال

 کرده؟!  یکار چ یبگو نهال! باز ک -

 یانمهر ک ینکها یل! دلینشنو یهحرف ها رو بزنم که از زبون بق ینا یخوامم-
 بهت فروخت ونداد بود.  یمتسهامش و با نصف ق
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دانست کار او بوده است. بعد از  یکنار نهال بود. م  یشهونداد هم ی یهسا  
 یو خبر را رسانده بود. مبا او تماس گرفته بود و به ا یانمهر خارج شدنش، ک

 هست تا نهال به او پناه ببرد. یدانست بعد از رفتنش ونداد

 دونم کار ونداد بوده! یم-

که   یحرف، آرامش  ینداشت به جز ا  یمارا از ن  یزیباال آمد. گمان هرچ  سرنهال
 یبیعج یامروز حرف ها یماشد. ن یا یدر صورتش بود باعث مکث طوالن 

توانست از نهال  یبود که م یونداد تنها کس یدد. شابو یدهدرمورد ونداد شن
کرد تا آنها را   میتالش ن  یگر د  ینمحافظت کند. بنابر ا  یشرودر برابر اتفاقات پ

 بلند شد. یز از هم دور کند. از پشت م

  ی؟دونست  یتو م یزهچ یعنیبهت گفت؟  یک -

را  یتبسند کرد و به سمت اتاق خوابش رفت. اگر او واقع یبه لبخند نیما
 یدفهم  یکه نهال م  یبود. روز  یککرد و آن روز نزد  یگفت. ونداد کشف م  ینم

آنها  یاندر م یمان یبرا ییجا یگر و آنجا د یستاتفاقات ک ینا یمسبب اصل
 یکنار تخت رفت. آباژور را روشن کرد. بسته  یماند. به سمت عسل ینم

 یشانآب خورد. عکس سه نفر   یوانرا همراه با ل  یکیبش را برداشت و  قرص قل
رفت. طاقت زبان تلخ   یسال او م  یستزد. بعد از ب  یرا برداشت و لبخند تلخ 

اش را کرده بود تا  یچندسال سع ینرا نداشت. در ا یاوشاز جانب نهال و ن
آنها به  یدگ در زن یبزرگ  الانگار موفق نبود. خ یآنها احساس کمبود نکنند؛ ول

را  یراهنشپ یاحمقانه اش. دکمه ها یموجود آورده بود. مخصوصا با تصم
چشمانش گذاشت.  یدستش را قائم رو ی،لباس یدنباز کرد و بدون پوش
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پاشنه  یچشمش رد شد. با قد کوتاه رو یخردسال از جلو یبچه  یک  یر تصو 
خانواده   یتک تک اعضا  هایخنده    یرفت تا او بغلش کند. صدا  یپا راه م  ی

 ی یهخردسال که دستانش را درون ما یآن بچه  یشتر . از همه بیداش را شن
از  یکیهم  یلدا. یدزد پر رنگ بود. به شانه چرخ یکرده بود و به هم م  یک ک

اشتباه  یمداد. بازهم دچار تصم یبود. اگر به او فرصت م یشها یگرفتار
داشت. آباژور را خاموش کرد و به   یدیاز  یفکر   یها  یریشد. درگ  یم  یگرید

 فرو رفت. یقیخواب عم

*** 

تلفن همراهش چشمانش را باز کرد. وسط خواندن دفتر خوابش  یصدا با
کرد. حال  یدرد م ینک با ع یدنگوش اش بخاطر خواب یبرده بود. کنارها

خورد  یزنگ م یز م یکه رو یبه گوش یاش بهتر شده بود. نگاه  یجسمان 
 ناشناس بود. تماس را وصل کرد. یانداخت. شماره 

 ینشه لطف کن ی! من اومدم بانک، اگه میرسروش، وقتتون بخ یسالم آقا-
 !یرخ یاشده درسته  یز که به حسابتون وار  یپول ینچک کن

 !یرسالم! وقت شماهم بخ-

 یبود انداخت. او را درک نم یستادهکه کنارش ا  یبه حاج مجتب ینگاه  مرد
 یروز است و نه به د  یگفت نوه اش آدم درست   یکرد. نه به چند وقت قبل که م

که ونداد داده بود   یبه دفترش آمده بود و خواهان برگرداندن پول  یکه عصبان 
 بود.  . درستاختکه از سمت بانک امده بود اند  یامیبه پ یشد. ونداد نگاه 
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 ین؟ندار یدرسته! کار- 

 داشته باشن! یروزخوب  یرقربان،خ-

به دفتر انداخت. فقط چند صفحه مانده بود تا  یرا قطع کرد. نگاه  گوشی
 یتمام شدنش! سرش را به سمت ساعت برگرداند. هشت صبح را نشان م

رفت و  ییداد. حالت تهوع نداشت. فقط گرسنه بود. به سمت دستشو
 یشبه موها  ی. دست یدخر   یم  یزیرفت و چ  یم  یرونب  یدبا  صورتش را آب زد.

داشت. حوله اش را برداشت و به سمت حمام اتاق   یآشفته ا  ی  ه. چهر یدکش
 داد. یضعف نشان م یدمقابله با پدربزرگش نبا یخواب رفت. برا

*** 

را درون در چرخاند و وارد شد. که به محض ورودش، ونداد از اتاق خارج   کلید
 آنها بهم گره خورد. یردوشد. نگاه ه

 درست کنم. یدمخر  یزیسالم داداش! واست چ-

 بود انداخت و به سمت مبل رفت. یینبه آوا که سرش پا ینگاه  ونداد

 . باشه!یسالم! خوش اومد-

 زد و گفت: یاشرمنده بود. دلش را به در یلیکه از رفتار خانواده خ  آوا

 داداش؟ یاز دست من ناراحت -



  

 
726 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

داد. تا حاال  یرا نشان م یشحال درون یاو به خوب  ی یدهو رنگ پر  آشفتگی 
به سمتش رفت. ونداد  یبود. با نگران  یدهبرادر بزرگ ترش را ند ینجوریا

 طور روبه خواهرش گفت: ینمطالعه اش را به چشم زد و هم ینکدوباره ع

 که ناراحت شم؟  یگفت   یزیباشم؟ مگه چ یدچرا با-

راه  یانرا باال اوردکه ونداد دستش را در م او نشست. دستش یپا جلوی
 لبش نشاند و گفت: یرو یگرفت. لبخند

 . آوا!یستن یدبع یاز هرکس ینشون دادن هر عکس العمل-

 یکرا  یشببود. حالش دگرگون شده بود. د یدهآزاد را شن یحرف ها وقتی
. که یدگونه اش چک یقطره اشک رو یکلحظه پلک رو هم نگذاشته بود. 

 کوتاه خواهرش فرو برد و گفت:  یرا درون موها یگرشدست د ونداد

 شده؟  یمگه چ  ی؟کن  یم یهگر   یجغ جغه دار-

. آوا که یدحرکت خواهرش را در آغوش کش یک را کنارش گذاشت و با  دفتر 
 یهگر   یخانواده اش گرفته بود. جلو  یدوباره    یاز همه دلش از حرف ها  یشتر ب

 که توانست بکند. نوازش کردن او بود.   یاش را نگرفت. ونداد تنها کار

درست   یزیچ  یک  یامتا ب  یچرا نگفت   یست؟حالت خوب ن  یداداش چرا نگفت -
 ی؟کن  یم یکی یهکنم؟ من و آزاد رو هم با بق

 رولبش نشاند و آرام گفت: لبخندی

 کنم؟  یکی یهشه شما رو با بق یمگه م-
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 . یختادرش گذاشت و اشک ربر  ی ینهس یرا رو سرش 

چرا  یارن؟و ب یلتبه آزاد گفت تمام وسا یقبا دونستن حقا یچرا حاج -
کنه؟ حتما موسسه هم دوباره از چنگت دراومد آره؟ بابا   یباورت نم یشکیه
است. مامان   یختهرفت. اوضاع عمارت بهم ر  یراه م  یاطتا صبح تو ح  یشبد

خته یعمو محمد و زن عمو بهم ر!  یحاج   یرفته خونه    یمدت کوتاه   یک  یبرا
که   یکرد تا آقابزرگ دست از سرت برداره. تنها کس  یالتماس م  یروز ان. آزاد د

 داغشو... . یشاهلل! اینازنکشه حسام و آ   یداره نفس م

 که ونداد گفت ساکت شد.   یسیه با

 یتموم م یناا یروز همه  یک ! خب؟ بذار همه خوش باشن. ینازادامه نده آ -
 شه. 

که به آزاد زده بود.  اخم کرد. نفسش را پر حرص   ییحرف ها یادآوردنبه  با
 داد و گفت: یرونب

 آزاد کجاست؟-

 صورتش را پاک کرد و گفت: یبا پشت دستش اشک ها آوا

و کرد. خودش و تو اتاق حبس  یاساس یکه اون دعوا  یروز دونم. از د ینم-
 کرده!

 ینآزاد را گرفت. با خودش گفت ا یه برداشت و شمار  یز م یرا از رو گوشی
 یاست؟! چند بوق خورد که صدا  یختهگونه آنها را بهم ر  یناست که ا  یچه راز
 .یچیدآزاد درون گوشش پ یگرفته 
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 جان ونداد؟ - 

 !یهم نشونم پتروس فداکار شد یگهکارت دارم. د  ینجا،ا یابلند شو ب-

 انداخت و ادامه داد. یواریبه ساعت د نگاهی

 باش! ینجاا تا ده-

به دفتر انداخت و  یرا قطع کرد. نگاه   یمخالفت به آزاد نداد و گوش  ی  اجازه
و  یدخواهرش را کش یسخ یشد. گونه  یطور که بلند م ینبرداشت. هم

 گفت:

 یلیبخره. خ  یزاییچ  یک . به آزاد دوباره زنگ بزن بگو  یمتو خونه ندار  یزیچ-
 گرسنه ام.

 زد. یشانشبه برادر پر  یلبخند آوا

 . پشت در مونده!یدمخر -

 . یختکوتاه او را بهم ر  یرا باال آورد و موها دستش

که اونا حرف   یباش ینبه فکر ا یستکنم. الزم هم ن  یو درست م یهمه چ -
 ! یکن  یعادت م یفتهب یاتفاق  یککه   یلیکنن. خ  یمن و باور نم

حرف   یانمانده بود. م  یاندر م  ! یو زار  یهمادرش افتاد. کارش شده بود گر   یاد
 یداده بود. ب  یحرفتن را به ماندن ترج ینهم یپدرشوهر و پسرش. برا یها

سال  یک بعد از  یدبود. شا یدهرا هم آن شب در چشمان مادرش د یاعتماد
دور نگه   یبود. پدرش برا  یخام  یالخ  یتوقع داشت مادرش او را باور کند؛ ول
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که رفته   یشبزد. مانند د  یاو را آتش م  ینو اکرد    یداشتن او؛ سرد برخورد م 
شدند.   یم  یداپ  ید. آن پنج نفر بایدفهم  یراز گذشته را هرچه زودتر م  یدبود. با

 از کنار خواهرش رد شد و گفت:

 آزاد که اومد صدام کن! -

مانده بود.  یباق  یگر بسند کرد. وارد اتاق شد. چند صفحه د یبه باشه ا آوا
عمه و  یش،عمو ی. طبق نوشته هایدفهم یتا قبل از زنده بودن انها را م یدبا
 یدانستند تهش کجاست. پرده  یشده بودند که نم یاش سوار اتوبوس ییدا

مطالعه  راغنشست و چ یز فرو رفت. پشت م یاهی. اتاق در سیدرا کش یمزخ
 یم یعطار یبو یشدفتر زرد شده بودند و برگه ها یرا روشن کرد. برگه ها

 یسخت بود؛ ول  یشکمرنگ شده بود برا  یشکه نوشته ها  یز ر  یداد. خط ارمن
و شروع کرد به خواندن تا بلکه  یدرا به جان خر  ینمانده بود. گرسنگ  یزیچ

 دهد.  یرا پس م یبتواند بفهمد تقاص چ 

*** 

 بخشنده. ینام خدا به

جعبه است.  ینکه در ا  ییگذشت. آن نامه ها  یهماه از فرار جهان و هد یازده
تنها   یبرا  یدحال آنهاست. بعد از چندماه دوباره سراغ دفترچه رفت. با  یانگر ب

نوشت. بعد از فرار کردن جهان و  یآمد م یکه شاگردش به حساب م  یکس
زد تا آنها را  یبه هر در یندر هردو خانواده به پا شد. حس ییبلبشو یه،هد

که کرد. شدت   یهم با کار  یثاق. میدبه آنها نرس  یچکسدست ه  یکند؛ ول  یداپ
صبح بعد از رفتن آنها که خانواده ها متوجه   یقاعطش آنها را اضافه تر کرد. دق
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خبر را به گوش  ینشدند با چند دوست مشترکش، تمام محله را پر کرد و ا 
که   یرفت. به حرف هر کس یان بزرگسروش و  یخانواده  یهمه رساند. آبرو

شد پسرحاج  یکردند. باورشان نم  یباره صحبت م یندر ا یردک  یگوش م
سروش که در بازار  یونپشتش بود با دخترهما یادیز یکه حرف ها  یمجتب

قسم خورد  یدهمان جا که فهم ینفرش فروش ها معروف بود. فرار کند. حس
کند. هر دو خانواده   یط عمارت چالشان میاکند زنده زنده در ح  یدااگر آنها را پ

محتاط بود. در آن ده  یشدر کارها یثاقنداد. م یجهنت یزدند؛ ول یهر در به
بود  یدهکرد و شن  یکرد. کمکشان م  یآنها پست م یکه برا  ییماه با پول ها

باردار شدن خواهرش به  یدنکارگاه باز کرده است و شن یک که جهان 
از فرستادند. خبر  یاو م یکه برا ییافزود. در نامه ها یاو م یخوشحال
بود.   یکاف   یثاقم  یخوشبخت بودن برا  یگر که د  ینداد. هم  یآنها م  یخوشبخت 

هم شده بود دانشگاه رفتن و در درس ها کمک ونداد کردن. همه  یثاقکار م
کنند و کردند؛ اما  یکردند با گذشت چهارسال مردم فراموش م یگمان م

 یشانآنها بود. کمر مادرها یهم در جست و جو هنوز فراموش نکرد.  ینحس
گفت.   یکردن آنها م  یاطفرستاد. از احت یم یثاقکه م  ییشکست. در نامه ها

 یاز سخت که ن  یدر آن روزها  یهخبر نداشت به آنها چه گذشته! هد  یچکسه
 یبود. بعد از نه ماه آنها صاحب فرزند یبداشت تا کمکش کند. غر  یبه کس

گذشت.   یبود. روزها پشت سر م  یلتکم  یل خودشان خوشبخت یاشدند و به خ
 یکمتر شده بود. نگاه ها یثاقم یبهار،تابستان، بهار و زمستان! نامه ها

داد کمتر با آنها صحبت کند   یم  یح. پس ترجیدد  یخودش م  یبرادرش را رو
 یباردوم باردار شدن خواهرش بود و او دلش م یخبر برا یامپ ینو آخر 
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شد   یتوانست. روزها پشت هم سپر   ینماما   ید؛خواست الاقل به محمد بگو 
 ... . یروز سرد زمستان  یک تا 

 یخوب برا یکادو  یک توانست  یبه خودش چسباند. نم یشتر را ب پالتواش
مانده   یداده بود باق   یحنام داشت بخرد. پس ترج  یر فرزند دوم خواهرش که ام

کرد. به ظاهر به   یابانبه خ یآنها پست کند. نگاه  یرا هم برا یشپول ها ی
هم  هنوز کرد که بعد از چهارسال  یرا نم یننبود و گمان ا یجز صالح کس

تکان داد و خودش را  یشبرا ی. دست یدبرادرش دنبالش باشد. از دور او را د
 زد و گفت: یثاقبه م یبه دوستش رساند. لبخند

 که دنبالت نکرد؟  یکس-

 و گفت: یدخند ینانهخوش ب میثاق

 موضوع شدن!  یخیال. بیادنم ینه کس-

 یاو گرفت. مرد پشت درخت توت  یدرآورد و جلو یشپالتو یبرا از ج پاکت
 یرنگ  یدکرد. پاکت سف  یز داشت پنهان شد. چشمانش را ر یادیز یکه پهنا

زد و آرام با خودش گفت: »آخر خودم   یشخندیکه به او داد را از نظر گذراند. ن
 به دوستش کرد و گفت: یکردم. مارمولک!« صالح نگاه   یداشونپ

تو نامه  یزیشد. چ یسخت تر م یتخداروشکر رفتن. اگر مونده بودن وضع-
 گن؟  یمدت نم ینها از ا

 زد. ینکفش اش به زم  یفرستاد و با جلو یروننفسش را ب میثاق
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گن حالشون خوبه. اوضاع به وقف مراده و فرزند دومشون هم   ینه! فقط م- 
 تا دل من خوش باشه. یسننو یخوب م یزهایاومده! چ یابه دن

 او زد و گفت: یکه از موضوع خبر داشت به بازو  صالح

فقط  یاد؟برم یبهشون گذشته از دست تو کار یزهاییکه چه چ  ینبا گفتن ا-
 .یخور یحرص م

 که چند وقت در ذهنش بود را به زبان آورد.  یتکان داد و فکر  یسر  میثاق

بعد از چهارسال شب ها تا صبح   یناراحته! حت   یلیخوام به محمد بگم. خ  یم-
! یاناوقات ونداد و آزاد هم م  ی. گاه ینهش  یته باغ م  یهمون تخت چوب   یرو

! یانسرکار و م یرن. میشونقبل یهم دوباره برگشتن به زندگ  ینبابا و حس
! یزنر  یم  ونهم مثل بابا. فقط مامان و زهره خانمن که تو دلش  یحاج مجتب

رو تو  یزاچ ینتونم ا یگرفته. به نظرت منم م  یاز رفتن جهان افسردگ  یالسه
تونن دوباره برگردن؟ نه! مخصوصا اگه بفهمن دوتا  یاونا م یسم؟نامه بنو

 بچه هم دارن.

 ید خودش  را به تلفن همگان تکان داد. مر  یسر  یثاقم یجواب حرف ها در 
 یصدا  یقهحجره را گرفت. بعد از چند دق  یبود رساند. شماره    یابانکه کنار خ

 که مشغول حساب کتاب بود آمد.  ینحس

 .ییدسالم بفرما-

دوستش رفت.   یدن. امروز دیمبرادرکوچکترتون و دنبال کن  ینسالم قربان! گفت-
 ین؟د یم یپاکت به اون داد. چه دستور یک 
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. یدکش  یوکاس  یمیحساب قد یندست از وارد کردن اعداد داخل ماش حسین 
 .یدخبر دارد. آتش انتقام در وجودش زبانه کش یثاقکرد که م  یفکرش را م

 یی؟شو! دنبال دوستش برو! االن کجا یخیالخودش و ب-

تلفن را قطع کرد. کتش   ینانداخت و آدرس را داد. حس  یابانبه خ  ینگاه   مرد
حجره  یبرداشت و به سمت اتاق پدرش که در انتها یچوب لباس یرا از رو

خان از کار پسرش   یونهما  یاو در را باز کرد. اخم ها  یبود رفت. بدون اجازه  
 در هم رفت.

 !یهنوز اجازه نداده بودم که وارد شد-

 .یمکرد  یدارو پ یههد یجا-

 رنگ را بست و گفت: یاهتر سپدرش باال رفت. دف ابروهای

 دارم؟ یبچه مگه من با تو شوخ -

او قرار داشت نشست. دستانش را به  یز م یکه جلو یاهیس یصندل روی
از سرش   یقهدق  یک که مردم درمورد آنها زده بودند    ییزانواش گرفت. حرف ها

 شد. یخارج نم

نه!  ینشما گفت یخبر داره؛ ول یثاقگفتم م یش. چهارسال پیستن یشوخ -
 پاکت به اون پسره عطار داده. یک که   یدنشاز آدمام د یکیامروز 

را  یشکند بلند شد. پالتو قهوه ا  یدارا پ یشآبرو یدخترب  ینکهبا خبر ا پدرش
 گفت:  ینروبه حس یتبه تن کرد با عصبان



  

 
734 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 .یمبر  یدآماده شو با ی؟کن  یپس چرا معطل م- 

*** 

 یهم بود؛ ول یگر د یبرگه ها یبود. جا به دفتر انداخت. تمام شده نگاهی
 یروناز نهادش ب یبود. آه  یدهرس یانجا به پا ینکنده شده بود. دفتر در هم

 یشده بود؛ ول  یرشدستگ یادیز  یزهای. چیداش کش  یشبه ته ر  یآمد. دست 
 ق. خط نوشته ها فریدفهم یرا نم یشبازهم علت خصومت پدر بزرگ ها

بود.  یگریصفحات نوشته بود. از زبان کس د ینکه در ا  یکرده بود. اتفاقات 
چند صفحه از اتفاقات نوشته  یدفتر دست همه گشته بود و هرکس ینانگار ا

برداشت. نامه ها را پشت سرهم  یز م یینپا یبود. خم شد و جعبه را از کشو
 یبه زود اینکهبود. از حال خوبشان گفته بودند. از  یشخواند. حق با عمو

که در آن  ییها یاز سخت  یخبر  یچ. هیدآ  یم یافرزند دومشان هم به دن
که درآغوش   یدختر بچه ا  یبودند نبود. عکس را برداشت. رو  یدهچندسال کش

دانست  ینم یآشنا بود؛ ول یتنها یشد. ته چهره اش ب  یرهاش بود خ ییدا
را داخل جعبه  ازنگ در؛ دفتر، عکس و نامه ه ی.با صدااست یاو چه کس

 یبود و اشتها  یچیدهدر خانه پ  یماکاران   یعما  یگذاشت و اتاق را ترک کرد. بو
 یدنبه د یدکرد. با  یک را تحر  یستادبا یشپاها یاو که به زور توانسته بود رو

دانست. آزاد با سر و وضع  یم یادیز یزهایرفت. او چ یمرد عطار هم م
شد.  یرهمبل نشست و به او خ یرو یتشفته وارد خانه شد. ونداد با جدآ 

 انداخت. ییندر مورد او کرده بود پا یروز که د  یسرش را به خاطر فکر 
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دخالت نکن؟ چندبار گفتم  یستکه بهت مربوط ن  یچندبار بهت گفتم تو کار- 
 و بکن به من کار نداشته باش؟ چندبار گفتم؟  یتزندگ

خود آزاد التماس پدربزرگش   یو ب   یالک   یزهایسرچ  ینکهاز ابلند شد.    صدایش
 شد و گفت: یرهبود خ یرا بکند نفرت داشت. آزاد به او که عصب

 یکارکنم واست ونداد؟ نم  یکنن؟ چ   یهمه محکومت م یکارکنم وقت   یچ -
نابود شد.  یشبه همه چ  یک ینمتونم بب ی. نمینها یتوضع زندگ ینمتونم بب

 و آقابزرگ و درک کنم.  یحاج  یتونم حرف ها ینم

 یادگاز را ز  یر قروچه کرد. انگار آزاد هم مثل آوا حالش خوب نبود. آوا ز  دندان
که آزاد به ونداد   یآن دو بود. عالقه ا یکرد. خالف حسام که دشمن خون 

 بود. یادداشت ز

زاد نه؟ بفهمم آ  یا یدیکنم فهم  یو درست م یکار نکن! خودم همه چ   یچه-
 یدیفهم  یارماسمتم نم  یگهخدا د  یبه خداوند  یالتماس کرد  یفقط بفهمم رفت 

 نه!؟  یا

بلند  یاو را از نظر گذراند و با صدا ی. سرتاپایستادمبل بلند شد و ا یرو از 
 ادامه داد. یتر 

شد که بخاطر من  یناش ا یجهکه تو گوشت خوندم؟ نت  ییبود حرف ها ینا-
عمو و تالش منه؟   یتحاصل ترب  ینگفتم؟ ا  یچ   یبچه بود  یوقت   ی؟التماس کن

مردم   ینگفتم ناج   یرون؟مردم بکش ب  یهمون زمان بهت نگفتم پات و از زندگ 
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 رمان  کی

حاال  یست؟مردم به امسال من و تو مربوط ن یبودن و بذار کنار؟ نگفتم زندگ  
 خواد من باشم؟ یباشه م یناز خواد دوست آ  یباشه م یناز خواد آ  یم

رساند.  یراییقدم به سمت ونداد برداشت. آوا هراسان خودش را به پذ یک 
 زد. یم یحال ونداد دگرگون بود. چهره اش به سرخ 

نهال؟ رطب خورده رطب خورده   یناج   یشد  ی؟کار کرد  یخودت چ   یول  یگفت -
و  من اشتباه کردم که دست اون دختر  یگ   یکنه. آره درست م  یرو منع نم

 یم یونداد تو برادرم یگرفتم. ساده بودم که باور کردم حرفاش درسته؛ ول
آبم روش؟ به سر و وضعت نگاه  یوانل یک بذارم حقت و بخورن  ی؟فهم
خوردن؟ به خودت نگاه   یملت رو اسمش قسم م  یککه    یهونداد  ینا  دی؟کر 

 یخانواده! بکشم کنار خفه شم الل مون  ینشده سر ا یدکن! نصف موهات سف
مامانت هم شک کرده   یدمنفهم  یکن  یکنن؟ فکر م  یمارستانتت  یتا راه   یرمبگ

 شبار غم و غصه رو به دو یخوا یم یتا ک  یو دودل شده؟ بفهم تو هم آدم
 یبرا ییرفته چه کارها یادم یکن  یحواست به همه هست. فکر م ی؟بکش

 ینتا غمگ یگرفت   یخانواده رو به نحو یدست هرکدوم از اعضا ی؟حسام کرد
بفهم ونداد! دلم پردرده بخاطر  ین؟کردن زدنت به زم  یکارتاونا چ ینشن؛ ول

 یر گ  ینکه خودش االن زم یستون عمارته! بخاطر پسر  ینکه مهمتر  یپسر 
 فهمن... . ینم یکه حقشه عاشق شه؛ ول  یشده! بخاطر پسر 

صورتش گذاشت.   یش را رونشست. دستان  ینزم  یادامه دهد. رو  نتوانست
دهانش گرفته بود.  یآشپزخانه دستش را مشت کرده بود و جلو یآوا جلو

فروکش   یتش. ونداد حالش دگرگون شد. خشم و عصبانیختر  یآرام اشک م
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 رمان  کی

که تهران   یکرد زودتر بزرگ شده بود. مدت   یکه فکر م  یزیکرد. آزاد از آن چ 
او نشست. دست  یجلو به سراغش آمده بود یپرتنش یبود. روزها دهآم
او  ی. شانه هایددستان آزاد گذاشت و در آغوشش کش یسردش را رو یها
را تمام   یباز  ینداد. پدربزرگش ا  یم  یاندرد و غصه پا  ینبه ا  ید. بایدلرز  یم

 ستانزنده بودن آن پنج نفر بگذرد. د  یتتوانست از واقع  یکرد. اوهم نم  ینم
 آزاد دور کمر او حلقه شد. 

حالم ناخوشه. از مادر   یکمشم. فقط    ینم  یر گ  ینکنم آزاد! من زم  یتمومش م-
. یرو تموم کن  یهبزنه. توهم بهتره گر   ینونداد سروش و زم  ینشده کس  ییدهزا

 دارم. یاجشما احت یکه به کمک هردو  یمرو دار یشپ یادیراه ز

 چرخاند و ادامه داد. یختر یصدا اشک م یرا به سمت آوا که ب  سرش

 !ینجاا یاب-

 را به برادرش رساند. دستانش را دور کمر او حلقه کرد.  خودش

 نشده. ونداد همون ونداده! یزی. چیرینمثل بچه ها آبغور بگ ینمنب یگهد-

 زنگ تلفن همراهش، آن دو را از خودش جدا کرد. یصدا با

. هردوتون یناشته باشهم و د  ی! هواینچه من بودم چه نبودم خوشبخت ش-
 ی. فقط شما آقا آزاد زشته به برادر بزرگترش نگفت ینها هست ینبهتر  یقال

 !یآوا شد یدلباخته 
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 رمان  کی

آنها گمان  یباره سرخ شد. هردو یک حرف عوض کرد. آوا  ینرا با زدن ا جو 
و روبه  ید. ونداد خندیاوردب یشانگونه بفهمد و به رو  ینکردند ونداد ا  ینم

 آوا گفت:

 گرسنه ام.  یلیشه خ یغذا درست م یک -

 را پاک کرد.  یشبا پشت دست اشک ها آزاد

 . یمبخور یدمخر  یوهم-

ونداد  یخودش را از جلو یعرا برداشت. اسم فواد افتاده بود. آوا سر  گوشی
 دور کرد و خجالت زده گفت:

 . بشورم. یارمها رو از پشت در ب یوهم یرمم-

 . یدخند یظاهر  ونداد

 ورنداره ببره! یکیپشت در  ینذار یرو م یزهاانقدر چ-

 یاز ونداد و اگر او هم مانند آوا فرار م یدکش  ی. خجالت میدلبش را گز  آزاد
شد. تماس را وصل کرد. به سمت پنجره رفت. هوا گرفته   یم  یع ضا  یلیکرد خ

 انداخت. ینمضطرب فواد در گوشش طن یبود. صدا

 الو ونداد؟ -

 شده؟ یزیبله؟ چ سالم.-

 یکه از ثبت احوال آمده بود. انداخت. نم  ییبرگه ها ینتبه پر  ینگاه  فواد
 را چگونه به ونداد بدهد. یمهم یندانست خبر به ا
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 رمان  کی

 درمورد نهاله؟ یاد؟شده فواد؟ چرا صدات در نم یزیچ- 

ها   یک به سمت در رفت و پالست  یع که متوجه حواس پرت ونداد شد، سر   آزاد
 یسرخ شده بود گرفت. فواد سرش را به صندل  یشرا از دست آوا که گونه ها

 داد و گفت: یهتک یچرم

 تونم پشت تلفن بهت بگم. آره درمورد دوتاتونه!  ینم-

 گفت:  یع حرف، سر  ینا یدنشن با

 ی؟کرد  یدااز اون پنج نفر پ یزیچ-

 یحامشهد. هرچه زودتر بهتر! ترج یاپرواز ب ین! با اولیفهم یخودت م یاب-
 یز چ یک. یادو بگو تا به نهال هم بگم ب یایم یک   ینکهامروز باشه بهتره. خبر ا

 .ینهردوتون باش یدکه با  یهمهم

 رفت. یماشلوارش فرو کرد. فکرش به سمت ن یبرا درون ج دستش

 یدی؟فهم یزیچ یمادرمورد ن-

 گرفت و گفت:  یشروبه رو ی. نگاه از برگه هایدمنظور او را فهم فواد

تونم  یشو. نم یگیر پ یگ   یم یحاً ترج یایخودت ب ینشم؛ ول یگیر پ ینه! گفت -
 . خداحافظ!ینمتب  یآپارتمانت و دارم. اونجا م  یدونداد! کل  یابگم. زودب  یزیچ

 یککردن   یدااز پ یو پر اضطراب فواد، حاک  یداد. لحن جد یرونرا ب نفسش
 ینهال گذاشت. گوش  یحال روح   یرا پا  یننهال بود و او ا  یسرنخ از خانواده  
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 رمان  کی

نهال و حالش در صدر  یداشت؛ ول یادیتمام ز یمهن یرا قطع کرد. کارها 
 گفت:  آرامی یداد و روبه اوا با صدا یهجدول قرار داشت. آزاد به ُاپن تک

 .یه! ونداد آدم با درک و شعوریخجالت بکش یستالزم ن-

 گذاشت و به آزاد گفت:  یز م یرا رو یوهم ینینگفت. س یزیچ آوا

 رو پوست کن. تا غذا رو درست کنم. یناا-

رفتارش حق داد.  ییر تکان داد و دستانش را شست. به آوا بابت تغ سری
هم در دلش  یگرید یکه شتابان به سمت اتاق رفت. حرف ها  یدونداد را د

مطالعه اش   ینک موکول کرد. ونداد ع  یگریبه زمان د  یول  ید؛بود تا به آوا بگو
ساعت  برایپرواز  ینامروز را چک کرد. اول یپروازها یسترا به چشم زد و ل

عصر   6پرواز ساعت    یننداشت. دوم  یخال  یصندل  یچبعد از ظهر بود که ه  یک
که   یشپولش را از داخل پالتو یفداشت. تعلل نکرد. ک یخال یبود که دو جا
 یت،ربع کلنجار رفتن با سا یککرده بود برداشت. بعد از   یزانداخل کمد آو

فواد را گرفت به  شمارهشد  یطور که از اتاق خارج م ین. همیدرا خر  یطبل
 آمد. یشصدا یدبوق سوم نرس

 جان ونداد؟-

 یماشده؟ اگه بفهمم درمورد ن یچ  یبگ  یخوا یدارم. نم یطعصر بل 6ساعت -
درصد...   یک اونجا تا اگه    یمن و بکشون   یخوا  یو م  یکن  یم  کنکاش  یباز دار

. 

 با عصبانت حرفش را قطع کرد. فواد
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 رمان  کی

. چتر فراموش یاددم ب  یبه نهال خبر م  9. پس ساعت  یستن  یمانه! درمورد ن- 
 .یهباورن ینجانشه. ا

کند.  یپوست م یبآزاد که س یو جلو یدآشپزخانه را عقب کش صندلی
 نشست.

 د!باشه! پس تا بع-

را برداشت و در دهانش   یبقاچ س  یک گذاشت و با دستش    یز م  یرا رو  گوشی
به ونداد که چهره اش بازهم درهم بود و پشت سرهم  یگذاشت. آزاد نگاه 

 گذاشت گفت:  یدر دهانش م یوهم

 مشهد؟ امشب؟ یر یم یدار-

چند روز دلتنگ نهال شده  ینکرده بود. در ا  یداپ یانخون در مغزش جر  انگار 
 به آزاد انداخت. ینگاه  یمبود. ن

 برسم. ید. ساعت نه قرار دارم. بایرمآره! امشب م-

توانست  یگاز را کم کرد. نم  یر کرد و به کنار قابلمه زد. ز  یسدستش را خ آوا
به پشت دست آزاد که مشغول  یکیدر چشمان برادرش نگاه کند. ونداد 

 افتاد. ینیه از دستش درون سبود زد ک یبپوست کردن س

 داره. یتو پوست نکند. پوستش خاص یبصدبار گفتم س-

 و نشست. یدکنار او را کش  یصندل آوا

 ها رو پوست بکند. یوهخواهرته. اون گفت م یر تقص-
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 رمان  کی

 یاو گذاشت و ب  یصندل یانداخته بود. ونداد دستش را لبه  یینرا پا سرش 
 تفاوت گفت:

. ینا که دور از چشم من عشق و حالتون و کرد! شمیخجالت بکش  یستالزم ن-
 ! یه؟وسط چ ینسرخ شدنش ا

و شروع کرد به سرفه کردن. آوا  یدآزاد پر  یدر گلو یار حرف، خ ینزدن ا با
 شد گفت: یطور که بلند م ینبه ونداد زد و هم یسقلمه ا

 حرف داداش! ینخفه شد شوهرم با ا-

رسد که  یم یروز یعنینظر گذراند.  ته دلش گفت  یر با لبخند آنها را ز ونداد
 یزد و اتفاق گذشته را برا یبگونه نگران او شود. وجدانش نه  یننهال هم ا

هم  یقاز انها خودشان را ال یچکدامدرهم شد. ه یشکرد. اخم ها  یادآوریاو 
دش خبر ندارد. خو ایاست. آدم از فرد یر است. تقد یدانستند؛ اما زندگ  ینم

گرفته بودند و خالف  یدهاش از آن دو که وجود او را ناد یگوش یبا صدا
گرفتند. بدون نگاه کردن به مخاطب   یدادند و قلوه م یقبل دل م یقهچنددق

 جواب داد.

  ی؟گفت؟ خوب   یم یشد؟ فواد چ  یمشهد؟ چ  یالو ونداد؟ اومد-

عالقه  ینکرد ا  یفکر م کرد.  یاخالق نهال برداشت بد م یناوقات از ا گاهی
که عاشقش   یدوست است نه کس  یک دانست که  فقط    یدو طرفه است؛ اما م

 لبش نشاند. یرو یاست. لبخند
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 رمان  کی

 یامروز پرواز دارم برا یومدمشد؟ نه ن یچ  یچ  ی؟سالم. من خوبم تو خوب - 
 خوبن؟ یاوشو ن یمانگفت. ن یزیعصر، فواد به من چ 6ساعت 

 نه کامل!  یآرام شده بود؛ ول ی. درد کمرش کمیستادداخل راهرو ا نهال

 ی؟آها باشه. شکر اوناهم خوبن. صدات چرا گرفته است؟ سرماخورد-

جان   یهم به روح ب   یشصدا  یکند؟ حت   یتوانست بدون نهال زندگ   یم  چگونه
آمد از خودش رو  یم یانصحبت گذشته به م یاما وقت  ید؛بخش یم یرواو ن
مانند قبل آرام شد.   یشاو زد. صدا یکه پنج سال برا  یگرداند. از دل  یبر م

 یر ناگهان ییکردند قطع شد. تغ  یآب بحث م یواننگاه آزاد و آوا که برسر ل
 آن دو شد. یلب ها یونداد باعث لبخند رو

 کردم سرده.  یکه فکر م  یزیخالف چ ینجاا یآره سرماخوردم. هوا-

 یلبخند  یشهشد. مانند هم  کیداشت نزد  یآرام بر م  یبه نهال که قدم ها  علی
 احترام به او سالم کرد.  یلبش نشاند و سالم کردم. نهال هم به نشانه  یرو

 بپرسم؟! یزیچ یکسرده. فقط  یلیهم خ ینجامراقب خودت باش ا-

 اهوم.-

 . یردکه داشت را بگ  یاز حد یشب ینگران  یجلو نتوانست

خوب   یادنه؟ اون شب صدات ز یگهساده است د  یسرماخوردگ   یک   یمطمئن-
گفته؟  یزیچ یانمهر طور. ک ینبد بود. االنم هم یلیصدات خ یشبمنبود. د

و جبران  یکه کرد  یکار  یتونم چجور یشده؟ سر موضوع شرکته؟ نم یزیچ
 بهت... . یکنم. با چه زبون 
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 رمان  کی

 حرفش را قطع کرد. ونداد 

وقت  ک یپنهان شدن تا  یدفعال که هم خودش هم دخترعموش از جلو د-
خواستم اول بگم پاش و از  ی. میستپرونده رو باز نکنم. الزم به تشکر ن

. سهام شو یستاون آدم عمل کردن ن یدمد یول یرون؛بکشه ب یتزندگ
 خواستم. 

خواست بکند. او را  یاز اندازه بود. هرکار هم م یشونداد ب یصدا آرامش
ا تار کرد. از ر  یدش. نم اشک دیستاددوست داشت. پشت اتاق مرد نقاش ا

 دانست. یتا حاال آن قدر عاشق او شده بود را نم یک 

هم   یکه تنهام نذاشت   یش. هم بابت چندسال پیممنونم ونداد! بابت همه چ -
 روزها... . مزاحمت نباشم. تا شب! ینا یبابت همه 

 خدافظ!-

در به سمتش  یرا قطع کرد و در اتاق را باز کرد. مردنقاش با صدا گوشی
 لبش نشاند. یرو یو لبخند یدکش  یقیفس عمبرگشت. ن

 ی؟طراح  یبرا یامب ین؟سالم استاِدنقاش! خوب-

در گوش اش زنگ خورد.  یمان یاو را نگاه کرد. حرف ها یز با چشمان ر مرد
 یاو باعث شد ناخودآگاه رو یساما چشمان خ ید؛فهم یم یزینهال چ یدنبا

 یو کنار او نشست. نگاه   یدرا کش  ی. چه شده است. نهال صندلیسیدکاغذ بنو
که  یصحبت کند. مخصوصا کس یآمد با کس یبه کاغذ انداخت. بدش نم

را نداشت   یماند. کس  یهمان جا م  یشآمد و حرف ها  ینم  یدارشبه د  یکس
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اش زد و  یرچانهگفتن و نگفتن. دستش را ز  ینداشت ب یدکه حرف بزند. ترد 
شد. بازهم سکوت کرد. مرد   یرهشده بود خ  یدهکاغذ کش  یکه رو  یزن   یر به تصو

او نگفته   گیدرمورد زند   یزیچ  یماشده بود. ن  یرهآن دختر خ  یرخ آشنا  یمبه ن
شده بود. مرد  یسگذشته خ  یادکه به   ینهال و چشمان  ینغمگ یبود. چهره 

 نوشته بگذارد.  یرا وادار کرد تا دستش را رو

. یدمرو د یما. چشمام و باز کردم نیمابود و ن یمان. یادم یادمکه   یاز بچگ -
دوتا بچه رو قبول  یسرپرست  یا یهسرما یچکه با وجود نداشتن ه  یمردجون 

 یسخت  ی. بچگ یکتره. چهارسال ازم کوچیاوشهبرادرم دارم. اسمش ن یککرد. 
 یمهکارش ن  یما. نیممهمونخونه ساکن بود یک . اول تو یمو پشت سر گذاشت

پول داشت و  یمان یکرد. هرچ   یازمون مراقبت م یوقت بود. همسراتاق بغل
هم به عنوان اجاره   یمبلغ  یک به عنوان رهن به صاحب اونجا داده بود. هنوز  

از اتاق   یکیبخاطر اشتباه    ینکهبود. تا ا  یمغازه مبل فروش  یکداد. شاگرد    یم
بود داخل  یدهرس یرتر د حظهگرفت. اگه چندل  یشمهمون خونه آت یگهد یها

نجاتمون داد و خودش تا آخر  یول یم؛اون دود هم من هم برادرم مرده بود
گرفت. بعد از اون اتفاق صاحب کارش بهمون مکان داد.   یعمر مشکل تنفس

 .یمنداشت یچیرو هوا رفته بود. علنا ه یمان ی یهتمام سرما

کرد برادرش   یمرد به لرزش افتاد. باور نم  ی. دست هایداز گونه اش چک  اشکی
کشد.   یاست و االن دارد کنار م یدهبزرگ کردن آنها کش یها برا یچه سخت 
 را قالب کرد و ادامه داد. یشدست ها
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 یمان  یطنسبت به شرا  ی. حقوق خوب یمگذروند  یم  یمونکم اونا زندگ  یلبا وسا- 
 یاوشمن و ن  یلیداد. همسر صاحبکارش چون خودشون بچه نداشتن. خ  یم

هم مثل  یمارفت. ن یتونست حرف بزنه. راه م یم یاوشو دوست داشتن. ن
کرد.   یم یکرد. باهامون باز  یاومد. غذا درست م یباباها از سرکار م ی یهبق

وقت  یچخودش ما رو بزرگ کرد و من واقعا دوسش دارم؛ اما ه یمثل بچه 
داداش! بعد  ینگفت بگ  یم یشهرو نداد. هم یمبابا صداش کن ینکها یاجازه 

اش لنگ مدرک بود. کنکور   یرهداده شد. گ  یماکار به ن  یک   یشنهاداز چندسال پ
که هم   یلدا. دختر یشد به اسم  یدختر  یکداد و دانشگاه قبول شد. عاشق 

دارم؛ دوسش ن یگهکرده بود و هم مادرش، دوسش داشت. م  یلپدرش تحص
. تو همون یکه با مرور زمان فراموش اش کن  یستن یزیحس چ ینا یول

شب  یکدوسش داشت؛ اما  یلداشرکت با وجود دانشجو بودنش کار کرد. 
 یمان اهم هشت سالش بود. ب یاوشورق برگشت. اونجا دوازده سالم بود. ن

خوشحال بودم که  یمان ی. با اون سن کم برایمآشنا ش یلداتا با  یمرفته بود
 یاز سنم م یشتر بودم که ب یدهد یزیمدت چ ینقراره ازدواج کنه. انقدر در ا

 .یدمفهم

زد. به مرد که تمام حواسش را به حرف  یاش، لبخند یو شرمندگ  یلدا یاد با
او و بدون پلک زدن نگاهش  یاو داده بود. نگاه کرد. لرزش دست ها یها

اش را به جز ونداد  یبار داستان زندگ   یناول  یاعث شد تبسم کند. براکردن. ب
 گفته بود.  یگریبه کس د

 یگرون کرد. باهم وارد کاف   ی. تن ماهم لباس هایدپوش  یکش  یلباس ها  یمان-
با سر و وضع مرتب  یدختر  ینکهبود. تا ا یادز یلی. استرسش خیمشاپ شد
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 یقهکه دور   یپالتو پوست مشک مارک و گران تنش بود.  یوارد شد. لباس ها 
 داشت.  یاش خز مشک 

 داد. یهتک یبه صندل ینهو دست به س خندید

 یکه فکر م یزی. خالف چیادمهکه پاش بود هم  ییمارک کفش ها یحت -
و دوتا  یچارگیکرد. فقر، ب  یمااومد بار ن  یاز دهنش درم  ی. اومد و هرچ یمکرد

کنه.   یازدواج م یگهد یکیبچه اش رو تو سرش زد و در آخرم گفت داره با 
دوباره  اسال زمان برد ت یک از زبون افتاد.  یاوشن یما؛بخاطر جر و بحث ن

پاشنه بلند ساق دار از در  یبا چکمه ها یلداتونست به حالت قبل برگرده. 
. حرف یدواج و خط کشرو هم برد. دور ازد یماشاپ خارج شد و قلب ن یکاف 
 یزیبود گرون تموم شد. سرکار رفت. زودتر از چ یاهاشکه در رو  یلدایی یها

شرکت خوب که حقوقش  یکشد. از  یلفارغ التحص یمکرد  یکه فکرش و م
 یخوب بود. از اون خونه اسباب کش یکار شد. همه چ   یشنهادباال بود بهش پ

. یمبود که از هم جدا شو همسرصاحب کار سخت    یاوشمن و ن ی. برایمکرد
 یکی. ترم اول دانشگاه بودم. برادر  یمرفت  یبه گردنمون داشت؛ ول  یحکم مادر

 ازدواج داد. یشنهادبود پ یماهماز دوستام که برادر کوچکتر دوست ن

فکر سپهر هم روح و روان او را  ی. دستش مشت شد. حت یدکه رس  ینجاا به
 کرد.   یدگرگون م

درخواست و  ینو چندبار ا ینمن دوست نداشتم. چند ینبود؛ ول یپسر بد-
و من هم همه رو  یدخر  یشد و کادو پشت کادو م یمطرح کرد. مزاحم م

 یاما از رو نم ینداختم؛خودش داخل سطل آشغال م یگرفتم و جلو  یازش م
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 بکرد و جوا  یهمه ازم خواستگار  ی. جلویدبار به گلوم رس  یک  ینکهرفت. تا ا 
خوبه تا  یکردم همه چ   یبود. فکر م یگهحرف د یننه قاطع و چند یکمن 

جمع کرده  یزیناچ ی یهسرما یک که به زور   یمان یبخاطر سهل انگار ینکها
 یک یاشه  یداپ یکیکردم   ی. شبانه روز دعا میدد یادیبود. شرکت ضرر ز

 یدوباره برم هضرر و بد یهمه  یماتا ورق برگرده. اگه قرار بود ن فتهیب یاتفاق 
 از نو! یبه همون زمان و دوباره روز از نو روز یمگشت

و ناراحت نهال گرفت. از خودش بخاطر  یعصبان  ینگاهش را از چهره  مرد
 یخیالاو بود که ب یبار به او زده بود متنفر شد. مقصر اصل ینکه چند  یحرف 

 سکوت گرفته بود. یروزه  یمرکز توانبخش ینشده بود و در ا یهمه چ 

 کرد.  یخط خط  یدیسف یبرگه  یرا گرفت و رو 6مداد ب نهال

رو  یو آدم یدوقت اون دعا رو نکرده بودم. خدا صدام و شن یچکاش ه  یو ا-
 یتهران بود و برا یمردها یناز ثروتمندتر  یکیجلو روم قرار داد که پدرش 

ضرر رو  یشرط  یک موند. به  یضرر مثل پول خرد م ینا پسرش هم پرداخت
 ایه یسخت  یکرد که زنش شم. اول سر و صدا کردم؛ اما وقت   یپرداخت م

اومد. قبول کردم. اون پول و پرداخت کرد. بعدهم با خانواده اش  یادم یمان
 قبول کردم.  ی،اومدن خواستگار

 زد و گفت: یتلخ  لبخندی

 یه؛عاشقانه اون دوسم داره. فکر کردم آدم خوب یکردم مثل رمان ها  یفکر م-
خوب بود و   یشوضع مال  یانمهر ک  ینکهبخاطر ا  یمااما سخت در اشتباه بودم. ن

 یترو بکنه. رضا  یمکن  یزندگ   یسال ها رو که با بدبخت   ینتونست جبران ا  یم
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. اون یدخوب بود؛ اما تا پامون به تهران رس یمداد. دوماه اول که مشهد بود 
اش رفت. اخالق  یاشیدنبال ع یانمهر ! ورق برگشت. کیانمهر اصرار کهم به 

وقت   یچ! هیا  یگهپدر و مادرش باهام نداشتن. نه خواهرش نه کس د  یخوب 
گوشم کردم   ی  یزهو آو  ینزن اون شدم ا  ینکردم. از وقت   یمرد باز  یک  یرتبا غ

چشمش هم زمان دنبال چندنفر  ونکه هرچه قدر هم بد باشه شوهرمه؛ اما ا
. چندبار دست یرتغ  یداد گذاشته بودم پا  یم  یر که بهم گ  یلبود. اون اوا  یگهد

که تو جمع   یشب بخاطر حرف  یک  ینکه! تا ایالک  یزهایروم بلند کرد. سرچ
 . .و از آسمون فرستاد.. یلشخونه خدا وک یمزدم رفت

کمر مرد نشست.   ی  یغهت  یرو  ی. عرق سردیردلبخندش را بگ  یجلو  نتوانست
باشد   یدهکش  یدر زندگ   ینشسته آنقدر سخت   یششد دختر که جلو  یباورش نم

 نوشت. یکاغذ به روس  یها باشد. نام ونداد را رو ینا یو او مقصر همه 

 یکیهنم  کردم او  یاون شب ونداد من و از دست اون نجات داد. اولش فکر م-
و  یشد سرپناه من در اون شهر بزرگ که کس یلشاما بعدها وک یانمهر؛مثل ک

دعوا کرد؛ اما هنوز هم به کارهاش ادامه  یانمهر و چندبار با ک یننداشتم. چند
کرد تا   ی. هرکارنمز  یبا پسرخاله اش بهزاد حرف م یدفهم یداد. از وقت  یم

که همسرش و از دست داده بود.   ی. بهزادینمتا اون رو نب یرهمن و بگ یجلو
پر پر شده بود. قصد من فقط  یکه همسرش باردار بود و در اوج جون   یبهزاد

بهتر شه. اون هم به عنوان دکتر! به زور  یشکمک به اون بود تا حال روح
 گرفته بودم.  یرفتم و انتقال یدانشگاه م
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بهزاد افتاده بود   یکه برا  ییاتفاق ها  یادروزها افتاد. لبخندش تلخ شد.    یادآن 
 آورد. یقلب او را به شدت، به درد م

 ینینشکرد. اگه االن بب  یبهم حمله م یدد یها تا من و م یونهبهزاد مثل د-
 یحالش روبه بهبود ینکهکه همون بهزاد باشه. تا ا  ینکن  یاصال فکرش و نم

 ی کردم. طبق گفته  یمعالجه اش م یانمهر ک  یرفت و من بدون اجازه  یم
ها دعوا   برفتم. ش یبهزاد م  یدنبود. صبحا د  یاون لباس هام سرتا پا مشک 

کنم   یتو دلم خداروشکر م  یشهگفتم. هم  یاوقات به ونداد م  یکردم و گاه   یم
 . یونشمو مد یمزندگ یشد. همه  یداکه اون پ

حلقه زده بود. برگرداند.  یشرا به سمت مرد که اشک درون چشم ها سرش
. به یداش را بگو یزندگ  یقصه  یکیخواست به  یوقت بود دلش م یلیخ

نهال قرار  یدست ها یکه او را نشناسد. دستان لرزان مرد نقاش بر رو  یکس
 . ودب  یمرد معلوم نبود. ترحم و دلسوز  یکه از حالت چهره    یزیگرفت. تنها چ

چندبار   یروز  یاوشو ن  یماود. من بودم. نکه براش مهم نب  یزیتنها چ  یانمهر ک-
 یدمخند یم یاوشدادم. با ن یرو خوب جلوه م یزدن و من همه چ  یزنگ م

رفته بود رو  یز پروژه تبر  یک رو که بخاطر  یماذاشتم و ن یو سر به سرش م
 یکار  یچ. همبود یکه از درون رو به نابود  ییزدم. در جا یمثل قبل حرف م

کتک خورده بودم که   یانمهر ها از ک یدار د ینر بخاطر اتونستم بکنم. انقد ینم
کرد با گفتن حرف   یم یتو دانشگاه جرعت سرباال کردن و نداشتم. ونداد سع

 یکنار اون بودن باعث م  یدشد. شا یخوب حالم و بهتر کنه و موفق م یها
برد.   یمن و تو خلسه م  داشتمکه کنار ونداد    یشد دردام و فراموش کنم. حس
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به سر  یشه. چ  یم یواسم مهم نبود چ  یگهداد. د یم یتکنارش بودن امن 
. البته یختمر  یدادم. تو دلم نم  ی.  شجاع شده بودم. جوابش و میادم  یمزندگ

. گوشه یمرفت یم ی. جمع خانوادگ یمرفت یم یآخر. باهم مهمون  یچند دفعه 
 یازم م یلزدم. سوا یحرف نم یکردم. با کس یمحل رو انتخاب م ینتر 

. یدمپوش  یم  یرهت  یلباس ها  یشهدادم و هم  یجواب م  یر خ  یابا بله    یدنپرس
شد. هنوز  یاما نم یر؛کرد طالق بگ  یبود التماسم م یدهو د یتبهزاد که موقع

کنم. حق طالق   یتونستم خودخواه  یبود. نم یدهرس ییجا یک به  یماتازه ن
 هم متاسفانه با اون بود.

 یر حرف ها ت ینا یدن. قلبش از شنیدمرد چک ی گونه  یقطره اشک رو یک 
ادامه نده؛   یدخواست بگو  ی. خودش را لعنت فرستاد. شکست. دلش میدکش

گرفت.   یاش م  یهآمد گر   یکه حرف گذشته م  یشهشد. نهال خالف هم  یاما نم
بود.  یبهغر  یشکه برا یداشت. آرامش یمرد آرامش خواست  یندر کنار ا

 انداخت. یینمرد گذاشت و سرش را پا یر پ یدست ها یدستش را رو

شب  ی یهکردم امشبم مثل بق یبهزاد دعوتم کرد خونش، فکر م ینکهتا ا-
دونستم نگهبان خونه   یاون افتادم. م  یکارها  ینبود. به فکر تالف   یهاست؛ ول

بهزاد شدم. خوشحال بودم که بهزاد خوب  یخونه  ی. راه یدهبهش خبر م
بود.  منگران یشهبود. هم یینسرش پا یشهدر برام نبود. همشده. کم از برا

چرا باعث حال  ینکهفرستاد به ا یخودش و فراموش کرده بود. فقط لعنت م
 یداومد. بهزاد گفت نرو؛ اما نشد. با یانمهر که کردم ک  یبد من شده. طبق فکر 

و از  یر شدم. از اول شمش ینشزدم. سوار ماش یحرف ها رو م یامشب بعض
 یخونه کشون کشون بردم طبقه  یدیم. رسیمبحث کرد ینستم. تو ماشرو ب
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و بخاطر حضورش   یدمونداد رو د  ین. رفتم پشت پنجره. ماشیدمرس  یباال. وقت  
. ظرف ها یادبشه اون م یبشه ونداد هست. هرچ  یدلگرم شدم. گفتم هرچ 

 یمار ب یک بود.  یمار نداشت. ب یعی. حالت طبیخترو شکست. خونه رو بهم ر
بار  یناول یرفتم. برا ابار به سمت پله ه یناول ی. به خودم اومد. برایروان 

 یهبودم. از پشت گرفته بودم. گر  یستادهپله ها ا یاسم طالق رو آوردم. لبه 
کردم.   یو تو مشتم گرفته بودم و التماس م  یراهنشزدم؛ پ  یم  یغکردم ج  یم

 ینآخر   یرو  یدمه اومدم ددفعه به خودم ک  یکبا قدرت از خودش جدام کرد.  
 یمر یگفت االن م یکه م یدمشن یونداد  رو م یپله ها افتادم و صدا

پله  یباال یانمهر رنگ به صورتش نموند. ک یش،. اضطراب و نگرانیمارستانب
خوشحال بودم  یشده؛ ول یچ  یدمفهم یبود. ماتش برده بود. نم یستادهها ا

کردم اون بال سرم   یفکرشم نم  هوش شدم.  یکردم. ب   یداکه از دستش نجات پ
 .یادب

. دست مرد باال آمد یددستش چک یقطره اشک رو یک نکند.  یهگر   نتوانست
مرد بعد  یداد. شانه ها یآشنا م یکه بو  یو در آغوش او فرو رفت. آغوش

 یمرد ینهال باال امد و دور او حلقه شد. حالت ها ی. دست هایدسالها لرز
عکس   ینتوقع ا  یبود؛ ول  یتلخ   یاو تراژد  یبود. زندگ   یبکرد عج  یم  یهکه گر 

 العمل را از او نداشت. 

 یچبهزاد بودن. ه یاوش،و ن یما. نیمارستانمب یدمچشمام و باز کردم د یوقت -
 یسرم اومد. با حرف  یباال بود. دکتر   یبینبود. حال عج یانمهر از ونداد و ک  یرد

 تونستم راه برم. فلج شده... . ینم یگهرو سرم آوار شد. د یاکه زد دن
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 لب از لب گشود.  مرد 

 ادامه نده دخترم!-

بود. مرد محکم در آغوشش گرفته بود.  یدهبرد. انگار آن صدا را شن ماتش
ا آشنا صد ینآمد. ا یرونکه نبود. از آغوش مرد ب  ییآن سالها یاندازه همه 

. با ترس از کنار مرد بلند شد. آرامش چند لحظه قبلش یدبود. دستان نهال لرز
. به نفس نفس ردنک  یلتحل  یهبه ذهنش فشارآورد تجز   یبود. هرچ   یدهپر کش

 یصندل یکه زده بود. از رو یافتاد. مرد خودش را لعنت کرد بخاطر حرف 
 برخاست.

 ی؟هست  یتو ک -

انداخت.  یینمرد سرش را پا یاز،خندان ن یصدا یچیدنباز شدن در و پ با
اش فاش  یاصل یتهو یرفت تا وقت  یم یداو نبود. با یبرا ییجا یگر د ینجاا

 یی از آرامبخش ها داشت. از همان آرامبخش ها  یکیبه    یاز نشده بود. نهال ن
 یوار گچ د  نداننهال که رنگش م یدنکم کم با د  یاز که ونداد منع کرده بود. ن

نثار خودش کرد. نهال با مرد  ییبود. ناسزا یینشده بود و مرد که سرش پا
مرد نقاش  ینهال را به حال روح  یشان. حال پر یدرس یجا نم یچنقاش به ه

. با سرعت پاتند کرد و از اتاق خارج شد. ترس یستدربط داد. نهال نتوانست با
! مطمئن بود یزانشاز عز   یکی  نتمام وجودش را گرفته بود. ترس از دست داد

است.  یدهمختلف شن یها یتو چندبار در موقع ینآن مرد را چند یصدا
توانست حرف   یبزند که م  یرا به مردناشناس  یشچگونه توانسته بود حرف ها

را  یدقلبش گذاشت و وارد اتاق شد. با دستان لرزان کل یبزند؟! دست را رو
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قرص  یک به ونداد داده بود  هک یداخل درب کمدش چرخاند. خالف قول 
 ینزم یآب خورد. بعدهم رو یآرامبخش از داخل جعبه در آورد و با بطر 

. علت حال بد و لرزش دستان او را یدفهم یمرد را نم ی یهنشست. علت گر 
بود؛ اما ترس به جان او انداخته بود.  یما. آغوشش مانند نیدفهم ینم

آب  یبازهم باال رفته. بطر دانست قندخونش  یچشمانش تار شده بود و م
 یشانی. دستش را باال آورد. پیدکرد و چند جرعه نوش  یک را به دهانش نزد

 داد. یهکمد تک  یاش داغ شده بود. سرش را محکم به در فلز 

 ! یزن  یلعنت بهت نهال! لعنت بهت که با هر کس و ناکس حرف م-

که حس بد؛ اما   آن مرد یبود؛ اما امان از صدا یدهاو را تا حاال ند ی چهره
زد. کم خودش   یرا در او به وجود آورده بود. سرش را به کمدآهن  یندیخوش آ 

مرِد نقاش...   ی  یبانهآشنا و غر   یهم اضافه شده بود. صدا  ینغصه داشت که ا
. 

*** 

 یدهفواد را شن  یشد. ساعت پنج عصر بود. از صبح که حرف ها  یادهپ  ینماش  از 
فرودگاه شلوغ بود.  یرفته بود. جلووجودش را گ یبیعج یبود. دلهره 

 ینآزاد بوق زدند. آوا بدون توجه به آنها از ماش  یاز پشت سر برا  یچندتاکس
آوا و آزاد به   یزیشد. حال ونداد خوب شده بود. در طول روز آن قدر چ  یادهپ

به اوا   یرفته اش شده بود. ونداد لبخند  یلتحل  یاو داده بودند که جبران انرژ
 زد و گفت:
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 ینم یزیگردم. چ  یفردا بر م یتارم سفر قندهار. نها ی. نمینتو ماش ینبش- 
 یارم؟واست ب یخوا

 او قرار داد. یبازوها یرا باال آورد و رو یشدست ها آوا

 داداش. یهما همه چ یبرا یتخوشحال-

 شد و گفت: یادهدر جواب حرفش سرتکان داد. آزاد پ ونداد

 یقو یدتخم مرغ بخور! با یک  یاگه وقت نکرد یمراقب خودت باش. حت -
 !یایاز پس اونا بر ب یتا بتون  یباش

 نگاهش کرد و بدون توجه به حرف آزاد گفت: یجد ونداد

 یگهد ین! بر یمن و بخور یغصه  یستتو حواست به خواهرم باشه. الزم ن-
 .یستینبا یدنبا ینجاهم هوا سرده هم ا

 به آزاد که راننده بود انداخت و گفت: یها نگاه  یه تاکساز رانند یکی

 لطفا حرکت کن آقا!-

 لب زمزمه کرد. یر و ز یدرا در آغوش کش آوا

 خودش و داره.  یجا یزی! هرچینکن یطونیش-

زد. که ونداد گونه اش را  ینیمتوجه شد. لبخند شرمگ یاو را به خوب  منظور 
 قدم به سمت عقب برداشت و گفت: یکو  یدکش

 . ینگردم. مراقب خودتون باش  ی! برمیگهد ینبر -
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 .یرمگ  یتوهم مراقب خودت باش داداش! باهات تماس م- 

فرودگاه نسبتا شلوغ رفت.  یدستش را تکان داد و به سمت در ورود ونداد
 یفاش نشاند. شانه اش را صاف کرد. ک یشانیپ ینب یاخم یشهمانند هم

را محکم در دست چپش گرفت و به سمت جدول پروازها رفت.  اش یدست 
که هم خوشحال   یهنوز وقت داشت. چندتماس از سمت فواد داشت. فواد

 یبه صندل یتآمده. ونداد که با جد یشاتفاقات پ یبرا اراحتبود و هم ن
کشد.   یدانست چه در مشهد انتظارش را م یشده بود نم یرهخ یشروبه رو

کار   ینتواند با ا یاست و م یدهرس یزهاییه فواد به چفقط خوشحال بود ک
 یکم  یشاز کار گذشته اش را جبران کند؛ نهال بخاطر آن مرد و صدا یاندک 

قندش حالش بهتر شده بود و در  یاز قرص ها یکیدگرگون بود. با خوردن 
وارد   یاز . نیدنوش  یم  یبود و چا  یستادهاتاق ا  یپشت پنجره    یباران   یآن هوا
 رها کرد و گفت: یصندل ید و خودش را رواتاق ش

 .ینکن ازش حرف بکش یشد؟ گفتم که سع ینهال؟ صبح چ  یخوب -

 گفت:  یاز درآورد و روبه ن یبشاش را از ج یرا درهم کرد. گوش یشها اخم

 کرد.   یمنشده بود. عصب یزیچ-

 نشست. یاز ن ییروبه رو یصندل یرا عوض کرد. رو بحث

 !یره؟م یشخوب پ یتعروس یکارها-
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خونه.  یامم یرتر امروز د یماکرد. »ن یپکه امروز جلسه داشت تا یمان برای 
حرف داغ دلش  ینا یدنکه انگار با شن  یاز را ارسال کرد. ن یام.« پیننگرانم نش

 .یختامده بود را بهم ر یرونرا که از مقنعه ب یشتازه شده بود. موها

به   یدمجرده! اصال با  یشه؟ خوش به حال هرک   یپوف انقدر کاره مگه تموم م-
و کوفت و زهره مار!  یدخر  یگرفتن. کل  یدادن مراسم نم یحرف من گوش م

 من شو ی یقهسل یخیالو بخر ب یگم خودت بروهمه چ   یموقعا م یبعض

زد.  یتخت چرت م یکه تا االن رو  یگذاشت. هست   یز م یاش را رو پیشانی
 خواب آلود گفت:

 ی؟گ   یم  یجور  ین. بعد تو ایرنبگ  یو نامزد  یذوق! همه آرزوشونه عروس  یب -
 مگه نه نهال؟ 

بد  یخاطره  یاش افتاد. از لباس عروس یو نامزد یمراسم عروس یاد باز 
افتاد. اخم  یانمهر بد ک ی یقهسل یادروشن!  یداشت. آن هم لباس عروس آب 

ود. لباس عروس هم گرفته ب  یهم آب   یدرهم شد. آن زمان لباس نامزد  یشها
بود.  وا ی یقهبدون خواستن نظر او گرفته بود. حلقه ها هم به سل یانمهر ک

 نداشت.  یدر عروس یسهم یچنهال ه

 یدوران برا ینخوبه. ا یلیآره! به نظرمن احترام گذاشتن به فرد روبه رو خ-
 یگهلذت بخش باشه! چند روز د یدبا یتو که شخص روبه روت و دوست دار

 یزدم. ا یکاش نق نم  یکه ا  یخور یو م ینبه گذشته حسرت ا یدگر   یبرم
 گرده.   یزمان برنم ینا یگهکه د  ییکاش ها  یبردم. ا یکاش لذت م
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 برداشت و گفت: یوانل یک بلند شد و  نیاز  

 یم؛فرار یدزوج ها من از خر  ی یهخب خالف بق یول یه؛حرف خوب ینمآره ا-
 با حوصله است.  یلیاون خ یول

 نشست و گفت: یشسرجا هستی

 خوبه. خوش به حالت. یلیواو خ-

شد به صورت او  یرهنهال نشست. خ یو جلو یختر یخودش چا یبرا نیاز 
 و گفت:

 ینه؟کنم چهره ات غمگ  یچرا حس م-

 لبش نشاند.  یرو لبخندی

 دونم.  ینم-

آن مرد در گوش اش زنگ خورد. ترس تمام جانش را فرا گرفت.   یصدا  دوباره
 یبرخورد کرد و نصف چا  یوانپر رنگ شد. دستش به ل  یشجلو  یمان  یچهره  
کار او حرفاشان را قطع کردند. آن   ینبا ا یو هست  یاز . نیختر یز م یداغ رو

قه ترس یبعد از چند دق یمرد به گذشته اش مربوط بود. آرامش داشت؛ ول
ارتباط داد. ترس از دست  یما! آن مرد را به نیمایشانش افتاده بود. نبه ج

 یاز باال  یقفل شد. هست   یاز ن  یبه جانش افتاد. مردمک چشمش رو  یمادادن ن
گذرد. فقط به خودش   یدور و اطرافش چه م یدفهم یآمد. نم یینتخت پا

مبهوت   یاز و ن  یو از آنجا دور شده است. هست   یدهپالتواش را پوش  یدکه آمد د
. تا یدآ  یکه م  ییآسا یلمهم نبود در باران س یششدند. برا یرهبه رفتن او خ
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مرد مانند پاندول ساعت در  یاست و چتر ندارد. صدا یادزمان ز 9ساعت  
 یکه دو حس متفاوت را به او منتقل م  ییخورد. صدا یگوش اش زنگ م

 ی. دست از تداع دشد. به خودش آم یسش که خکرد. ترس و آرامش! سر 
 ینو به باران که بر زم یستاداز خانه ها ا یکیدرب  یجلو یع و سر  یدصدا کش

شد. هرچه قدر منتظر ماند تا باران قطع شود. نشد. از سرما  یرهخورد خ یم
که فواد قرار گذاشته بود.   یتا آدرس یادیخورد. راه ز یبرهم م یشدندان ها

 یکداد.  ی. هشت را نشان مدش یرهصفحه گردش خ یعت مچ نبود. به سا
 یششدند. چشم ها  یم  یدهد  یکم  ی  یادهپ  ینزمان داشت. عابر   یگر ساعت د

سرش گرفت و با قدم   ی. دستش را باالیدد  یبخاطر باال رفتن قندخونش تار م
خواست. دلش قرص   یآهسته به سمت آدرس رفت. دلش آرامبخش م  یها

کرده   یخ یشها تخواست. دس یخواب م یخواست. دلش اندک  یخواب م
گفت بدتر هم   یرا گذرانده بود و حسش م  یکرد روز بد  یاعتراف م  یدبود. با

 یماخواست راه نرفته را برگردد و خودش را در آغوش ن یشود. دلش م یم
شده بود.  یسسرش خ یآن مرد فراموش شود. شال رو یصداپنهان کند تا 

 یستادنسرش و ا یباال یزیخورد. با قرار گرفتن چ یبهم م یشدندان ها
لب نشاند   یاش را رو  یشگی. ونداد لبخند همیستادا  یشکنارش! سرجا  یکس

 و گفت:

 ی؟ش یستا خ یریم یابوناز وسط خ یبارون  یتو هوا-

 یرو  یشده بود. لبخند کم جان   یسپالتواش خ  یونداد که سرشانه ها  یدند  با
توانست عالقه اش را به ونداد انکار  یلبش نشست. دلتنگ او شده بود. نم
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صورت او را از نظرگذراند. رنگ  یکند. دوسش داشت. ونداد تک تک اجزا 
 اش کامال معلوم بود.  یدگیپر 

 ی؟. خوب یادحواسم نبود بارون م-

 یشپا یونداد را که او هم به زور رو یرا باال گرفت تا بتواند چهره  سرش
رده قرار داشتند. بخاطر  یکباهم در  ی. از لحاظ جسمان یندبود را بب یستادها

. یندصورتش را بب یتوانست به خوب  یصورتش نم یقرار گرفتن چتر جلو
ر شده بود. ته ت ر الغ یشدستش را باال آورد و چتر را باال گرفت. از چند روز پ

 یشقهوه ا  یچشمانش گود افتاده بود. موها  یر صورتش نامرتب بود. ز  یشر
کرد و با  یشده بود. سرفه ا یسبود و صورتش خ یدهچسب یشانیشبه پ
 گفت:  ینگران 

 ی؟شد ینجوریحالت خوبه ونداد؟ چرا ا-

نشده بود  یفکرد. اگر ضع  یاش احساس سرما م یبار در زندگ  یناول برای
 نبود.  ینجوریا

 . یمزودتر بر  یر چتر و بگ-

 یها یبرا درون ج یشچتر را گرفت. ونداد دست ها یدسته  یع سر  نهال
 پالتوش فرو کرد. 

 یمارستانکه از ب  ییهکسا  یهات شب یافهچتر! ق یر ز یاب ی؟ش یسخ یخوا یم-
 مرخص شدن. 
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 رمان  کی

ونداد جان  یدنرا آرام کرد و چند قدم از او دور شد. انگار با د یشصدا ونداد 
تارش  یتوانست منکر چشم ها ینم یبود؛ ول یدهرس یشبه دست و پاها

ونداد را   یباالتر گرفت.  بازو یشود. پا تند کرد و به سمت او رفت. چتر را کم
ال به دست نه یکرد. نگاه   یستادنو او را وادار به ا یدبه سمت خودش کش

و دستش را برداشت. هرچه قدر   یدبازواش بود انداخت. نهال لب گز   یکه رو
توانست خوددار   ی. نمیدرس  ینم  ییعالقه تهش به جا  یندانست ا  یهم که م

 باشد. 

 !یگهد یمبر -

به طپش افتاد. ونداد که از چهره اش  یشهتکان داد. قلبش مانند هم سری
ها نجات  یالو را از تمام فکر و خمدت بر وفق مراد نبوده. ا ینمعلوم بود ا

دانست  یدادند سکوت کنند. خدا م یحاو رفتند. ترج یداد. به سمت خانه 
 یفواد و نهال در فکر صدا یگذرد. ونداد در فکر حرف ها  یدر دلشان چه م

در  یرو یادهپ یقهتندتر شد. بعد از چند دق یشانآن مرد بود. سرعت قدم ها
در آورد   یفشرا از ک  ید. ونداد کلیستادنداختمان اس  یجلو  ی،سرد و باران   یهوا

توجه به تعارف کردن. اول وارد شد؛ اما  یچرخاند. نهال ب  یاطو درون در ح
بود و  یدهفواد را شن یبه او منتقل شد. خالف صبح که حرف ها یحس بد

خوشحال بود. با قدم گذاشتن در خانه دل شوره سراغش آمده بود. ونداد در 
 یشداد. دستش را باال آورد و موها یرونرا پشت سرش بست. نفسش را ب

فکرش   یول  ید؛د  یرا باال زد. به سمت آسانسور رفت. نهال به ظاهر اطراف را م
 یمادرش ارتباط کرد؛ ولکردن پدر و   یداپ هفواد را ب یدر آنجا نبود. حرف ها
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انداخت و پشت   یینباشد. سرش را پا  یمافواد در مورد ن  یحرف ها  یدترس  یم 
 آسانسور را زد و روبه نهال  یسر ونداد وارد آسانسور شد. دکمه 

 :گفت

 یانمهر؟سهام ک یدنبخاطر خر  یخوشحال شد-

 یبود که عکس العمل یبعج یکه کار تو بوده! ول  یدونهو م یهمه چ  یمان-
 ! یادنه ز ینشون نداد. آره خوشحال شدم ول

شود. ونداد فکرش را  یحل م یمعادله ک  یندانستند ا یاز آنها نم هیچکدام
نکرد. با باز شدن در اول او رفت و پشت سرش هم نهال خارج شد.   یمان  یر درگ

گذاشت و وارد خانه شد.   ینزم یرا رو یسرا درآورد و چتر خ یشکفش ها
ونداد  ی رهچه یشانی. سرش را باال آورد. پر یدر ورود یاصد یدنفواد با شن

 یلوسا  یدنونداد شد. با د  یمعلوم بود. نهال پشت سرش وارد خانه    یبه خوب 
موکول کرد. ونداد پالتواش   یگریرا به وقت د  یکم خانه، تعجب کرد. کنجکاو

 مبل بلند شد و روبه ونداد گفت: یکرد. فواد از رو  یرانآو یجالباس یرا رو

 !یربه خ یدنسالم. رس-

 شد و گفت: یرهاو نشست و منتظر به او خ یمبل جلو یرو ونداد

 مشهد؟ یدیمن و کش یبگ  یخواست  یم یسالم ممنون! خب چ -

فواد داشت.   ینسبت به حرف ها  یاپن گذاشت. حس بد  یرا رو  یفشک  نهال
 یکه او هم جوابش را داد. با فاصله روزد و به فواد سالم کرد    یلبخند کم جان 

فواد چشم دوخت. فواد  یونداد نشست و منتظر به لب ها یمبل کنار
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را که  یقتیدانست چگونه حق یرا برداشت. نم یز م یرو ینشست. برگه ها 
 ونداد به نهال!  ی. مخصوصا با عالقه یاورداست را به زبان ب فهمیده

 شده؟ یچ  یگ   یخب؟ نم-

 آنها را از نظر گذراند. یداد. هردو یهبل تکم یبه پشت  فواد

ونداد درمورد  یکار هردوتاتون بنابه گفته   ین؟و بدون یتواقع ینخوا یم-
 شه. یخانواده اش سخت م

 را در انگشتش چرخاند و متعجب گفت: یشعمو یادگار  یحلقه  ونداد

 یدی؟فهم یچ  یگ   یچرا درست نم یه؟من چ یربط نهال به خانواده -

خونسرد نبود   یشهفواد مثل هم  یآب دهانش را محکم قورت داد. چهره    نهال
 یارتباط  یمابه ن یشکرد. خدا را شکر کرد که حرف ها  یرا نگران م ینو او ا

 نداشت. فواد برگه ها را به سمت ونداد هل داد و گفت:

که تو  ییاز اون ادم ها یکیشدن!  یدانهال پ یو پدر یمادر یخانواده -
برگه ها  یندو نفر از اون آدما بهتره! تو ا یمشد. البته بگ یداپ هم یدنبالش
 و نوشته! یهمه چ 

 یعحرف از زبان فواد خوشحال شده بود. برگه ها را سر   ینا  یدنکه با شن  نهال
اول  یدو نفر بود. برگه  یمیقد یشناسنامه  ینتونداد برداشت. پر  یاز جلو

هزار و   یک سال    یور شهر  8متولد    یابزرگ ن  یر بود به نام ام  یپسر   یشناسنامه  
 یهو نام مادر هد یان گو هفتاد و نه! به نام پدر نگاه کرد. جهان بزر  یصدس

 یکخرداد سال  13متولد  یارا نگاه کرد. الهه بزرگ ن یبعد یسروش! برگه 
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 رمان  کی

و هفتاد و پنج ! نام پدر و مادر همان بود. سرش را باال آورد.  یصدهزار و س 
 به فواد نگاه کرد و گفت:

 یه؟ربطش به من چ یعنی ین؟ک  یناا-

به نهال   ینگاه   یمصاعقه به ونداد برخورد کرد. آب دهانش خشک شد. ن  انگار 
آب   یوانشد. فواد ل  یاو ممکن نبود. باورش نم  یارتباط برا  ینانداخت. باور ا

 گذاشت و گفت:  یز م یا رور 

! یاوشهن  یابزرگ ن  یر و ام  ییتو  یامشخصات تو و برادرته، نهال! الهه بزرگ ن  ینا-
 !ینهست یاسروش و جهان بزرگ ن یهکه شما دوتا فرزند هد

بود.  یجگ  یسروش در سرش خورد؛ ول یلشک کرد. فام یشبه گوش ها نهال
 د انداخت و گفت:کرد خودش را کنترل کن  یم یبه ونداد که سع ینگاه 

 کنم؟   یکار م  یچ  ینجامن ا یگ   یچرا نم-

که چند سال   یداد. کسان   ی. نوشته ها نشان میدها را از دست نهال کش  کاغذ
که دوسش داشت. همان   یهستند. دختر  یاوشگردد نهال و ن  یدنبالشان م
که نتوانست به خاطر شباهتش   یاو بود. دختر عمه ا  یگمشده    یدختر عمه  

 ونداد  یدندفهم  یکه اگر خانواده اش م  یاش بشناسدش! دختر عمه ا  ییبه دا
داشت. فواد   یشرومحافظت از او در پ یرا برا  یکرده است. راه سخت   یدایشپ

 داد و گفت: یروننفسش را ب

 ! یونداد ینوشته ها تو دختر عمه  ینطبق ا-
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 رمان  کی

اتفاق سخت   ینافتاد. باور ا یشانه ها. شیدقطره اشک از چشمانش چک  یک 
کردند او و برادرش در مهمان   یم  یزندگ   یآنها در عمارت به آن بزرگ   یبود. وقت 

 ینکردند. سخت بود باور کند. خانواده اش در ا  یم یکوچک زندگ   یخانه 
در آن  رشدانستند. سخت بود بفهمد پدر و ماد یبودند و آنها نم یکینزد

با  یخسرو یمابه نام ن یگریو شاد هستند و مرد دکنند   یم یعمارت زندگ 
که کنارش   یچنگ و دندان آنها را بزرگ کرده است. سخت بود بفهمد مرد

شده است.   یکششده است بخاطر پدر و مادر او نزد  یرهمبهوت به برگه ها خ
و روبه  یدخند بی. عصیدد یکرد آن مرد و زن کنارش بودند و او نم  یباور نم

 فواد گفت:

 ن کجان اون پدر و مادر به ظاهر مهربون و پولدار؟اال-

بلند شد  یشنبود از جا یشدر دست و پا یگر که د  یسرد و جان  یدست ها با
 یراهنپ  ی  یقهبرگه ها فشارش افتاده بود. رفت    یدنو به سمت ونداد که با د

 او را در مشتش گرفت و گفت:

که بچه هاشون و رها کردن و رفتن؟   یکجان اونا ونداد؟ کجان پدر و مادر-
 آره؟ یدونست  یبهم؟ نکنه م ی! چرا نگفت یششونکجان؟ من و ببر پ

 ینکه ا  یکرد دختر   یباور م یدبلند شد. ونداد به خودش آمد. با صدایش
 او هست.  یگمشده   یکند و عاشقش شده است دخترعمه   یم یهگر   ینچن

ازت خواسته بودن  ییتبود که عمه و دا ینکارات بخاطر ا  ینا ی پس همه-
 یدلسوز  یآره؟ از رو  ی؟داد  ینجات م  یانمهر من و از دست ک  ینهم  یآره؟ برا

 و اطاعت کردن بود؟
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 ینکهفکر ا یاز ونداد گرفته بود. حت  یشتر؛. دل او بیدگو  یدانست چه م نمی 
 یروانه  یشزد. اشک ها یشده بود آتشش م یک به او نزد یاو با قصد قبل

. نهال یستادا یشانها نگاه کرد.  ونداد روبه رو یصورتش شد. فواد به هردو
 اش زد و ادامه داد. ینهبه س یمشت 

و بخر؟ همون   یانمهر همون خانواده اومدن گفتن برو سهام ک  ی؟چرا بهم نگفت -
کارات بخاطر اونا بود؟   یمادر و پدر که در حد مرگ ازشون تنفر دارم؟ همه 

باهام  ینهم یتا زنده بمونم؟  برا یرسوند یمارستانمن و ب ینبخاطر هم
 چه قدر من ساده بودم که به تو اعتماد کردم.  ی؟خوب بود

کند. آرام از   داد آنها را به حالش خودشان رها یحنتوانست بماند. ترج فواد
 کنارشان رد شد و گفت:

 .ینزنگ بزن ینداشت ی! کارینتو ماش یرمم-

 ییسو تفاهم ها  یداالن نهال مهم تر بود. با  یشده بود؛ ول  یادسرش ز  فکرهای
. یدلرز ینهال م یکرد. دست ها  یشده بود را بر طرف م یجادا یشکه برا

 ینکهد. از اخور  یاشک مهمان صورتش شده بود. حالش از خودش بهم م
 هبخاطر خانواد یشنداشت و کارها یشده بود که به او احساس یعاشق مرد

را آرام  یشونداد دورش حلقه شد. صدا یاو بوده است. دست ها یاصل ی
 کرد و گفت:

کردم! پدر   یداتو پ یکه تو زنده ا  یدمنهال! من االن فهم یستن یجور ینا-
گم شده ان.   یاوشت مثل تو و نکنن! پدر و مادر   ینم یو مادرت با ما زندگ 

نبود. خودم خواستم. پس بس کن  یاز اون کارها به خواست کس یچکدومه
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دم که ینم یاجازه ا ینبهت همچ یبود؛ ول یکنم. شوک بزرگ   ینهال! درک م 
 !یگم شده ات ربط بد  یدر مورد اتفاقات گذشته به خانواده 

سرش افتاده بود. ونداد آرام به پشتش زد. نهال   یهق هق افتاد. شال از رو  به
بود را هضم کند.  یدهکه االن د یزیتوانست چ یسست شد. نم یشپاها

را راحت کرد؛   یالشخ  یونداد کم  یان. حرف ها و لحن بیدد  یچشمانش تار م
. دستش شدسرش از درد روبه انفجار بود. ونداد که متوجه حال خراب او    یول

دست هم کمرش را گرفت و به سمت اتاق خواب  یکاو برد و با  یپا یر را ز
او مهم تر  یاز نهال بهتر نبود؛ ول ینسبتا کوچک رفت. حال خودش هم کم

گلبافت قرمز را   یتخت خواباندش و پتو یبود. بدون روشن کردن چراغ، رو
او بود.  یبرا ردد ینبهتر  یدن. نهال حال مخالفت نداشت. خوابیداو کش یرو

 زد و آرام زمزمه کرد. یشبه موها یونداد کالفه چنگ 

 رو بهت بگم! یزهاچ یلیخ یدبا یبلند شد یاستراحت کن وقت -

ونداد چه گفت. به زور چشمانش را بست. ونداد از اتاق خارج شد. به   نشنید
فواد را گرفت   یطور هم شماره    ینرفت و برگه ها را برداشت و هم  یز سمت م

 یکه پدربزرگش سر آنها اورده بود. خنده   ییکرد. با فکر بال  یجکتر که او
شده بودند.چشم  یو پوچ دو بچه قربان  یچشد سر ه یکرد. باورش نم  یعصب

 یشده بودند م یداکرد. حاال که دو نفر از آنها پ  یفکر م یدرا بست. با یشها
االن بحث سر نهال   یهم زنده هستند؛ ول  یگر توانست نشان دهد که سه نفر د

 یکه تمام زندگ   یخار برود. نهال یشخواست در پا یکه دلش نم  یبود. نهال
 ینکه ا  ییها یو سخت  اآمد. درد و دل ه یادشنهال  یاش بود. حرف ها
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کرد خانواده با هم   یبودند. پدر بزرگش چه کرده بود. او فکر م یدهمدت کش 
هستند. با قرار  یگرید یاش جا ییبود عمه و دا یدههستند؛ اما االن فهم

 یرونشانه اش به صاحب دست نگاه کرد. فواد نفسش را ب  یرو  یگرفتن دست 
 داد و گفت:

درهم برهم  یلیشدن! اما خ یداپ یگشت   یکه دنبالشون م  ییدو نفر از کسا-
 یه؟چ یمتشد تصم

 را باز کرد. یراهنشاول و دوم پ یزد و دکمه  پوزخندی

کنار؟   ینمبش یدنسه نفر کش ینکه ا  ییها یبا دونستن سخت  یتوقع که ندار-
سخت بوده.  یلینهال خ ی. زندگ یستتنها ثابت کردن من مهم ن یگهاالن د

پدربزرگم  یاون دوتا بچه که قربان  یمکرد  یم یتو رفاه زندگ  یمما داشت یوقت 
کجان؟   ییدا  وبماند عمه    ینگذروندن! حاال ا  یو م  یشونزندگ  یبودن به سخت 

 دونه. یسروش م یونو هما ینحتما ا

تر  یختهکرد بهم ر  یونداد از آنچه که فکر م ینشست. زندگ  یشروبه رو فواد
 بود. 

 یددونست شا یو الهه کجان درسته؟ اگه م یر دونسته ام یپدربزرگت نم-
 . یادور در نمج یزیچ یک وسط  ینبود. ا یگهد یز چ یک عکس العملش 

 یز کرد همه چ  یکرد. سع  یفکر م یداش گرفت. با یشانیدستش را به پ ونداد
ازدواج  یاجازه  یخصومت شخص یلرا کنار هم بگذارد. پدر بزرگش به دل

پخش کرده بود.   یعهشا  یثاقآن دو فرار کردند. م  یشنداد. به درخواست عمو
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مدت پنج   یک کردند. دنبالشان رفتند. بعد    یدارا پ  یثاقم  یبعد از چهارسال جا 
قبولشان کرده بود.   یبه فرزندخواندگ   یشدند. دو کودک را مرد جوان   یبنفر غ

. تعداد یدفهم  یها را نم  ینشده بودند. ارتباط ا  یبغ  یهو جهان، هد  یثاقو م
 مبل بلند شد.  یشده بود. از رو یادمجهول ها ز

 ی؟آشنا کن یشو مادر یپدر یخانواده نهال و با  یخوا یگم ونداد تو م  یم-
 هست که... یاونا که قصد جون تو رو کرده بودن اگه بفهمن نهال

 را قطع کرد. حرفش

اوال پدر و   یدکنم. با  یاگه نخواد مجبورش م  یباهاشون روبه رو شه! حت   یدبا-
موضوع بو داره و دوما با وجود من  ینگه ا  یبشن. که حسم م یدامادرش پ

 چشمش آبرو!  یه بگه باالتون ینم یکس

 او را از نظر گذراند.  یسرتا پا فواد

 ی؟گناهکار نبود  یبگ  یخوا ینم ی؟پس خودت چ -

 زد و گفت: پوزخندی

 ! یستمهم ن یگهد-

سکوت کرد. با به صدا در آمدن تلفن همراه نهال! ونداد حدس زد که  فواد
 باشد.  یمان یدشا

 ! یاررو درب یشاصل یلکن! اسم و فام  یقهم تحق یمادر مورد ن-
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توانست  یکرد. نم  یامشب را فکر م یدبه تکان دادن سر اکتفا کرد. با فواد 
کرد و راه حل خوب را   یدو دوتا چهارتا م یدببرد. با یشرا پ یکار  یعجله ا

بهزاد را که مثل   یشلوارش دراورد. شماره   یبرا از ج  یکرد. گوش  یانتخاب م
نام   یدنگرفت. بهزاد با د  یدکش  یم  یگار ه را بسته بود و سخان  یدرها  یشههم

 اتصال را زد.  یرا صاف کرد و دکمه  یشرا خاموش کرد. گلو یگار ونداد، س

 جانم ونداد؟-

بگو که نهال   یمابه ن  یجور  یک دارم بهزاد. زنگ بزن    یخواهش  یک سالم. ازت  -
 .یادامشب خونه نم

 نشست و گفت: یشنگران سرجا بهزاد

 شده؟ نهال خوبه؟ یچ  چرا؟-

 عوض شود.  یداد. فواد پنجره را باز کرد تا هوا کم یرونرا ب نفسش

 . یدرو فهم یزهاچ یلینه! امشب خ یادز-

 ید؟و فهم یچ -

 و گفت: یداش کش یشبه ته ر یدست  کالفه

 منه!  یگمشده   ینهال دخترعمه -

 خورد. ینبه زم یبد یبرخورد کرد و به صدا یگاریبه ته س دستش

 !ی؟چ -
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گمشده ان که همه فکر   یهمون بچه ها  یاوش. نهال و نیدمخودمم االن فهم- 
 بر اثر تصادف فوت کردن!  یشسال پ یستکنن ب  یم

ونداد   ی. صدایدد  یلرزان به سمت هال رفت. چشمانش نم  یبا قدم ها  نهال
 ایمگرفت. ونداد از بهزاد که در ذهنش نام ن  یوار . دستش را به دیدشن یرا م

 کرد.   یپر رنگ شده بود. خداحافظ 

 یر . به نفعت شد. هم الهه و امیاددرست در نم  یزاییچ  یک  ینجاگفتم ا  یدید-
 ! یقبل برگرد یبه زندگ  یتون  یشدن هم دوباره م یداپ

 و به فواد گفت: یدهم ساب یرا رو یشها دندان

خط قرمز  یک چندساله ام و  ینچند یدور نهال و عالقه  یداتفاق با ینبا ا-
سروش بفهمه حرف من درست بوده و نوه اش   یونبکشم. دوما به نظرت هما

 کنه.  یکردم فرش قرمز واسش پهن م  یداو پ

خانواده  ینتوانست از ا ی. میستادسوخت. پشت ونداد ا یم چشمانش
 یونداد درمورد خانواده  یتوانست مثل قبل باشد؟ حرف ها یبگذرد؟ م

 یشد. پدر و مادرش گمشده ان. باورش نم  یآمد. باورش نم  یادشاش    یپدر
و پسر عمه  ییداند چه کند. پسردا یاست و نم یستادهکه کالفه ا  یشد مرد
سال از  یستنهال برگشت. تمام آن ب یقدم ها ی. فواد با صداتاش اس

 گفت:  یلرزان  یچشمش رد شد. با صدا یجلو

و  یاوشسر پدر و مادرم اومده؟ اونا کجان ونداد؟ چرا من و ن ییبالچه -
 نخواستن؟
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خورد. ونداد به سمتش رفت.  ین. با زانو به زمیستدبا یشپا یرو نتوانست 
 او نشست.  یاش نداشت. ونداد جلو یهگر   یرو یکنترل

کنم. خوبه؟  یم یداشونکنم نهال! مثل شما دو نفر پ یم یداشونباشه پ-
 هال! بلندشو ن

 یینپارکت گذاشت و سرش را پا یرا رو یشهق هق افتاد. دست ها به
 انداخت.

خوام انتقام  ی! میرمسال و از خانواده ات بگ یستخوام انتقام اون ب یم-
 . یرمو بگ یدکش  یماکه ن  ییها یسخت 

ونداد   ی  ینهس  یرا باال آورد. دستش را که مشت شده بود را به قفسه    سرش
 . یدکوب

 یابونکوچه خ  ی. ما آواره ینکرد  یم یزندگ  یشماها تو رفاه و شاد یوقت -
مهمون خونه رو سرمون خراب   ینگرفت  یم  یآنچنان   یشما تولدها  ی. وقت یمبود

اده ات من فلج شدم. بخاطر خانو یانمهر شد! بخاطر خانواده ات. من زن ک
 رشونس ییشدم. چرا ما رو نخواستن؟ پدر و مادرم کجان ونداد؟ چه بال

 اومده؟ چرا پدر بزرگت دنبالمون نگشت؟ 

 یآن عالقه ا یامشب همه  ید؟انداخت. چه داشت که بگو یینرا پا سرش
دوش او افتاده بود.  یکه به نهال داشت نابود شد. باگناهان خانواده اش رو

نهال را گرفت. تا دستش  یکند؟ مشت ها  یعاشق  ینست ادعاتوا یاالن م
 ینآنها در ا یو فالکت  یباال آمد. نهال پرنفرت نگاهش کرد. عامل بدبخت 
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ونداد نگاه کرد. حرف  یونداد بودند. در چشمان قهوه ا یچندسال خانواده  
 امد. مقصر ونداد نبود. بود؟  یادشاش  یشچند لحظه پ

 خب؟ تا اون زمان صبر کن!کنم   یداشوندم پ یقول م-

 .یدخند یستریک ه نهال

 یکنم. بهم بگو چ   یصبر نم یرمانتقام اون چندسال و نگ یتونم. تا وقت  ینم-
 زنده ان نه؟ ی. چرا پدر و مادرمون مردن؟ تو باور داریمشد ینشد! چرا ا

گرفت و از هوش رفت. با افتادن  یفیتار شد. بدنش لرزش خف چشمانش
 یک به سمتش هجوم برد. رنگ به صورتش نمانده بود.  یع نهال! ونداد سر 

کمر او گذاشت. بلندش   یرا رو یگرشاو برد و دست د یزانو یر دستش را ز
 کرد. 

 .یست! حالش خوب نیمارستانب یمشببر  یدبا-

 یش نبود. مدر آغوش ونداد که حال او هم کم از خود یمانند کبوتر  نهال
 یآسانسور را زد. کم آورده بود. تا ک  یو دکمه  یدرا پوش یش. کفش هایدلرز
پدر  یاگرفت؟   یکرد؟ انتقام نهال را م  یکرد؟ چه م  یم یگونه زندگ   ینا یدبا

در آغوش اش روبه  کهاو مهم نبود. نهال    یگر کرد؟ االن د  یم  یداو مادرش را پ
 یکه با لباس ها  ینسور، قامت شفاه مرگ بود. مهم بود. با باز شدن در آسا

شد. بدون تعلل  یانشبانه بود نما یها یاز همان مهمان  یکی یآراسته راه 
به  ینهال، احساس کرد از بلند یدنرا زد. دختر با د یپ یسوار شد و دکمه 

 ینگذشت. با باز شدن در، از کاب  والنیاو ط  یبرا  یهپرتش کردند. چندثان  یینپا
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 یصندل یرفت. رو ینشخارج شد و بدون توجه به باران، به سمت ماش 
 خواباندش و خودش هم پشت فرمان نشست.

*** 

. یدرا در آورد و در ضدسرقت را محکم بهم کوب یشهراسان کفش ها بهزاد
 سرش را باال آورد. یمان

 ی؟بگ  یخواست  یم یبهزاد؟ چ  یهچ-

دانست چگونه  یبرگشت. نم یعآمد. سر  یکه از آشپزخانه م  ماین یصدا با
منتظر به او نگاه  یما. نیدرا کش یاست. صندل یدهرا فهم یت. نهال واقعیدبگو

 کرد.

 بگم. یزیچ یک  ید! باینبش یقهدو د یاب-

 با اخم گفت: نیما

 نهال کجاست؟-

 دو دستش گرفت. ینگذاشت و سرش را ب  یز م یرا رو یشآرنج ها بهزاد

کار   یچ  یخوا یونداد بود. اون بهم گفت. م یش! پیدو فهم ینهال همه چ -
 یما؟ن یکن

. از آن طرف خوشحال بود و از آن طرف ناراحت. یدکش  یاز از خرد کردن پ  دست
خودش را گرفت تا به ونداد زنگ نزند.  یتخته گذاشت. جلو یچاقو را رو

 یقاست قا یکشت  یتاندانست اگر او کاپ یاعتماد کامل را به او داشت. م
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. نبود ینگران  یدهد. پس جا یعبور م ینسهمگ ینهال را از موج ها یزندگ  
 یبود نهال خالف عالقه ا یدهبود که فهم یبهزاد سرش را باال اورد. مدت کم

 نشست.   یمان  یلب ها  یرو  یشود. لبخند  یرعمه اش مکه به ونداد دارد. دخت

 کنه.  یم یکار ونداد چ ینممونم تا بب یکنم. منتظر م  ینم یکار خاص-

قدم پشت سر   یک بود تا    یدهکرد. االن وقتش رس  یکوله بارش را جمع م  باید
 . یستدنهال و ونداد با

. همون یادتونه از پس پدربزرگش برب  یافته. ونداد نم  یجون نهال تو خطر م-
کرد تا از شرش خالص شه. اگه بفهمه نهال و   یو دست کار  ینشطور که ماش

 زنده ان... . یاوشن

 و حرف بهزاد را قطع کرد. یختر یتابهرا درون ماه یازهاپ نیما

 یمدونم تصم  یشناسم. م  یتونن! اگه من هردوشون رو م  یبا وجود ونداد نم-
 کنه.  ینم  ی! که به نفع هردوشون هست. مطمئنًا ونداد کار اشتباه یهونداد چ

 تر شد. بهزاد گنگ نگاهش کرد.  یظغل یمان یلب ها یرو لبخند

 فردا! یتمنتظر باش! تا نها-

*** 

 یرا هردو یبلند شد. شب سخت  یصندل یاز رو یع تکان خوردن نهال، سر  با
 ینونداد انگار متوجه ا  یدنرفت. با دآنها گذرانده بودن. دستش را به سرش گ

 یاست. لبخند دلگرم کننده ا  یشد که خواب نبوده است و نسبت ونداد واقع
 بر لبش نشاند.
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 خداروشکر حالت بهتر شده. ی؟خوب - 

 یرم؟انتقام بگ یا یفتم؟کار کنم؟ دنبال پدر و مادرم ب  یبگو ونداد چ -

 یه هنوز هم بدنش مفروغ نهال ک یب  ی. به چشم هایستادا ینهبه س دست
بود. هم پدربزرگش  یدهپدربزرگش د  یبرا  یادیز یشد. خواب ها  یرهخ  یدلرز

 . یانمهر و هم ک

آبروئه!   یشخان تنها نقطه ضعف زندگ  یون. همایمکن  یداپدر و مادرت و پ  یدبا-
 یز برداشته بشه. همه چ یقحقا یبشن و پرده از رو یدااگه پدر و مادرت پ

 شه.  یتموم م

 .یدونداد را گرفت و با عجز نال آستین

 واسشون افتاده؟ یکنم؟ چه اتفاق   یداشونپ یچطور-

گرمش فشرد و با   یدست ها ینکنار تخت نشست. دست نهال را ب  ونداد
 گفت:  یآرام یصدا

عمارت محکم شه.  یتو، تو یجا پا یدقبلش با ی. ولیمکن  یم یداشونباهم پ-
از خونه   یسهم  یکنوه ها به جز من    ی  یهو حسام و... بق  یناز طور که آ   ینهم

! وارد شدنت به خونه هم یاوش! هم تو و هم نیو اموال دارن. توهم دار
 !یندار یو مال یجان  یتامن

 یصورت ونداد از نظر گذراند. دست ها  ی. نهال تک تک اجزایدخند  پرتمسخر 
 که در   یاو ونداد را داشت. کس یگرم او باعث شد لرزش بدنش کم شود. آر

 گذشته سرپناه او بود.
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 نه؟ یاکنم   یداپدر و مادرم و پ یدکنم؟ با  یکار خب؟ پس چ- 

گفت؟ مطمئن بود با پا گذاشتن   یتمام بود. چگونه حرفش را م خودخواهی
. مخصوصا اگر تنها به یستدر انتظارش ن یخوب  یزهاینهال در عمارت چ

فکر کرده بود.  مورد ینسروش وارد شود. تمام شب را در ا یهعنوان فرزند هد
 نهال گفت: ی. بدون نگاه کردن در چشم هایدرا به سرش کش یدست 

 با من ازدواج کن!-

را داشت   یناو، حکم ا  یچهره    یحرف را از زبان ونداد نداشت. کالفگ   ینا  توقع 
اجبار درخواست را داده است.  یو ونداد از رو یستن یانم ینا یکه عالقه ا

سر و گردن باالتر بود. خودش را  یک او  یکرد؟ ونداد برا  یبا عالقه اش چه م
 .یدکش  یرونجمع کرد. دستش را از دست ونداد ب

 چرا؟-

 را به او کرد و گفت: پشتش

 یکس  یسروش وارد ش  یونهما  ی! اگه به عنوان زن من و نوه  یتتبخاطر امن-
 احتماله.  یک  ینمبگه! البته ا یزینه چک  یبخاطر من جرعت نم

 . یدکند؟ با ونداد؟ پوست لبش را جو  ازدواج

 یست؟ن یا یگهراه د-

 یزهای! فکر کن. با وارد شدنت به عمارت چیجواب و به من بد  ینکهنه! قبل ا-
. یفتهب یاتفاق  یذارمنم یکنارم  یمن هستم. تا وقت  یول یست؛جلوت ن یخوب 
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! یزهر  یبهم م  یز سروش همه چ  یونهما  یکارها  یبا وارد شدنت و کنکاش تو 
 شه با ازدواج من! یالبته بماند که غوغا به پا م

 شد و گفت: یرهنشست. از پشت به ونداد خ سرجایش

ارشد خاندان سروش  یزن مطلقه همسرنوه  ینکهچرا غوغا؟ حتما بخاطر ا-
 شده آره؟

 یرنگش رو یقهوه ا ی. به سمتش برگشت. موهایدحال خند یب  ونداد
او را کنار زد.   یبود. به سمتش رفت. دستش باال امد و موها  یختهصورتش ر

 را شکسته بود.  یشتمام قول ها

 همسر ونداد شده! یانمهر چون زن ک-

 سرش را عقب برد و گردنش را کج کرد. نهال

 چرا؟-

 نگاهش کرد. یتجد با

 ! یفهم یخودت م-

 یتوانست از نهال بگذرد؟ هرچه قدرهم خودخواه   یمگر م یرد؛ ولک  یم ظلم
شد از نهال گذشت. با باز شدن در و وارد شدن بهزاد، ونداد بلند  یبود. نم

درخواست ونداد،  ینرا درک نکرده بود. نهال از ا یمان یشد. هنوز حرف ها
 پکر شده بود و ونداد کالفه بود. 

 احواالت نهال خانم چطوره؟ -
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 را در شکم اش جمع کرد.  یشپاها نهال 

 سالم بهزاد!-

 کرد و گفت:  یدرس یآنها که گرفته به نظر م یبه هردو یاشاره ا بهزاد

 یشو مادر یپدر یغرق شده؟ بالخره هم نهال خانواده  یاتونچرا کشت یهچ-
 ینکن  یشاد  ینکها  یاز اون پنج نفر رو! خب؟ به جا  یکیکرد. هم ونداد    یداو پ

 ین؟غمبرک زد

 یداد. نهال دست ها یبه ساعتش کرد. نه صبح را نشان م ینگاه  ونداد
 گذاشت و روبه بهزاد گفت:  یزانوها یسردش را رو

 اس. یگهد یز چ یک بهزاد! بحث ما سر  یستن یزاچ یناالن بحث ما ا-

 داد. یهتک یمارستانب یدسف یوار د به

 یه؟خب چ-

گفت. اگر   یم یمارا به نتر موضوع  یع هرچه سر  یدونداد اشتباه بود. با کار 
داد. کلمه  یم یتبه عنوان پدرش رضا یمان یدجواب نهال به اجبار بله بود. با

کرد. چه در ذهنش بود و چه شده بود. نهال  یاو دهن کج  یاجبار برا ی
کرد. چون   نمیبه ونداد انداخت. اگر بحث پدر و مادرش نبود قبول  ینگاه 

که دوسش   یکنار کس  یخوشبخت   یآرزو  ونداد  یخالف عالقه اش برا  یشهاو هم
 یماکه ن  یبرسند. حرف  ینجاکرد به ا  یوقت فکر نم یچداشت را کرده بود. ه

! که به یهونداد چ یمدونم تصم یانداخت. ». م ینزده بود در گوش بهزاد طن
 کنه.«   نمی ینفع هردوشون هست. مطمئنًا ونداد کار اشتباه 
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 !یر رو بگ یمتتصم یعنهال! سر  یمندار یادیوقت ز- 

 تا دوازده بهم وقت بده!-

 کرد.  یانیپا درم بهزاد

 ین؟کار کن  یچ  ینخوا یو وقت بده؟ م یچ -

 اش را باال زد. به سمت بهزاد رفت و گفت: یاسک  یقه یها ینآست ونداد

 حرف بزنم. یمارم با ن یگه. م  ینهال بهت م-

 یترضا یمانست ندا یانداخت. م یینتکان داد. نهال سرش را پا یسر  بهزاد
بود تا  یبهانه ا ینهم ا یداو بود. شا یتاالن بحث سر امن یدهد؛ ول ینم

که افتاده است   یآگاه بود. اتفاقات   ینهال را از دست ندهد؛ اما خودش به خوب 
مدت   ینا  نستدا  یخودش ندارد. م  یشو نگه داشتن نهال را پ  یزمان عاشق 

رفت. دو   ینرج شد و به سمت ماشخا  یمارستانعالقه شود. از ب  یالخ  یب   یدبا
کرد تا پدر و مادرش را   یبه نهال کمک م یدفرصت نداشتند. با یشتر هفته ب

ارشد  یشد. نوه  یدگرگون م یز افتاد. همه چ یاتفاق م ینکند. اگر ا یداپ
عاشقش  یشچهارسال پ از که   یخاندان سروش، ازدواج کرده بود. با دختر 

 یما. دنده را عوض کرد و راهش را به سمت شرکت نیدفکر خند ینبوده. به ا
 داد. ییر تغ

*** 

 شد.  یرهمتفکرانه به نهال که دو ساعت در فکر فرو رفته بود خ بهزاد

 . یفکر کن یتون  یفقط م یگهساعت د یک یه؟چ یمتحاال تصم-
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کنه که دوسش داشته باشه   یزندگ   یکنار کس  ید. اون بایستونداد حق من ن- 
 که... .  یازدواج ناموفق داشتم. نه من یک که   یو در شانش باشه. نه من

 با اخم حرفش را قطع کرد. بهزاد

! خانواده ات ییتهونداد پسردا یچه نخوا یاالن چه بخوا ی؟که چ   یینه تو-
کنه.   یو نم  ینباشه کار  یخودش راض  ی. درضمن ونداد تا وقت یادبه حساب م

ها ازدواج کردن عالقه بعد  یلی. خیستمهم ن یزاچ ینهم ا یمان فعلدر ز 
 ازدواج به وجود اومده!

گفت قبول کن! هم بخاطر خودت و   یبه بهزاد زد. ته قلبش م یشخندن نهال
 یمان یکه جلو یونداد یفشد؟ تکل یونداد چه م یول یتت؛هم بخاطر امن

 شد؟  یداد چه م یاو را گوش م ینشسته بود و مسخ شده حرف ها

 وقت بد تو نخواستم. به ونداد اعتماد کن!  یچمن ه-

 گفت:  یبلند یرا بلند کرد. با صدا سرش

 ینهم ا یطور ینشه؟ هم یم یونداد چ  یف. تکلیستماالن بحث من ن-
 ی. همه چ هیدکه فهم  یتیچندسال بخاطر حرف خانواده خرد شده. بخاطر واقع
کردن مادر و   یداو پ یترو از دست داده. بعد من کامال خونسرد بخاطر امن

  ی؟پدرم زنش شم؟ اون چ 

 نهال زد. چانه اش را باال آورد و گفت: یحرف ها ینبه ا یلبخند بهزاد

از  یلیبه قبل برگرده؟ کنارش باش! خ یتا همه چ  یکمکش کن یخوا یم-
 یه از خانواده اش گذشت. مطمئنا کارک  یپدربزرگ  یشه؛ ول یمسائل حل م
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تونه زن نوه  ینم یکنه تا تو رو دور کنه.اگه ونداد باشه اگه کنارش باش  یم 
 یشتا آرامش به زندگ یکمکش کن  یخوا یتونه؟ م یکنه. م  یروناش و ب

 یهداره تا هر وقت کم آورد بهش تک یاجاحت یکیبرگرده. بمون! اون االن به 
 کنه.

 نگاهش کرد. یاشک  یچشم ها با

 چرا من؟-

 ! یفهم یخودت م-

 یپسر  یآنها با خبر بود. از عالقه  یهردو یبود که از عالقه  یتنها کس بهزاد
اش بود.   یشکه مسبب حال چندسال پ  ینبود و خواهر   یشکه کم از برادر برا

ونداد مثبت بود.  یجواب نهال به خواستگار هم را داشتند. اگر  یاقتآنها ل
 یچکدامشانکه ه  دگذاشتن  یم یپا در راه  یشد؛ ول یاز اتفاقات حل م یلیخ
 یادانستند    یکه همه او را مقصر م  ی. پدر بزرگ یستدانستند مقابلشان ک  ینم

که گذشته بود را از نظر   یمدت  ینپسر بزرگش؟ نهال چشمانش را بست. ا
 یدکرد. با  یبه ونداد کمک م یدکرد. با  یم یداو پدرش را پمادر  یدگذراند. با

 یدور  یانتقام سال ها  یدآخر هم با  ر کرد. د  یمدت راحت م  یناو را در ا  یالخ
شده  یرهبه ونداد خ یکه با لبخند تلخ   یماییگرفت و ن  یاز خانواده اش را م

که شوک دوم به او وارد شده بود. بهزاد تلفن همراه را به سمتش   یبود. ونداد
شمارش معکوس را آغاز  یماشد. ن یروز درآخر قلبش پ یگرفت. مردد شد؛ ول

 کرد.

 ده!-



  

 
783 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 خانواده اش؟ یارا مشت کرد. ونداد  یشدست ها نهال 

 ُنه!-

قول  یما. بعد از چند سال، در مقابل نیدگونه اش چک  یقطره اشک از رو یک 
 را هم بست. یگرشانگشت د یماومش را هم شکست. ند

 هشت!-

درست  یمان یکرد. حرف ها  یششد. بهزاد با لبخند تماشا ینشمخاطب وارد
اسم   یبود. درست از آب در آمد. رو  یک نزد  یتکه به واقع  یمابود. احتماالت ن

 ونداد زد.

 هفت!-

 انداخت. یمابه ن ینگاه  ونداد

 چرا؟ -

 فت:نشست و گ یز پشت م نیما

 یماو نهال! از امروز به بعد. ن  یبه بعد تو هست   ینچون کار من تموم شده! از ا-
.فقط یستن  یمان  یگهکنه. د  یو شما رو تماشا م  یستها  یقدم پشت سر م  یک 

اگه  یر و بگ ینزنگ زدم. ا یلمبه وک یدمکه فهم  یشبالهه هست و ونداد! د
 پدره! یت! رضاینازدواج کن ینتون یجواب نهال مثبت بود م

 یمارا از ن ینشنگاه غمگ یبش،درون ج یگوش  یدناش را گرفت. با لرز شماره
لحظه بود. هر چه باشد پدر بود.  ینصبرانه منتظر ا یمدت ب  ینگرفت. در ا
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مبل   یگذاشت که جلو  یم  یحال چه به اجبار دست دخترش را در دست مرد 
 !  یارنشسته بود. چه به اخت ینزم یرو

عالقه دو طرفه  یندونم ا یجوابش و بده! م یدون  یم و یتحاال که واقع-
محافظت از نهال  یدونم برا ی. میایندونم دوتاتون از پسش برم یاس! م

 .یکن  یهمه کار م

 یدکش  یرا که انتظارش را م یخواست سر مرد یسال دلش م یناز چند بعد
ست توان  یدرخواست را داده بود. نم  ینبکوبد. خودش ا  ینرا بر زم  ینشتا بب

 ییکه به او زده بودند. آبرو  ییاتفاقات گذشته افتاد. حرف ها  یادبزند.    یرشز
که   ییچشمش گذشت. بالها  یدفتر از جلو  یشبه رفته بود. نوشته ها  یک که  

کرد آنها را   یم یداپ ید. بایستدانست مقصرش ک یسر نهال آمده بود و نم
 یحرف  یچه گذشته و چه شده! تماس را وصل کرد. نهال اجازه  یدفهم یو م

 به او نداد.

 کنم!  یقبول م-

و بهزاد  یمان یلب ها یرو یقیحرف، قطع کرد. لبخند عم یناز زدن ا بعد
 نگاه کرد. یمااو رفت. به ن یز نشست. ونداد بلند شد چند قدم به سمت م

 مدت... . ینا یدوارم! امیایب یبود یبفهمه ک  ینکهتا قبل ا یدوارمام-

 یک پسر!  یکن  یواسم م یمسخره ا ینه؟ آرزو یداشته باش یخوب  یزندگ -
تو  یسخت  یکاف  یگم تو گوشت فرو کن! نهال به اندازه  یبهت م یزیچ

و  یدون  یرو م یزاچ ینازش مراقبت کن، ا ی. دوسش داریدهکش  یشزندگ
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کنن.   یلوتون پهن نمفرش قرمز ج  ینکنم. مطمئنا اونجا برس  یبهت اعتماد م 
با  یمدت  ی! برایاراز من ن یشده! اسم یدنبال مادر و پدرش بگرد. بفهم چ 

 . حواسم بهتون هست. در ضمن... .یمر یدور م یجا یک  یاوشن

 یم یداداو ب یدر چهره  یونداد نگاه کرد. آثار کودک  یقهوه ا یچشم ها به
 داشت. یصورتش بر م یرا از رو یشکرد. مخصوصا اگر ته ر

کار ها رو نکردم؛   ینکه من ا  یسال جار زد یک ! ینکن آدم خوبه باش یسع-
خواستن. حاال   یکه همه م  یبش یباورت نکرد. حاال وقتشه همون آدم یکس

 ! یدامروزمون هم فراموش کن ام یدار هم برو! د

 یچشم. حرفات و فراموش م یول یست؛ن یشم شک  یمن موفق م ینکهدر ا-
اون بچه ها رو نجات   یشسال پ  یستو چرا ب  یهست   یتو ک   ینکهخوبه؟ ا  کنم
 !یبه موقعش خودت و برسون  یدوارمکنم. ام  یهم فراموش م یداد

. یدد یدخترش را نم یگر نهال و چهره اش، چند لحظه سکوت کرد. د یاد با
رفت.   یرفت قولش نم  یگرفتند. ونداد اگر سرش م  یمدت فاصله م  ینا  یدبا

 شود. چند قدم به سمت عقب رفت.  یمان یحرف ها یالخ یکرد ب   یسع

 یشهبهت کمک کنه بگم و بعد برو! هم یکم  یدکه شا  یزیچ یک قبل رفتنت -
و اون و دشمن خودت قرار  یر نگ  یمکنن تصم  یکه م  ییبه ظاهر مردم و کارها

 نگه داره! درامان یگهاتفاق د یکافته تا ما رو از  یم یاتفاق ها ینده! بعض

! حرف یشانپر   ینشد. از آنجا خارج شد. با فکر   یماآن زمان متوجه حرف ن  در 
شد   یبرده بود. باورش نم یقیاو را به خواب عم  یتو دانستن واقع یمان  یها
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دانست خوشحال  یاش بود. نم یکیدر نزد یدکه سالها انتظارش را کش  یکس 
 ... .ویشر ناراحت اتفاقات پ یاباشد که نهال قبول کرده 

*** 

 روز بعد: 3

 یگر که د  ینهال ماند و خانه ا یاوش،و ن یماشدن ن یدروز گذشت از ناپد سه
 ینامه ا  یچسرش! ه  یدر آنجا نبود. نهال ماند و سقف آوار شده رو  یچکسه

فرو رفتند. ونداد به زور او  ینشبه داخل زم یکبه جا نماند.  یاوشو ن یمااز ن
 یکرد و قرص ها  یم  یه! مدام گر یرا به خودش برگرداند؛ آن هم چه برگرداندن 

آمد  یادشکه از جانب ونداد خورد  یلیخورد. آخرهم با س یآرامبخش م
شد. چهار روز تا   یونداد م  یهمسر رسم  یعتر هرچه سر   یددارند. با  یوقت کم

ه صورتش انداخت. به عکس خودش که ب یمانده بود. نگاه  یمراسم عروس
بود. سرش را به هر  ادهگود افت یرچشمانشافتاده بود نگاه کرد. ز ینهدر آ 

کردن پدر و مادرش، انتقام   یدا. پیدد  یرا م  یاوشو ن  یماگرداند ن  یسمت بر م
سروش مهم تر بود. سحر در را باز کرد. باور نداشت نهال  یگرفتن از خانواده 

گوش   ینبه حرف محمدحس یدشد. با یم یگریسر کس دبار دوم هم یبرا
رفت. ونداد کالفه  یبخت م یبار دوم به خانه  یداد. هرچه باشد برا یم

 . بهزاد لبخندزنان با دسته گل وارد اتاق شد.یدبه گردنش کش یدست 

 با عشق به داماد محترمه! یمدا دا دان! تقد-

کرد و چه شده بود.   یمبه او رفت. چه در ذهنش تصور  یچشم غره ا ونداد
 او رفت. یو به سمت کمد لباس ها یستادبهزاد صاف ا
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  ی؟عروس ببر  یخوا یو پالتو م یاسک  یقهبا  یکش  ینچ نچ تو خجالت نم- 

بود. هم نهال بود و هم اتفاقات   یامدهشب بود که خواب به چشمانش ن  چند
که کامال او را محتاط کرده بود. بهزاد کت و شلوار   یمان یو حرف ها یندهآ 

تخت   یرا هم رو  یدسف  یراهنپ  ی،تخت انداخت و کروات مشک   یرا رو  یمشک 
 یشانشپر  ومتفکر  یبه او بخاطر چهره  یکرد؛ ول  یانداخت. ونداد را درک م

 داد . یحق نم

 ی؟غمباد گرفت  یجور ینا یریگ  یزن م یو چهارسال دار یسرت بعد س یر خ-
بود  ینقدم اول ا ی؟کار کن  یچ  یخوا یم یول یست؛خوب ن یطدونم شرا یم

رفت!  ی؟االن که چ  یرفت؛ ول یم یذاشتم یمان یدکه نهال زنت بشه! نبا
جانانه  یلیهردوتون سخته مخصوصا نهال که هنوزم بخاطر س یبرا یطشرا

 . ینهباهات سرسنگ یکه بهش زد  یا

 به بهزاد انداخت. یکالفه نگاه   ونداد

تونه با  یبهزاد! نهال مهمه! به نظرت م یستماالن من مهم ن ی؟اگه نشد چ -
 کردم.  یر تونه! واقعا گ ینم یاد؟اون قوم کنار ب یها یهگوشه و کنا

 ینانبه بهزاد اطم  یمان  یتخت کنارش نشست. اوهم شک داشت؛ ول  یرو  بهزاد
ونداد  ی. با دستش به بازویدآ  یاتفاقات بر م ینداده بود که ونداد از پس ا

 زد.

 بگم دلت خنک شه! یزیچ یک ! بلند شو یمبلند شو بپوش بر -
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 رمان  کی

را   ینکه تنش بود انداخت. مناسب نبودند و او ا  ییبه لباس ها  ینگاه   ونداد 
تخت بلند  ینهال بود. از رو یدآورد. او ام یخم به ابرو م یدبود. نبا یدهنفهم

 کند با خنده گفت:  جو را عوض ینکها یشد. بهزاد برا

تو و نهال دست  یخوبه. فکر کن روز عروس یلیخ یانمهر ک  ی یافهخدا ق یوا-
 خدا! ی. واینبه دست وارد ش

را برداشت.   یراهنونداد نشست. کت و شلوار و پ  یلب ها  یرو  یمحو  لبخند
 یر زد و خدا به خ یقیاتاق را ترک کرد. بهزاد با خارج شدن ونداد لبخند عم

به سمت اتاق خوابش رفت. امروز  یقهزمزمه کرد. ونداد بعد چند دق یکنه ا
کرد. با باز   یم  لموکو  یندهبه آ   یدرا با  یندهتوانست خراب کند. آ   ینم  یرا کس

 شدن در، بهزاد سرش را از کمد ونداد در آورد.

 چطور شدم؟-

دوتا ماچت  ینجاا یا! بیبالخره سر و سامون گرفت  یدمجان! نمردم و د یا-
 نم. بک

انداخت. دو  یعسل یبه ساعت رو یرا باز کرد. ونداد نگاه  یشها دست
بودند.  با عجله دست بهزاد را پس زد. ساعت   یدر محضر م  یدبا  یگر ساعت د

 را در دست چپش کرد و گفت: یلشبنداست

 . یممحضر باش یدبا یگهبعد! دو ساعت د یماچ و بوسه باشه برا-
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 رمان  کی

به  یبه جعبه ها انداخت. بهزاد با خوشحال یکشو را باز کرد و کالفه نگاه   در  
سه جفت انگشتر و دو دستبند طال و  یدنسمت او قدم برداشت. با د

 ونداد زد. یبه شانه  یکیبهزاد  یانبرل ینچهارانگشتر نگ

 بس بود. یگرفت   یاز هرکدوم م یکی ی؟رو جمع کرد یطالفروش-

 راند و گفت:اش را خا یشانیپ ونداد

حلقه  یکیدادم.  یم یتموقع محرم یدکه با  ینتک نگ یککدومش بهتره؟ -
اش و  یهسه تا رو انتخاب کنم بق ید! کدومش؟ بایلفظ  یر هم ز یکیزوج و  ی

 ببرم.

ساده  یانداخت و دستش را رو ینتک نگ یبه انگشترها یمتفکر نگاه  بهزاد
 آنها گذاشت. ینتر 

 چطوره؟ نهال ساده دوست داره.  ینا-

داشت   یز ر  یها  ینمربع که دورتا دورش هم نگ  ینانگشتر نگ  یخودش رو  نگاه
 یبه حلقه ها یمانده بود. همان را برداشت و در جعبه را بست. نگاه  یرهخ

بود اشاره کرد. ونداد   یانگشتر ها که طناب   یدجفت انداخت. بهزاد به مدل جد
از دستبندها را که به نظرش قشنگ   یکیر آخر هم  ساده را برداشت و د  ینگ ر

 به صورت او زد. یکتش گذاشت. بهزاد لبخند  یبآمده بود را داخل ج

 یدوارم! امیهدونم. چ یلحظه ها رو بدون! من که از دستش دادم م ینقدر ا-
 که واستون دارم.  ییهتنها آرزو ین. اینماجرا کنارهم بمون ینبعد تموم شدن ا

 شانه اش قرار گرفته بود. گرفت. یاد را که رودست بهز  ونداد
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 رمان  کی

کنم؟ گناه خودم کم بود گناه   یعاشق  یتونم ادعا یبه نظرت با اون اتفاقات م- 
 بار دوم سرپناهش باشم؟  یتونم برا یخانواده ام هم اضافه شد. م

. یمبر   یاسپرد. ب  یو دردونه اش و دستت نم  یز دختر عز   یما،ن  یتونست   یاگه نم-
 برم. یدسته گل و م

خوب بود. لبش را  یبه خودش انداخت. همه چ  یخارج شدن بهزاد، نگاه  با
که به قول خواهرش   یکرد مثل گذشته شود. همان ونداد  یکش داد. سع  یکم

 یدرفت چرا نهال همسرش شده! نبا یم یادش یدستون عمارت بود. نبا
 .داده بود را...  یمارا که به ن یکرد قول  یفراموش م

*** 

 رنگش را بست و روبه سحر گفت: یدسف روسری

بابا و  یفهم یم ی؟کن  یدرست م ینجوریبعد من و ا یستنن یاوشو ن یمان-
 یستن؟داداشم ن

 زد و گفت: یلبخند سحر 

ازدواج   یبکشم. دار  یخخواد موهات و از ب  یموقع ها دلم م  ینهال! بعض  یآ -
 یهستوران داره. سنش که ر   یا یپهبا همون پسرخوشت ی؟فهم ی. میکن  یم

 یم یمان  یمابعد هنوز ن یست؟آقاست. از خدات ن یاز توئه ول  یشتر ب  یده سال
  ی؟کن

اش  یزندگ  یآدم ها ینمهمتر  یاوشو ن یماگفت تا سحر بفهمد. ن  یم چه
 یر کند. جرعت نداشت داد بزند. از ونداد دلگ  یههستند؟ جرعت نداشت گر 
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 رمان  کی

به صورتش زده بود.   یدهکش  یک تنها    یبود. توقع داشت که او درکش کند؛ ول 
 دانیدو چن  یباییز  یش،سحر دستش را به کمرش گرفت و به نهال که با آن آرا

 کرده بود گفت:  یداپ

 یرهون بمنرفته دور از ج یمان ی؟و زار یهگر   یسه روز بس نبود ه  یگهبسه د-
گفته؟ گفته من   یرفته بهش چ  یداشته از شرکت م یکه! محمد گفت وقت 

دم. بلند شو االن ونداد  یهستم. هر وقت، زمانش برسه خودم و نشون م
 ینما  یانمهر اون ک  یاز اون دفعه    ین. ایشگاه. خبر مرگم قرار بود ببرمت آرایادم

 یحال م یمزن یم هیر گ  یخفن واست م یعروس یک از ونداد بدبخت! انشاهلل 
 . بلند شو!یمکن

محافظت از او  یدانستند برا یازدواج خبر نداشت. نم یتاز واقع هیچکس
 یکرد. کابوس ها  یوقت فکرش را نم  یچرا گرفته بود. ه  یشاست. بغض گلو

برود.  یماکرد ن یوقت فکر نم یچشود. ه یلتبد یتاش به واقع یشگیهم
و وادارش کرد به  یدبود را کش یدهچسب یسحر دست نهال را که به صندل

چند  ینتادن. مراسم امروز هم به اصرار بهزاد بود وگرنه قرار بود به همیسا
آمدند.  یهم نم یدندفهم یرا نداشتند. اگر م یچکس. هیندنفر هم نگو

 یمداد تصمبود؛ اما ون یدنید یشانسروش که چهره ها یمخصوصا خانواده 
اسم   تیاز وق  یماکه به قول ن  یگرفته بود. ونداد  یشانزندگ  یبرا  یمهمتر   یها

داستان نبود. فواد و بهزاد  یآدم خوبه  یگر آمد. د ینهال در شناسنامه اش م
انداخت و  یینشده بودند. نهال سرش را پا یرهنگران به ونداد خ یبا لبخند

 ی. وارد هال شد. نمیدگنج  ینم  در پوست خود  یهمراه با سحر که از خوشحال
 یاوشیدلگرم شود. ن اهشنبود که با نگ یماییتوانست سرش را بلند کند. ن
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 رمان  کی

را تا نافش باز بگذارد و او را حرص دهد. سه  یراهنشپ ینبود که دکمه ها 
کرد   یسع یاوشن یخانواده اش را از دست داده بود. بابک به جا یشروز پ

موفق نبود. حاال که  یول یاورد؛خنده را به لب همان چند نفر که آشنا بودند ب
ساعت هم  یک چند روز  ینکه ا  ی. وندادتآنها نبودند. از ونداد توقع داش

به نهال که مانند مجسمه  یبود. ونداد نگاه  یامدهخواب به چشمانش ن
خواست از  ینهال م آورد. اگر  یاو را به خودش م یدبود انداخت. با یستادها

اش را  یپدر یکه به خانواده   یگر گونه رفتار کند. چند روز د  ینراه ا یابتدا
صورتش بود.  یکه لبخند رو  یشهزد. خالف هم یم را. درجا سکته یدد یم

 کرد و روبه چند نفر گفت:  یظیاخم غل

 .یایممحضر ماهم م ینشما بر -

پالتو اش را  یند. آستسمت نهال رفت. سحر متعجب ونداد را نگاه کر  به
به ونداد  یرفت. نهال سرش را باال آورد. نگاه  یگرفت و به سمت درخروج 

 پاشنه بلند آرام شده بود گفت: یکه بخاطر کفش ها  ییکرد و با قدم ها

 ی؟ر یچرا م ی؟کن  یم یکار چ-

را زد. ترس به  ینگ پارک یتوجه به او سوار آسانسور شد و دکمه  یب  ونداد
 دون نگاه کردن به نهال گفت:جانش افتاد. ب

سر و وضع  ینبا ا ی؟روبه رو ش یتپدر یبا خانواده  یخوا یم یجور ینا-
 ی؟زن ونداد سروش یبگ  یخوا یم

 .یدخند  یاندازد. ونداد عصب  یب   یینبلند او باعث شد. بازهم سرش را پا  صدای
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 رمان  کی

تو موضوع خانواده ات و پدر  یهنظرت چ یم؟ازدواج ش یخیالچطوره اصال ب- 
گم برگرده.  به کارات   یزنم م یزنگ م یمااالن به ن ی؟و مادرت و فراموش کن

همه از  ینکه ا  یدختر  یاگم ب  ینداره! م یکه واسم کار  یدون  یادامه بده! م
 جا زده.  یگفت   یشجاعت و کارهاش با افتخار م

 .یدتلخ خند نهال

 یمن و به تو سپرد نم  ینکهبخاطر ا  یما. کاش نینکرد  یذره درک م  یککاش  -
! برام مهم یشهدختر بابا تمام زندگ یک  یبرا ی؟فهم یمنه م یبابا یمارفت. ن

االن باشه  ینکها یبه جا ی؟فهم ی. حالم بده میامبه چشمت ترسو م یستن
 کرد.   یرفت. من و دست تو سپرد. شونه خال

 یداد. در باز شد. ونداد با زبان تلخ  یم یبه نهال درس درست و حساب  باید
 گفت:

کارا حرفشم برات سمه جوجه   ینانتقامت شو! ا یخیال! بیادپس بمون تا ب-
 یکن  یمقا یمان یها یتو خودت و پشت حما یکنار خونه بمون   ید. بایصورت 

اسم شجاع و  قتیاو بره. تو اصال ل یتگند بزنه به زندگ  یانمهر مثل ک یکیتا 
ره دختر یشتب یترسو احساسات  یجر و بزه اش از تو یاوش! همون نیندار

 عمه! 

نبود؛  یخاص یز چ یشرفت. حرف ها ینشحرف را زد و به سمت ماش ینا 
بود.  یفکرد ضع  یکه فکر م  یزیاز چ یشتر زد. نهال ب یبه او تلنگر م یدبا یول

 یسپر  یانمهر که با ک  یتلخ  یروزها یاداوریحرف ها و  ینا یدننهال  با شن
ونداد  ا. حق بیدرس یشکرده بود و تمام اتفاقات گذشته جان به دست و پا
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 رمان  کی

بود. االن وقت جا زدن نبود. در را باز کرد و کمربندش را بست. ونداد با اخم  
 شد. یرهبه جلو خ یتو جد

 یحرف ها یدنجمعش کنم. اگه جر و بزه شن یمارستاناز ب یزن نگرفتم ه -
افتم.  یراه م یزیر ینم یاقتل یآدم ب  یسر  یکو اشک بخاطر  یاونا رو دار

 یو غش کردن و شروع کن یختنبه تهران و اشک ر یدنبا رس یخوا یاگه م
 رفتم. بق... . ییتنها ینجاشو! تا ا یادهپ

در  یتو جد یشخم هاکرده بود. ا  ییر داد. اخالق ونداد تغ یرونرا ب نفسش
 کالمش باعث شده بود از او حساب ببرد. حرف او را قطع کرد.

 مقصره! یبفهمم ک  یدسرمون اومده! با ییبفهمم چه بال یدبرو! با-

از سرش سر خورده بود  یشمیابر  ینهال که روسر یبه چهره  ینگاه  یمن 
 انداخت.

گرده!   یگرده. پس بر م  یگفته برم  یما! نینکن  یو زار  یهقول بده بخاطر اونا گر -
حواسش بهت هست. بهش قول دادم مراقبت باشم. نه تنها بخاطر حرف اون 

که قول دادم. توهم قول بده بخاطر حرف   یطور  ینبلکه بخاطر دل خودم. هم
 یعلنا همه چ   ی. اگه زن من شینکن  یهچرت و پرت خانواده و آشناها گر   یها

شه. انتظار   یم  یشتر اتفاق ب  ین. با ایست! کم حرف پشت سرم نیو قبول کرد
 . یدید ی! هرچ یبهم بگ  یدافتاد. با ینداشته باش. هر اتفاق  یخوب  یز چ

که   ییها یتوانست؟ اگر سخت  ینگاه کرد. م یرونرا صاف کرد. به ب گلویش
توانست قبول کند و قول دهد.  یآورد. م یم یادبود را به  یدهسالها کش ینا
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 رمان  کی

گردد. گفته بود حواسش هست   یگردد پس بر م  یبر م یماداد گفته بود نون 
 پس حتما هست. 

 زنم.  ینم یرشم. زیدمقول م-

نهال خنده اش   ی  یدهرنگ پر   یسرش را به سمت او برگرداند. از چهره    ونداد
به عقب   یسرش را کم  یدلرز  یشگرفت. دستش را باال آورد. مردمک چشم ها

 یفرو کرد. ونداد روسر  یشها یهاو را درون ر یرینو شکرد. ادکلن گرم   یلما
قلبش را  شکرد تپ  یو سع یدسرش کش یرا که دور گردنش افتاده بود را رو

 . استارت را زد و گفت:یردنگ یجد

و  یکه بعد س یهبار ینو آخر  یناول ین! اینکن امشب و خراب کن یسع-
 باش! یهامروز و مثل بق ینکنم. هم  یچهارسال ازدواج م

بود و  یکه جد  یشپ یقهحرف را زد و کمربندش را بست. خالف چند دق این
بار  ینو آخر  ینبود. از نهال تمنا کرده بود. منظورش را از اول یلحنش دستور

 یاورد؟را از او بخواهد و نه ب یزیشد ونداد چ یقبول کرد. م یول ید؛نفهم
محکم  یشگلو  یر را ز یر شده بود. روسر که چند براب  یمخصوصا با عالقه ا

خودش و  یادنبود.  یاوشو ن یمانگران ن یگر . دیدلرز یم یشکرد. دست ها
االن مانند  یاو دنبالش آمده بود نداشت؛ ول یوقت  یحس یچافتاد. ه یانمهر ک

 شد.  یاسترس سراغش آمده بود. چند لحظه به سکوت سپر  یگر د یدخترها

 . مثل قبل باش!یرفتار کن ینسرسنگ یش ینداره چون زنم م یلیدل-

 نشست و روبه ونداد گفت: ینهبه س دست
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 رمان  کی

 ینزم  یو رو  یکنم. با حجاب اسالم  یم  ی! باشه سعی؟کن  یچه قدر زنم زنم م- 
 بخوابم خوبه؟   یحاترج

 .یدحرف نهال خند ینا به

اسمت تو شناسنامه ام  یچه نخوا ینبود دخترخوب! چه بخوا ینمنظورم ا-
 ! یرهم

شد نه  یاسم در شناسنامه اش م یک حرفش پوزخند زد. نهال تنها  ینا به
. که یستفهماند. ونداد حقش ن یاز ابتدا به قلبش م ید! بایشترکمتر و نه ب

سه روز   ینسوخت. نهال در ا  یکرد. چشمانش م  یکنار او بماند. سرش درد م
کرد.   یم  یدادغم از دور ب  یرا حفظ کند؛ ول  کرد ظاهر   یعالم بود. سع  یخسته  

 یروز زندگ  ینخودش امروز را شادتر  یالداد سکوت کند. در خ یحونداد ترج
او و دختر کنارش   یاتفاقات گذشته لبخند را از لب ها  یاش تصور کرده بود؛ ول

خال در قلبشان   یجادبود باعث ا  یز آنها عز   یهردو  یکه برا  یماگرفته بود. نبود ن
 یستادپشت چراغ قرمز ا  ین،ماش  سنگینعوض کردن جو    یبود. ونداد براشده  

 و گفت:

 شه.  یم یدنید یلیحتما خ یانمهر ک  یچهره -

صورتش   یرو  یلبخند بزرگ   یانمهر ک  یچهره    یادآمد. با    یرونب  یمااز فکر ن  نهال
 نشست.

 شه. نه؟  یم یزیخاطره انگ یاون شب، عروس-
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 ی سر خانواده ام اومد ونداد؟ چرا پدر بزرگت تو رو دور کرد؟ چرا کار  ییچه بال- 
 چرا ما رو نخواستن؟  یفتی؟کرد تا از چشم همه ب

سمت ونداد که بازهم به خانواده اشان برگشته بودند. صورتش را برگرداند.   به
دانست.  یرا هم نم یزهااز چ یلیدانست. خ یاز اتفاقات را م یلیونداد خ

هم گرفته بود. کالفه بود   یهمدت سو تغذ  ینرفت. ا  یم  یشت و پاجان از دس
گاز   یرا رو یشپا اغ،! منتظر به او نگاه کرد. با سبز شدن چر یمابخاطر رفتن ن

 فشرد.

دونم پدر و  یو م ینفقط ا یول یاد؛درست جور در نم ینجاا یزهااز چ یلیخ-
از خودش!   یاثر   چیخانواده فرار کردن. بدون گذاشتن ه  یمادرت بدون اجازه  

 اونها خبر داشته عمو بوده.  یکه از جا  یتنها کس

 پشت سر را نگاه کرد و گفت: ینهزد. از آ  نیشخندی

 یاوششدن تو و ن یداکه پ ییکجاست. تنها کسا یستکه اونم معلوم ن-
 ماجرا باز نشه بهتره! ینبه ا یاوشن یکه البته پا  ینهست

 سر تکان داد.  یجگ  نهال

 برس م... . یت. تو به زندگیمماجرا ش یخیالب یاالن هم اگه منصرف شد-

 رفت و حرفش را قطع کرد. یشانبه ونداد پر  یغره ا چشم

از حد  یشتر تونم اجازه بدم ب ی! نمیدیهم بخاطر ما حرف شن یجور ینهم-
 ! یریقرار بگ یتوجه یمورد ب 

 ادامه داد.آرام  یشد و با صدا یرهرخش خ یمن به
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شه  ینم یلداره. دل یصبر  یک ی. هرکسینره ونداد! توهم آدم یادتو  ینا- 
 یشههم یستباشه. قرار ن یشتر صبرت ب یباالتره و مرد یهچون سنت از بق

داره  یاجموقع ها احت ی! آدم بعضیعکس العمل رو نشون بد ینبهتر 
 یزهاچ یلیخ ! بار یزهتو خودش نر  یکنه. بزنه، بشکنه؛ ول  یو خال یتشعصبان

و   ینبار سنگ  ینداره تا ا  یاجاحت  یاوقات آدم به کس  یرو به دوش نکشه. گاه 
ازت  یچیچند روز ه ینتو ا ی؟نگاه به خودت انداخت  یک شه.  یمبا اون سه

و  یدهرنگ پر  یدناون شب چتر و باال دادم. هول کردم با د ینمونده! وقت 
 خسته ات. یچشم ها

آمد. چه قدر بخاطر وجود او   یاش م  یقدر خوشحال بود که نهال در زندگ   چه
 یهوا یشهبود که هم یبود. نهال مانند مادر نگران  یماخوشحال بود. حق با ن

کرده بود تا غم   یمان یفداکار خودش را فدا یرو داشت. مانند مادر یزانشعز 
بود و االن هم  وشیان ی یندهدلسوز نگران آ  ی. مانند مادریایدبه چهره اش ن
 یرونبه ونداد زد. نگاهش را به ب یداد. لبخند یخاطر م یبه ونداد تسل

 دوخت و ادامه داد.

و االن تو  یبود یمکس  یخوردم و تو سرپناه ب  یناون زمان من بودم که زم-
از کنارت رد شم؟ نه  ی! اونم بخاطر من و خانواده ام! توقع داریخورد ینزم

 ینمه. بخاطر خودت! تو چند قدم به سمت من برداشت که به گرد  ینیبخاطر د
 یدهد چیزی یک حتما  یماسمتت. ن یامخوام ب یو من سرجام ثابت بودم. م

 یلیکنه. سخته! خ ینم یبدون فکر کار یماکه من و تو رو تنها گذاشته. ن
 ییکه از تنها  یستن یمایین یگهاالن د یول ی؛که فکر کن  یزیسخت تر از چ

کنم. االن   یهپاش بذارم و گر   یبهش پناه ببرم. هر وقت دلم گرفت. سرم رو رو
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اتفاقات  ین! با ایشهتو زندگ یبزرگش که آدم مهم ییالهه هست و پسردا 
 یو تنها بذارم تا بخاطر حرف مفت مردم کمرش خم تر شه؟ خوب  ییمپسردا

 و دم نزنه؟  یزهکنه و مردم پشت سرش حرف بزنن؟ تو خودش بر 

 یدفهم  یمانند مرحم بود. انگار م  یشهاو هم  یبه نهال نگاه کرد. حرف ها  رهخی
را  ینمحضر ماش یکگفت. نزد یدارد که م یاز ن یشونداد به حرف ها یک 

 پارک کرد. کمربندش را باز کرد و روبه نهال گفت:

! حاال یرس  یحال خرابم م  یاددارم دخترعمه به فر   یاجهروقت به حرفات احت-
 یستی؟ناراحت ن یمااز نبود ن یمطمئن یفت گ  یعل یاکه 

شد. با  یرهنبود خ یشاناز حال پر  یاثر یگر او که د یقهوه ا یچشم ها در 
 همان لبخند گفت:

هم بود من  یمااگه ن یشده. نه؟ حت  یچ  یمکنار تو باشم تا بفهم  یدباشمم با-
! خالف یزهخاطرش برام عز  یبماند دوما ناج  ینداد. ا یو به سمت تو هل م

کمکش کنم تا حالش   یدنه؟ با یا یرمدستش و بگ یدبزرگم بودن. با ییپسردا
 یگ   ینه؟ اگه م یا مالمو به خاک ب یانمهر پوز ک یدبماند با ینانه؟ ا یابهتر شه 

کنم بخاطر وجود   ینم  یحواسم بهتون هست. پس کار  یشهگفته من هم  یمان
 من شرمنده شه!

 یبود. نم یندهبه پنجره خورد. از هم نگاه گرفتند. ونداد نگران آ که   یتقه ا با
 یااورد  یاش را م یو مادر یپدر یخانواده  یحرف ها یدندانست تاب شن

سر  ییدر نبود او چه بال یبزند؛ ول یبه او حرف  یگذاشت کس  ینه!؟ اون نم
به ن دوره را تجر یآمد؟ ا یشده بود م یمنهال که به زور ترم یروح شکسته 
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! یفلط  یاش بابت نهال هزار برابر بود. او دختر بود با روح   یکرده بود و نگران  
 ینداو را بب یتوانست ناراحت  یشد. م یم یادکرد. حرف ها ز  یفرق م یطشرا

شد.  یادهپ یناش را؟ نهال در را باز کرد و از ماش یعشق زندگ  ینه؟ ناراحت  یا
 یز چ  یلیخ  یدحرف زدن بود. با  یبرا  یونداد به خودش آمد. امشب زمان خوب 

تا مثل او از پا   یزدداد نهال در خودش بر  یاجازه م  یدگرفت. نبا  یها را قول م
 . ونداد در را بست. فواد غر غر کنان گفت:یدآ  یدر ب 

اس  یقهده د ی؟قابل تحسنه داداش! به ساعت ات نگاه کرد یتخونسرد-
 شما! یر رفتن داخل بخاطر تاخ یگهزوج د یک. یمف شدعال

 بود انداخت و گفت: یدهپوش یکیش یبه فواد که لباس ها ینگاه  نهال

 جناب سرگرد!  یتانشاهلل داماد-

 و روبه فواد گفت: یستادکنار نهال ا  ونداد

غر  یحتما وقتش نبوده. تو هم به جا ینداره! درسته عجله دارم؛ ول یاشکال-
 ت و درست کن!غر کروات

 شد. نهال به اطراف نگاه کرد و گفت: یادهاو پ یناز ماش دختری

 داخلن؟ یومده؟ن یچرا کس-

 ینی؟ب یرو نم ینا! ماشیالزم شد ینک کنه زن داداش! ع  یر خدا به خ-

 یکبرگشت. بهزاد و بابک در  یابانحرف فواد؛ متعجب به سمت خ ینا از 
 یکو همسرش هم در  ینو محمدحس ینشسته بودند. سحر، عل ینماش
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طور  ینقدم به سمت فواد رفت و کرواتش را گرفت و هم یک ! ونداد ینماش 
 بست گفت: یکه درست م

! در ضمن بذار زن من شه بعد زن ی؟من که دامادم کروات نزدم بعد تو زد-
 داداش زن داداش بگو!

بود و سالنه سالنه به   یدهپوش  یاس بلندشد. دختر که لب  یادهپ  یناز ماش  بهزاد
 یر کفش اش گ  یجدول گذاشت؛ اما پاشنه    یرا رو  یشرفت پا  یسمت آنها م

کرد. فواد به سمت او برگشت. بهزاد که پشت سرش بود با از دست دادن 
در  بدیرا برداشت؛ اما درد  یشپا یع گرفتش. دختر سر   یع تعادل دختر؛ سر 

. بعد از همسرش یدده خودش را عقب کش. بهزاد وحشت ز یچیدپ  یشساق پا
 ی یغهرو ت ینفر بود. عرق سرد ینبعد از نهال دوم یآن دخترک مو مشک 

موفق نشد.  یرا بروز ندهد و تا حدود یزیکرد چ  یکمرش نشست؛ اما سع
 یلاز حال بدش بود. دختر و فواد به آنها نگاه کردند. دل یرنگ صورتش حاک 
 اتفاق افتاده بود.  ینهم ا یگر بار د چند یک. یدندحال بهزاد را نفهم

 به او زد و گفت:  یچند قدم به سمت بهزاد برداشت و لبخند شرم زده ا  دختر 

 من فرنازم خواهر فواد! ی! راست یشبابت اتفاق چند لحظه پ یدببخش-

نشاند  یشابروها ینب یکرد. اخم  یم یکه ابراز خوشحال  یشهخالف هم بهزاد
 و گفت:

 خواهرش خوشحال باشم. یدار از برادرت ندارم که بخوام با د یدل خوش-

 شده بود جواب داد. یرهخ ینبه زم یرغضببهزاد که مانند م یبه جا نهال
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 بهزاد برادر بزرگ بنده هستن.  یشونمنظورش خوشبختم هست فرناز جان! ا- 

بود.با  ییفرناز را از نظر گذراند. دخترجوان و خوش بر و رو یسرتا پا بابک 
آنها وارد شدند. نهال با پا گذاشتن در  ی،زوج قبل یارج شدن مهمان هاخ

دفعه نه از طرف مقابلش بلکه   ین. ایدترس  یمحضراسترس به جانش افتاد. م
 او گذاشت و گفت: یشانه  یاز اتفاقاتش! سحر دستش را رو

بابت  یحساب  یچشم غره  یک بود  یماجمع کن کاسه کوزه ات رو! اگه االن ن-
سرش گذاشته   یبود االن محضر و رو  یاوشرفت. اگه ن  یوست لبت مکندن پ

 بود. 

 یمان یجمع، بهزاد به خودش آمده بود. حرف ها ینقدر تنها بود در ا چه
کند. ونداد بعد از دادن  یداد نبود او را تداع  یاجازه م یدامد. نبا یادش

. به فتدیاش بود تا از سرش ن  یشناسنامه ها همراه نهال که دستش به روسر 
را زمزمه  ودالرحمان را که آمده ب یلب سوره  یر رفت. نهال ز یگاهسمت جا

اگر اشتباه هم بود او ونداد را دوست   یبه ونداد انداخت. حت   یکرد. نگاه   یم
 یزیانداخت. با قرار گرفتن چ  یداشت. با قرار گرفتن کنار او، قلبش به تالطم م

به  یبا سوم خطبه را خوانده اند. ونداد نگاه  یمتوجه شد. برا یشپا یرو
انداخت.  یینداشت.  سرش را پا یادز یشو تشو یصورت او انداخت. نگران 

 خطبه، گفت: یاره با خوانده شدن دوب

 برادم بله! یبا اجازه -

او گفت و ونداد نفسش را آسوده رها کرد. بعد از جواب دادن ونداد، دفتر را  
را روشن   ینازدواج بودند. بابک دورب  یامضا کردند. بهزاد و فواد هم شاهد ها
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و سحر   ینمحمدحس  یدندخند  یکه م  یگرفت. تنها کسان   یم  یلمکرده بود و ف 
پارک   یاباناز محضر خارج شدند. خودرو آن طرف خ   یقهد از چند دقبودند. بع

دو انگشتر دستش مانده بود. با خودش گفت ونداد  یبود. نهال نگاهش رو
. یستادندنسبتا خلوت ا یابانحلقه ها را کرده است. کنار خ یدفرصت خر  یک 

 گوش نهال کرد و آرام گفت:  یک بهزاد سرش را نزد

 وشحالم.  خ یلیخوشحالم نهال! خ-

بر لبش نشاند   یطانیسحر را که لبخند ش  یبه صورت او زد. صدا  یلبخند  نهال
 آنها بشنوند گفت: یکه هردو  یو جور

 آقا ونداد؟  یخونه  یا ینمون یم یمان یامشب و خونه -

. نهال در افکار یدآمد را شن یرا که به سرعت به سمتشان م یموتور صدای
انداخته  یینحرف سحر خجالت زده سرش را پا یدنخودش غرق بود و باشن

شده  یبا نهال از خانه خارج شده بود متوجه موتور ی،بود. ونداد که از وقت 
را  ستششدن موتور، د یکرفت. با نزد یقدم از نهال عقب ترراه م یک بود. 

اند. نفسش حبس شد. دور نهال حلقه کرد و به سمت خودش او را برگرد
به حرکت ونداد  یی. فواد دنبال موتور که ناسزایدسحر و فرناز را شن یصدا

کرد. رنگ به  یاد. موتورسوار به عقب نگاه کرد و سرعتش را زیدگفت، دو
 نهال را از خودش جدا کرد و گفت: یتصورت نال نماند. ونداد باعصبان

  ی؟کن  یپ رو نگاه نمچرا راست و چ یش یرد م یابوناز خ یدار یوقت -

 آب دهانش را قورت داد و گفت: نهال
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 نشد.  یزیحاال که چ- 

 یاتفاق تلق  یک را  ینشد. نهال ا یاو حرص یظاهر  یخونسرد یناز ا ونداد
در  یسروش ربط داد. کالفه چنگ  یونماجرا را به هما ینکرد؛ اما ونداد ا

 گفت:  یبلند یزد و با صدا یشموها

  ی؟گه دستت و نگرفته بودم چ ا ی؟شد چ  یم یزیاگه چ-

شده بود.  یشانونداد دوباره پر  یاو را درک نکرد. چهره  یتحساس دلیل
 به آن دو انداخت و گفت: ینگاه  ینمحمد حس

 ی؟کن  ینشد چرا شلوغش م یزیونداد جان حاال که چ-

آمد خودش   یسر نهال م  یی. اگر بالیدندحال او را نفهم  یلاز آنها دل  هیچکدام
 و گفت: یستادنهال ا ی. فواد نفس زنان برگشت. با اخم جلویدبخش یرا نم

 ی؟و سالم یحکه نشد؟ صح  یزیتحالت خوبه؟ چ-

 یبه نگران   ینخورد. چشمک   یز اش را گرفت تا از سرش ل  یو روسر  یدخند  نهال
 و گفت: یدرا کش ینشونداد زد و آست

 بچه ها! یم! بر یست. مهم نیمبر  یاب-

تکان   یش. ونداد از سرجایندبب  یز به همه چ  ینخواست ونداد را بدب  ینم  دلش
 نخورد. بهزاد روبه جمع گفت:

اونجاست. برنامه ها تو رستوران  ی. مقصد بعدینآدرس رستوران رو که بلد-
 دارم.
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یشتکان داد. نهال بچه گانه پاها  یشبرا  یبه ونداد انداخت و سر   ینگاه   فواد 
او  یابولهول نظاره گر کار ها یاد که مانند مجسمه زد و روبه وند ینرا به زم

 بود گفت:

 تهران!  یمبر  یدفردا هم که با یگهد یمبر  یاب-

 و روبه نهال گفت: یدخند محمدحسین

 ! یاراز دلش درب-

که قرار بود باهم بروند. راه   یراه  ینصورت او را از نظر گذراند. ا یاجزا نهال
کرد.   یم یر فکرش را درگ یزیهرچ یراه برا یبود اگر ونداد از ابتدا یا یطوالن 

شد. بخاطر کفش   یکشکرد. چند قدم نزد  یخودش سخت تر م  یاوضاع را برا
ونداد  یبه گونه  ابود با او هم قد شده بود. صورتش ر  یدهکه پوش ییها
 گرفت و روبه آنها گفت:  کرد. که ونداد دستش را  یک نزد

 .یمبهتره بر -

 گرفت گفت:  یم یلمطور که ف ینو هم یدخند بابک 

 ها؟ یادما تو سرتون ن یچوندنوقت فکر پ یک -

 .یستن یدبع یچیه ینااز ا-

بخاطر  یشتکان داد و همراه با نهال که اخم ها یسر  یتبا همان جد ونداد
را باز  ینرفتند. در ماش یابانعکس العمل او درهم رفته بود. به آن طرف خ

 ینحرف سوار ماش  یداشبرد گذاشت. ونداد ب   یکرد و سوار شد. دسته گل را رو
طرفه بود.  یک از ونداد را نداشت. چون عالقه اش  یشد. نهال حق ناراحت 
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

شد. ونداد کمربندش را بست  یاو ناراحت م یبخاطر عکس العمل ها یدنبا 
 و گفت:

 یشکار  یک ! وگرنه خودم  یارناراحتم. از دلم در ب  یتخب؟ هنوز بخاطر بچه باز-
 کنم دختر عمه!  یم

توجه به خواسته   یداد. ب   یینرا پا  یشهش  ین،به محض روشن شدن ماش  نهال
 او گفت: ی

قبل باش! . مثل  یم! ما هنوز اول راهیحساس ش  ینداره بخاطر هر اتفاق   یلدل-
 . یو سخت کن  یطشرا  ینکهنه ا  یمراقبم باش  یقول داد  یماگاه باش! به ن  یهتک

 ی. بعدهم ب یداو را بوس یحرف صورتش را جلو برد و گونه  یناز زدن ا بعد
او نبود. نهال  یجا یچکسنگفت. ه یزیداد. ونداد چ یهتک یصدا به صندل

 یز نسبت به همه چ توانست فکر نکند؟!  یاو م یگفت؛ ول  یبخاطر خودش م
افتاد.  هباشد؟ از پارک درآمد و جلوتر از بهزاد به سمت رستوران را ینخوش ب

درآورد. نام آزاد  یبشاو را از ج یگرش. با دست دیدکتش لرز  یبدر ج یگوش
را بست.  یشافتاده بود. تماس را وصل کرد. نهال چشم ها یگوش یرو

او  یکه کنار ونداد داشت قابل وصف نبود؛ ول  یخوابش گرفته بود. حس خوب 
 ی . صدایستزودگذر است. ونداد سهم او نبود و ن  یخوش  یک  یندانست ا  یم

 .یچیدو نگران آزاد درون گوش اش پ یعصب

. یامم  یگهکه چهار روز د  یداد  یخشک و خال  یامپ  یک   یی؟معلوم هست کجا-
 تهران؟ یایمشهد؟ نم یشد رفت  ی. چ ید ینمکه جواب   یتمگوش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

که حال درست   یشبه زن عمو  یپشت سر چراغ داد و بوق زد. آزاد نگاه   بهزاد 
 نداشت انداخت و ادامه داد. یو حساب 

و حسامه!  یناز آ  یعروس یگه. نصف عمر شد. سه روز دینجاستزن عمو ا-
 یای؟نم

 .یدمادر را از پشت تلفن شن صدای

 ینصف عمر م ینجامادرت ا ینگفت  ی؟رفت  ی؟ چرا گذاشت پسرم یوندادم خوب -
 یمادر؟ بازم بخاطر حرف ها یخوب   ی؟بفهمم با حال خراب رفت  یدشه؟ االن با

 نگذره. یراتمپدربزرگت ناراحتت کردم. خدا از سر تقص

را مشت کرد و نگاه اش را به سمت  یش. دست هایداو را شن یصدا نهال
 یمادرش بود. شرمنده شد از کار  یانگر   یحرف ها با صدا  ینونداد سوق داد. ا

 گفت:  یشهکه بدون خبر کرده اند. ونداد مانند هم

 اشکال نداره. یشما تاج سر  ین؟زن یم یهچه حرف ینخانم. ا یالسالم سه-

به صفحه  ینندوهگ. پدرش ایدچشمانش کش یر را ز یدستمال کاغذ مادرش
 وسط هال قرار داشت نگاه کرد.  یز م یکه رو  یگوش  ی

دختره   یدزن شوهر دار شده. اصال شا  یک کردم پسرم عاشق    یباور م  یدمن نبا-
 یدمفهم  یاز اول م  ید. بای. مگه نه؟ بگو مقصر نبودیکرده که عاشقش ش  یکار

 اون دختره چه مار... .

 یشهزاد از پشت سر آمد. سر نهال به شبوق به یکه ونداد زد. صدا  یترمز  با
اعتماد نکرد. ونداد  یشمهم نبود. چند لحظه به گوش ها یشبرا یخورد؛ ول
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

حرف  ینا یدنزد. به سمت نهال برگشت. توقع شن یشدر موها یکالفه چنگ  
 ها را نداشت. 

 نکرده.  یگناه   یچمامان بس کن! اون دختر ه-

شد. منظور کدام دختر بود؟ ونداد عاشق شده است؟   یرهبه ونداد خ  یجگ  نهال
 یلحظه از خودش متنفر شد. نه بخاطر پسر   یککه شوهر دارد؟    یعاشق دختر 

 یکه با اخم مچ دستش را گرفته بود. از خودش متنفر شد که عاشق ونداد
سراغش آمد.  یجهاست. سرگ یگریکس د  یششده است که فکر و ذکرش پ

کرد و در  یه از اول هم اشتباه است. ونداد اخمعالق ین. ایدفهم یم ایدب
 شد. یرهناراحتش خ یچشمان قهوه ا

سروش   یونارشد هما  ی! وگرنه نوه  یگهو بس کنم؟ جادو جمبلت کرده د  یچ -
شکنن. چرا  یهاست. اشاره کنه واسش دخترا سر و دست م ینبهتر  یقشال
جدا شده و  ر یانمهگفت از ک  یونزن متاهل شه؟ که اونم کتا یک عاشق  یدبا

 داره؟ یلیفلجه؟ دل

مادر   یحرف ها  یدناعتراض آزاد و آوا خطاب به او آمد؛ اما نهال با شن  صدای
گونه   یقطره اشک رو یکآمد.  یو عمه اش به حساب م ییونداد که زن دا

 یک او هم  یجهت و حرف ها یک از  یما. نبود نیاوردتاب ن یگر . دیداش چک
 یدهدر سرش کوب  یگذشته اش را مانند پتک   خواست باور کند.  یجهت. دلش نم

گونه متوجه عالقه   ینخواست ا یبود. ونداد مچ دست نهال را گرفته بود. نم
بود. بهزاد  یدهنهال درهم کش یانگر   یرا بخاطر چهره  یشاش شود. اخم ها

 گفت:  یبلند یشد. ونداد با صدا یادهرا پارک کرد و پ ینجلوتر ماش
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

ونداد سروش  ینباور کن یدبار! با ینو آخر  یناول یگم برا  یبار م یکو  ینا- 
 نگه. احساس داره. یزیچ ینگفت  یکه هرچ   یستآدمه! بت ن

 یچه م  ینداو چشم دوخت تا بب  یبه شمارش افتاد. منتظر به لب ها  نفسش
خواست نهال را پا  ینرفت. نم یشخواست پ یآنچه که م یز چ یچ. هیدگو

او؟ مادرش  یناراحت  یمتبه ق یمت؟به چه ق یکند؛ ول یاجبار یبند زندگ 
 و گفت: یدخند یعصب

 یمبکنه که هم اندازه اش باشه. از قد  یاحساس شو خرج ادم  یدبا یآدمه ول-
 کرده و محجوب!  یلدختر خانواده دار و تحص  یک گفتن کبوتر با کبوتر باز با باز!  

 یادیاش داد. ونداد از سرش ز یی. حق را به زن دایدچشمانش را دزد نهال
 زد و گفت: یشخندیبود. ونداد ن

 یمامان! مخصوصا باعث ب  یستپشت تلفن ن یزاچ یلیبحث خ یجا-
. روز یننش یمونحرف ها پش یناز زدن ا یدوارمام یشه ول یم یاحترام
 !ین. خدانگه دار! سالم به بابا برسونینمتونب یم یعروس

را قطع کرد. نهال دستش را  یاز جانب مادرش نشد و گوش یپاسخ  منتظر 
 داد و روبه او گفت:  یینرا پا  یشهزد. ونداد ش  یشه. بهزاد چند تقه به شیدکش

 .یایمبرو م-

 درهم گفت: یبه نهال انداخت و با اخم ها ینگاه  بهزاد

 کنه.  یر ساعت خدا به خ یک  یندعوا تو ا یندوم-

 گفت:  یا باال داد و با لحن کنترل شده ار  یشهتوجه به حرفش، ش یب  ونداد
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

! خدا زبون داده یکن  یهگر   یرفت؟ گفتم حق ندار یادتصبحم و  یحرف ها- 
. یستمربوط ن  یاحدالناس  یچمن به ه  یاوال، دوما زندگ   ینا  یاز حقت دفاع کن

 یما دخالت کنه! اگه بخوا یهم حق نداره تو زندگ  یچکسه یتو االن زن من
 یمان  یو برا  تجنازه ا  یدبا  یگهدو روز د  یکن  یجور  یندو کلمه ا  یدنبخاطر شن
 بفرستم. 

شد؟ قلبش فشرده  یمگر م ینکند؛ ول یهکرد گر   یرا برگرداند. سع صورتش
 و در جواب ونداد گفت: یدشده بود. تلخ خند

با  یحت   یا  یادیحق با مامانته. سرنوشت من از اول غلط بود! تو از سر من ز-
اتفاق! آره من اشتباه کردم پتروس فداکار شدم تا بابام  ینبودن ا یاجبار

خونه گذاشتن. آره  یناراحت نباشه. من اشتباه کردم خانواده ات ما رو جلو
 اومدن من اشتباه بود. یابه دن

صورتش شد.  یروانه  یش. اشک هایردخودش را بگ ینتوانست جلو دیگر 
داند اگر آنها  یخدا م .یدونداد دستش را رها کرد و او را در آغوشش کش

 یزد؛ ول یکه در دلش تلنبار شده بود را م  ییبودند حرف ها یشرو یجلو
 گفت:  ینشآرام و دلنش یسکوت کرد. دستش را آرام پشت او زد. با صدا

بد!  یخوبه چ  یتا بدونه چ  یستمن ن یجا یچکی. هیستن یچکیحق با ه-
 یمن شکنجه روح   یبه اندازه     یچکی. هیدهنرس  یمثل من به ته زندگ   یچکیه

و  یانمهر از ک یدونداد هست، نهال نبا ینشده تا قدر آرامش و بدونه! تا وقت 
نهال  رایب یذاره اتفاق  یهم بخوره نم ینخانواده اش بترسه. ونداد اگه زم
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

ونداد سروش دخالت کنه! به من اعتماد  یحق نداره تو زندگ  یچکی. هیفتهب 
 کن نهال! 

 یکه با درد انها را گفته بود. نم  یونداد  یحرف ها  ی. براتیخصدا اشک ر  بی
 یروننه! از آغوش او ب یادانست خوشحال باشد که ونداد او را دوست دارد 

 سبک شده بود. یرا پاک کرد. کم یشآمد. با پشت دست اشک ها

 یم ی. سعیستاون خانواده مهم ن یبهت اعتماد دارم ونداد! برام حرف ها-
که   یتواقع یول یارم؛کنم در مقابل حرف مردم کم ن  یم یسعباشم.  یکنم قو

 شه. یشاگرد ساده بوده فراموش نم یک پدرش  ینهال خسرو

. اگه تا فردا یستن ی. چاره ایمصبر کن یدکنم. با  یرو عوض م یزهاچ یلیخ-
خواد دوباره بهت فشار  یاز اومدن بهم بگو! دلم نم یشد یمونقبل پرواز پش

 وارد شه. 

 ا به حرکت در آورد و ادامه داد.ر  خودرو

هم درست بود. پسرش عاشق دختر شوهر دار شده بود   ییتزن دا  یحرف ها-
اون دختر حقش نباشه،  یدهم نداره! شا یترس یچو االن هم دوسش داره. ه

شدن پدر و مادر  یدااگه بعد از پ یکنه. حت   یاون همه کار م یتامن یبرا یول
 سال که پنج   یدختر  ی یهاون، دختر نخوادش! پسر کنارت طاقت گر  یاصل

که   یهاش و درک کن! پسر  یت. پس حساسیستمسبب حال بدش بود ن
 یک داشته باشه.  یجانکه شور و ه  یستساله ن یستکنارت نشسته جون ب

که داره   ییها یو چهار ساله اس که با وجود کم و کاست  یمرد بزرگسال س
 . یادزنش ن یکنه تا خم به ابرو  یتمام تالشش رو م
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بدون نگاه کردن به او سر تکان داد. خوشحال بود از وجود ونداد! حرف  نهال 
نگاه  ینانهخوش ب یندهکرد به آ   یعمه اش را هم فراموش کرده بود. سع یها

 اش ندارد.  یندهآ  ی یهاز چند ثان یخبر  یچکسه یکند؛ ول

 ینا یوقت  یو نشون داد یتجد ی. از بس چهره یادحرف ها نم ینبهت ا-
 شم همسر. یرو به اون رو م یناز ا یزن  یحرف م یجور

نسبتا شلوغ رستوران  یابانلبش نشاند و وارد خ یرو یلبخند کمرنگ  ونداد
 شد.

 یدو باخته. الهه خانم! با ینشوقته دل و د یلیکه کنارت نشسته خ  یپسر -
 شک نکنه.  یبود تا کس یم یجد

 یو اتفاقاتش شده بود. دلش م یادن یخیالاز سرش افتاده بود. ب روسری
آنها در همان خودرو   یکند و زمان برا  یداگفت و گو ادامه پ  ینخواست تا ابد ا

 متوقف شود. 

. امشب برو لباسات و جمع کن! قبل رفتن یمدار  یطصبح بل  یازدهفردا ساعت  -
 بهت بگم.  یدحرف ها رو با یسر  یک 

 یناز . نام آ یدلرز  یگریاکتفا کرد. تلفن همراه ونداد بار د  یباشه ابه گفتن    نهال
را خاموش کرد. کنار  یکنارش را فشار داد و گوش  یصفحه افتاد. دکمه  یرو
 گفت:  یطنترا باال انداخت و با ش یشپارک کرد. نهال ابرو یابانخ

 اتفاق اون دفعه تکرار شه؟ یترس یم-

 به او انداخت. یگاه ن یمکمربندش را باز کرد و ن  ونداد
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

مراقب   یشتر ب  یدترسه. بهم حق بده! با  یم  یدو سف  یاهس  یسموناز ر  یدهمار گز - 
اومد  یشپ یهستم که حواسم بهت هست؛ اما اگه کار ضرور ی. تا وقت یباش

دو تا  یحواست و جمع کن! دوتا چشم دار یبر  ییتنها جا یو مجبور شد
 .یدترس یدجماعت با ینهم قرض کن. از ا یگهد

 یمدام در سرش زنگ م یمان یاز او نبرد. حرف ها یپدر بزرگ! اسم نگفت
 یادهپ یناش را کالفه محکم کرد و همراه ونداد از ماش یخورد. نهال روسر 

 شد. 

*** 

آتش شده بود؛ اما   یبود. آوا مانند اسپند رو  یشبا اخم نظاره گر زن عمو  آزاد
شکست.  یم یگریپس از د یکیرا  یشگفت و فقط ناخن ها ینم یزیچ

 به دخترش انداخت و گفت: ینگاه  یالسه

بشه.  یعاشق هر دختر  یدخان نبا ینوه  یدین؟مگه بد گفتم بهم پر  یه؟چ-
 !یگهد یکی ینداره؛ ول یو نخواست اشکال یناز آ 

 شه؟  یم یزن عمو؟ خودش چ  یسادگ  ینبه هم یگه؟د یکی-

را دوست  یونو عروس کتا یانمهر دستش زد. از اول همسر ک یرو یکی سهیال
 گذاشت.   یم یگر  یلهو ح یگر   یموذ ینداشت. در جمع ها سکوتش را پا

دختره  یگفت   یم یدرس ی! از اولم هرجا میشما از اول هم با نهال لج بود-
مامان جون   ینمکردم؟ ا  یباهات بحث م  یمونچه قدر سر دوست  یادته!  یهموذ
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 رمان  کی

محرم  یله! ونداد عاشقش شده. جرم که نکرده! دوما داداشم وقت بگم کاره د 
 ! دناونا مجر  یکرد. االن هم که هردو  یبود به نهال فکر نم یناز آ 

 اش نشاند و گفت:  یشانیپ  ینب  یاخم  یالبا اخم نظاره گر آنها بود. سه  حسین

 خوام. یمن عروس فلج نم-

 زد و گفت: یشخندین آوا

آره؟ پس حتما بهت نگفته   یونحتما کتا  یدی؟ا شنحرف ها رو از کج  ینعه؟ ا-
بار تو  یک آزاد  ینافتادن نهال بدبخت بود. هم یمقصر اصل یشکه پسر روان

 ینا  ین؟کن  ینهال و متهم م  ینبودش! چرا دار  یدهد  یدختره ا  یکبا    یابونخ
گفت   ینگفت  یچ   هر و چهار سال    یانتخاب ونداده! ونداد عاشق نهاله مامان! س

. یننگفت. بهش تهمت زد یزیچ ینو واسش نشون کرد یناز چشم. از قبل آ 
. کدومتون باورش یستکرد که مقصر ن  یداد. داد و بیناز خانواده دورش کرد

ال که حا ی؟به پسر بدبختت داد یزشت  یهم تو مامان چه لقب ها ین؟کرد
 ینبذار  ین؟کن  یم  تدخال  یشتو زندگ  ینعاشق نهال شده دوباره دار  یدیفهم
به  ین؟کنه و جواب عکس بهش بد  یخوب  یو بکنه! اونم آدمه! تا ک  یشزندگ

 . ینمردم و قبول کرد یحرف ها یستینپشتش با ینکها یجا

بود ادامه   یستادنقلبش در حال ا  یتشد و در صورت مادرش که از عصبان  بلند
 داد.
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 رمان  کی

. عاشق یست! جرم که نیرهگ  یکنه از شما هم اجازه نم  یونداد هر کار بخواد م- 
شبا از کابوس نهال  یشده. پنج سال بخاطر حرف پدر بزرگ سکوت کرد. بعض

 ... .ی. تا داشت رویداز خواب پر 

 حرف دخترش را قطع کرد و گفت: یتبا عصبان حسین

 حرف نزن!  یجور ینبس کن آوا! با مادرت ا-

بهش! مغز دوتا  ینخوب دختره پرت کرده نه؟ آفر  یگه؟نه بذار بگه! خب د-
 بچه ام و شست و شو داده!

 که از بغض دو رگه شده بود به پدر و مادرش نگاه کرد و گفت:  ییبا صدا آوا

پسرتون به وجود و  ی. فقط کاش وقت یناسمش و بذار ینخوا یم یهرچ -
چرت و  ی. کاش انقدر ضربه با حرف هاینبود یداشت م یاجاحت یتتونحما

 یشوضع زندگ ینکه ا  ینبود یستاده. کاش پشتش اینزد یپرت بهش نم
 نشه!

دل آزاد را زده   ی. حرف هایدکنار آنها گذشت و در اتاق را محکم به هم کوب  از 
 یدهرا د  یانمهر انداخت. از صبح که پدر ک  یینسرش را پا  یبا ناراحت   ینبود. حس

آن شرط را گذاشته است.   یانمهر بود. ونداد بخاطر همسر سابق کبود و او گفته  
رفت؛ اما همسرش   ینم  یادشونداد که ان شب با نهال حرف زده بود    یچهره  

 یشآت  یدر روضه به او گفته شده بود مانند اسپند رو  یگریکه حرف ها جور د
ر در » مشترک مورد نظ  یامونداد را گرفت اما پ  یشده بود. آزاد مجدد شماره  

دانستند.  یکدام از آنها نم  یچ. هیچیدباشد « در گوش اش پ یدسترس نم
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 رمان  کی

آنها   یهمسرش شده است و روز عروس  نهالونداد کار خودش را کرده است و   
 شد.  یم یجالب یز سورپرا

*** 

 )نهال(

کردم به اطراف نگاه   یشدم. سع یمان  یرا داخل در انداختم و وارد خانه    کلید
و  یماجفت کفش هم ن یک یصورتم نشود. حت  یروانه  یمنکنم تا اشک ها

کرده   یتمرا که امروز بسار اذ  یاز خودشان به جا نگذاشته بودند. روسر   یاوشن
رفتم. برق را روشن   یاوشمبل انداختم و به سمت اتاق مشترکم با ن  یبود را رو

 یش،کردن ها  یتو اذ یشها یافتادم. نگران  یاوشن یها یطنتش یادکردم. 
رفتم.  یمشد؟ به سمت کمد لباس ها یمگر م ینکنم؛ ول یهتا گر  یدمم را گز لب

با چوب  یم،آوردم و بدون مرتب کردن لباس ها یرونتخت ب یر چمدان را از ز
چرخاندم.  یوار را به سمت د سرملباس ها را داخل چمدان انداختم.  یلباس

نگاه کردم.  را یاوشو ن یمان یر نصب شده بود. س یوار به د یمانعکس سه نفر 
منتظ  یدبا یگر چندماه د یاچند روز  یند؟آ  یماندم تا ب  یمنتظر م یدبا یتا ک 

شدم؟ با زنگ خوردن تلفن همراهم نگاه از عکس  یار جانب آنها م یتماس
 یگر کرد. به بهزاد گفته بودم که د  یم ییخودنما یگوش  یرو یاز گرفتم. نام ن

 یاطالع داده بود. تماس را وصل کردم. صدا  یروم و او هم به خانم رحمت   ینم
 .یچیددر گوشم پ یاز بلند ن

 یمگه نگفت  ی؟بفهمم ازدواج کرد یدکشمت. االن با یدستم بهت برسه م-
. رنگ و یدمفهم یاز اول م یددونستم؟ با یو من نم یحامله بود ی؟مجرد
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 رمان  کی

بود و من  یباردار یونه کمت همه و همه نش ینداشته ات! اشتها یرو 
 .یدمنفهم

 را برداشتم و گفتم:   یازممورد ن  یل. وسایدمکه بهزاد گفته بود لبم را گز   یدروغ   از 

 .یفتادن یو اتفاق  یدمنداره. حاال که به موقع فهم ی! اشکالیازجانسالم ن-

بچه ات  یزد یبا حسن آقا سر و کله م یگهد یکماگه  ی؛خداروشکر رفت -
 شد. یمونگول م

. شارژر از دستم افتاد. »ادامه نده دخترم!« یچیدمرد درون گوش ام پ صدای
از  یآرامش داشت. آرامش یترساند؛ ول یمرد مرا م یبه خودم آمدم. صدا

تخت افتاده بود  یر ! سرم را تکان دادم و خم شدم تا شارژر را که زیماجنس ن
 را بردارم.

 یکردم به حرف زدن وادارش کنم؛ ول یکردم. سع یواسش نم یمن کار-
 سکوت کرده بود.

 یزهرا و هست   یالرفت و خ  ی. اونم از مرکز توانبخشیاون شب تو رفت   یاز وقت -
 رو راحت کرد.

 را با زبانم تر کردم و متعجب گفتم: لبم

 نداره. یکس و کار  یرفت؟ تو که گفت -

 گفت:  یاز چمدان گذاشتم. که ن یگر د یبرا داخل ج وسایل
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 رمان  کی

نهال؟  ی. خوب یخیالرو ب ینااومد گفت زن برادرشه و رفت. حاال ا یزنه ا یک - 
 کن!  یتآره؟ مراقب خودت باش خودت و تقو یگهد یمشهد

 ثابت ماند. یاوشبالشت ن یرو نگاهم

خوشبخت  یدوارم. امیامب یتتونم عروس ینم یدمراقبم. ببخش یاز باشه ن-
 مشهد برگردم. یک   یسترم تهران و معلوم ن یدارم م . نه فردایباش

خاله رو ببوسش. به آقاتون هم سالم   یز . عز یرمگ  ی. بازم باهات تماس میاوک -
 برسون!

 . خدافظ!یرسونمو م یتبزرگ-

رفتم و سرم را داخل بالشتش فرو   یاوشبه سمت تخت ن  یقطع شدن گوش  با
! کاش! چند یان. کاش زودتر بیچیدپ  ینیمشامپو و ادکلن تندش در ب  یبردم. بو

 ی یهکه بخاطر ال  ییموندم و بعد هم با چشم ها یدر همان حالت باق  یقهدق
دوباره به  یو چجور یک   یستاشک تار شده بود. اتاق رو ترک کردم. معلوم ن

دادم و وارد شدم. برق را  یینرا پا یمااتاق ن ی یرهخونه برگردم. دستگ ینا
در   یجلو  یو اتاق خال  یخال  یتخت   یدنروشن کردم. نتوانستم تحمل کنم. با د

که در دلم نشسته بود   یاز غم یکردن تا کم  یهنشستم و شروع کردم به گر 
سبک  یحالم بهتر شد. کم یکردم؛ ول  یهدانم چه قدر گر  یکنم. نم  یداپ ییرها

ام پاک کردم و بلند شدم که   یپالتو خاکستر   ینرا با آست  یمتر شدم. اشک ها
پنهان شده بود ثابت ماند.  یزیکه پشت ساعت رو م  ید یس ینگاهم رو
براق نشده بودم.   یچند روز گذشته حالم خراب بود که متوجه ش  ینانقدر در ا

را از پشت  ید یرفتم. س یعسل سمتچمدان را رها کردم و به  یدسته 
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 رمان  کی

. یدلرز  یکه م  ییهجوم بردم. با دست ها  یزیونساعت برداشتم و به سمت تلو 
خانواده گذاشتم. وارد منو شدم و تنها  ینمارام س ید یرا داخل س ید یس
 یمبل نشسته بود و با لبخند  یرو  یماکه داخل فلش بود را باز کردم. ن  یزیچ

 یدهبودمش را پوش یدهکه روز آخر د  ییشده بود. لباس ها یرهخ ینبه دورب
 ی هفت مشک   یقهآن ژاکت    یکه رو  یطوس  یراهنو پ  یبود. شلوار مخمل مشک 

 مثل مرتب بود. یشبود. موها یدهپوش

سال رو با خودم  یستب ین! کل ایمان یسالم نهالم. دختر قشنگ و دوردونه -
بگم و از کجاش بگم و االن  یبهت بگم. از چ  یروزش برسه چ  یفکر کردم وقت 

 یاوشتو و ن یکردم برا  یسال سع یستب ینتو اشده. من  یواقعا ذهنم خال
 پرستیکه چرا سر   یستمن یمونوقت هم پش یچهم پدر باشم و هم مادر! ه

 یاجپدرها باشم. هرجا به کمکم احت ی یهکردم مثل بق  یشما رو گرفتم. سع
. یرمدستتون بگ ینخورد ینخودم و بهتون برسونم. هرجا زم ینداشت

 ین؛. شاد باشینخوشحال باش ین؛اشتباه نکن اشتباهاتتون رو بگم تا دوباره
وجود سن   بامادر    یک مثل    یشهتو نه! هم  یبود؛ ول  یاوشن  ید. شایننبود  یول

کنه و خودت   یخوب زندگ  یاوشتا ن یکرد  یکمکش م  یکمت کنارش بود
شما رو رها کرد و چرا رها کرد. چرا  یک   یتا بفهم یدنبال مقصر بود یشههم

 من شما رو انتخاب کردم و اون اتفاقات افتاد. 

 مبل نشستم.  یگرفت. ماتم برده بود. جلو  یننگاهش را از دورب نیما

 یلیلبت بخنده. نخواستم خ یخواستم خوشبخت ش یمتو زندگ یشههم-
 یآدم هاتقاص اشتباهات  ید! شما نبایاوش. نه تو نه نینرو بفهم یزهاچ
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 رمان  کی

آدمشه و  یانمهر فکر کردم ک یش. شش سال پینداد یرو پس م یگرید 
زدم فقط حال  یورق برگشت. هر وقت بهت زنگ م یول ی؛ش یخوشبخت م

باهام   یحال بدته! وقت   یلو اون دل  یبد  یوقت نگفت   هیچ.  یگفت   یخوبت و م
 کردم؟  یچه فکر  یدون  یم یمارستانب یامب یدتماس گرفتن و گفتن با

 .یدگونه اش چک  یقطره اشک رو  یک نگاه کرد.    ینرا باال آورد و به دورب  سرش

گفتن خالت رو   یوقت  یول ی؛کن  یرمغافل گ یخوا یو م یفکر کردم باردار شد-
رو سر من   یادن  یرو از دست بد  یزهاچ  یلیتا آخر عمرت خ  یدبه وخامته و شا

. یدیمرس یاوشد من و نعملت تموم ش ی. وقت یدمرس یر آوار شد. د یاوشو ن
که چه   یدمتد  یکردم. وقت   ی. حرصم و سر بهزاد و ونداد خالیدمو ند  یانمهر ک

از خودم بد اومد. عذاب  یلعنت  یاون دستگاه ها یر و ز یقدر الغر شد بود
 یافتاد. وقت  یاتفاقات نم ینا یناومد یوجدان گرفتم. اگه شما ها با من نم

تونه راه بره قسم خوردم تاوان  ینم هیگکه گفت د  یدمدکتر و شن یحرف ها
زمان   ینبگم کمه نهال! تو ا  باز حال خرا  یو بهش بدم. هرچ   یانمهر ک  یکارها

نشد. بعد از چند عمل سخت و  یهمه کار کردم تا حالت خوب شه ول
 ی؟چ  یاوشترست از من و ن ی؟روحت چ  یول ی؛راه بر  یتونست  یزیوتراپیف

کرده بود. هم تو و هم بهزاد   یونهروانشناس همه و همه من و د یحرف ها
 گشت.  یکه دوباره حالش به گذشته بر م

انداختم. چه قدر حالم خراب بود. چه قدر  یینشد. سرم را پا یدام شد گریه
. دستش را یدنگو یزیکنم و او هم چ  یهخواست تا گر  یرا م یمادلم خود ن

 سرم بکشد و آرامم کند.  یرو
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 رمان  کی

بود که  ی. شناخته بودمش. همون مردیدمونداد و د یشچند ماه پ ینکها تا- 
اون کرده بود   یخودش رو سپر بال  ینکهگفت از ا  یم  یاشاز خوب  یشهنهال هم

که اون   یشب  یبودمش؛ ول  یدهدوبار د  یک،  ینتهران بود  ی. وقت ینهنب  یبتا آس
 ی! نپرس چ رهقراموضوع از چه  یدم. فهمیاتفاق افتاد و تو با اون وارد شد

 . یفهم یرو م یز ! وقتش که برسه همه چیمنپرس من ک

 یسکوت خانه را م یمهق هق ها ی. سرم را باال آوردم صدایدتلخ خند نیما
 شکست.

دادم  یحترج یزهاچ یلیخ یدنبا فهم یکردم ونداد و ازت دور کنم؛ ول  یسع-
مشکوکت رو  یدونستم افتاده دنبال خانواده ات و نگاه ها ی. میستمکنار با

 ی،اون شب باهات تماس گرفتم و برنداشت   ینکهکردم. تا ا  یخودم حس م  یرو
رو  یهمه چ  یدمونداد! اونجا فهم یدند یکه قراره بر   یقبلش هم گفته بود

ناراحتت   یاوشدونم رفتن من و ن  یدارم نهال! م  یخواهش  یک . ازت  یدینفهم
. یرو بفهم یزهاچ یلیتا خ یکنار اون باش  یدونداد هست. تو با یه؛ ولکن  یم

! باهاش برو! با خانواده ییتهتونه ازت محافظت کنه پسردا یکه م  یتنها کس
ونداد  یکن! هر حرف   یداپ همرو  یات روبه رو شو! مادر و پدرت و مقصر اصل

از  یه کاف و سخت تر نکن به انداز  یطنکن! شرا یگه رو گوش کن! لجباز  یم
 یهگاه تو بود. االن تو تک یهاون تک یزمان  یک . یدهکش یشپدر یخانواده 

 یگاهش باش! بهش اعتماد کن. بخاطر ونداد هم که شده گذشته رو بفهم؛ ول
 یری افته تا از افتادن اتفاق بزرگتر جلوگ  یاتفاقات م  یلینره خ  یادتوقت    یچه

 کنه. 
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 ینگاه م  یزیونتلو  یصورتش نشاند. بدون پلک زدن به صفحه    یرو  لبخندی 
 کردم.

قدم  یک حواسم بهتون هست.  یشه! منم همینخوشبخت باش یدوارمام-
. بخاطر یایمم یاوشهستم. به موقعش هم من و هم ن یازتون عقب ترم؛ ول

 بگرده! یچندسال هم که شده دنبال مقصر اصل ینا

صورتم   یرا رو  یمرا خاموش کرد. دست ها  ینمبل بلند شد و دورب  یاز رو  نیما
در ذهنم  یمان یحرف ها ی. کلمه به کلمه یختممهابا اشک ر یگذاشتم و ب 

 یستادمنشسته بود افتادم. وقت رفتن بود. ا  ینونداد که در ماش  یادثبت شد.  
 یفمرا درون کاورش گذاشتم و داخل ک ید یرام را باز کردم و س ید یو س

خانه را   یرا سرم کردم و برق ها  ی. روسر یدممدان را کشچ  یانداختم. دسته  
کردم. در خانه   یم  یداآنها را پ  یدهم که شده بود با  یماخاموش کردم. بخاطر ن

در  یدزدند با یهم بهم م یاگه حرف  ی. حت یستادمرا بستم و منتظر آسانسور ا
آمد و  یادمونداد  ی! حرف هایماندو ر ماندم. بخاطر ه یعمارت کنار ونداد م

رنگ   ییطال  ینگ . دستم را باال آوردم و به ریندلبم بنش  یرو  یباعث شد لبخند
 یشدم. من کنار ونداد م یرهکرد خ  یم ییکه در انگشتم خودنما  یمتیگران ق

 ینم یوقت پشت من را خال یچ. او هیایمبر ب یزهاچ یلیتوانستم از پس خ
را زدم.   ینگ و پارک  یدمخل آسانسور کشکرد. در آسانسور باز شد. چمدانم را دا

 یر ز یملبود و ر یدهصورتم ماس یبه صورت خودم انداخت. کرم رو ینگاه 
 یر آوردم و ز یرونب یفماز ک یا یکرده بود. دستمال کاغذ  یاهرا س یمچشم ها
 یادخورد به جز تازه عروس.  یچهره ام م ی. به هرکسیدمکش  یمچشم ها
 یناز ا  یشتر زدم. هنوز ب  یشخندیبودم افتادم و ن یدهام که ند  هعم  یحرف ها
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 یمبه زندگ  یدمچسب  یم  یددادم. با  یگوش م  یمابه حرف ن  ید. بایدمشن  یها م 
از ونداد! درباز شد. همراه با چمدان از  یتکردن مادر و پدرم و حما  یداو پ

و در  هخان یندر هم یدرا با یمها یهام خارج شدم. تمام گر  یپدر یخانه 
نبود.  یهشدم وقت گر  یبا ونداد همراه م یکردم. وقت   یاعت دفن مس ینهم

دپرس باشه و  یجور ینگذاشتم هم  یم یدکردم. نبا  یبه او هم کمک م یدبا
را باز کردم. ونداد با باز شدن  ینلبم نشاندمم و در ماش یرو یمحتاط! لبخند

 کرده  یتشاذ  یلیسه روز خ  یننشست. دلم به حالش سوخت. ا  یشدر، سرجا
را کنار نگذاشته بودم. آن هم مجبور شد دست  یو زار یهجوره گر یچبودم. ه

 یادهبلند کند. حقم بود. ونداد در صندو عقب را باز کرد و خودش هم پ یمرو
سوار  یع ازش کردم و سر  یسرخ شده بود. تشکر  یمشد. از سرما دست ها

و راهش را به سمت  شد ینشدم. ونداد بعد از گذاشتن چمدان سوار ماش
 را بستم و گفتم: یمچشم ها ینآمد. بنابر ا یخانه اش عوض کرد. خوابم م

 یدارمب یدیم. رسیدمنخواب یزنم. چند روزه درست حساب  یچرت م یک من -
 کن!

زمزمه کرد. هنوز ساعت شش عصر بود. دست  ینگاهم کرد و باشه ا خسته
او با  یرین. ادکلن گرم و شیدمهم گذاشتم. نخواب یرا رو یمچشم ها ینهبه س

 یمن گرفته بود. آرامش یعطر تنش مخلوط شده بود و خواب را از چشم ها
نهاد یشکه کنار ونداد داشتم لذت بخش بود. چه قدر خوشحال بودم بخاطر پ

خواهد عالقه  یاو! االن چه بخواهد چه نخواهد همسر من است. حال م
 یشوند نم یجهم بس یامردم دنخواهد نداشته باشد. اگر  یداشته باشد و م

 را شکست. ینونداد سکوت ماش یتوانند ما را از هم جدا کنند. صدا
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بعد  یز دوباره برگردم. برو اشکات و بر  یاگه نشد ی؟کرد  یهگر   یشد یخال- 
 روش!  یگهد یکم یدم. من که هفتاد و دو ساعت نخوابیمبر 

. پس برو که قول راحت باشه! اگه راحت نشده بودم کنارت نبودم یالتنه خ-
زحمت باال بردن منم خودت  یاالن جنازه نشم و مجبور ش یندم هم ینم

 !یبکش

 را باز کردم و گفتم: یمنگفت. چشم ها یزیکرد و چ  یتک خنده ا ونداد

بعد! انقدر خسته ام  یبخوابم. حرفات و بذار برا یخونه بذار یمشه رفت یم-
شه؟  یپرسم. م یتهران ازت م یدیمشم. فردا که رس یسواالم م یخیالکه ب

 بعد؟ یبرا یقول و قرارات رو بذار

 فرمان زد و گفت: یانگشتش رو با

 شه!  یآره م-

باز  یموت. در را با ریستادخانه اش ا یجلو یقهکردم. بعد از چند دق  سکوت
ظهرش را بشنوم.   یخواست دوباره حرف ها  یشد. دلم م  ینگکرد و وارد پارک

دانستم  یدوست داشتنش را! هرچند م یاوردخواست به زبان ب یدلم م
. ادنشان د ید. بلکه در عمل هم بایستدوست داشتن تنها به زبان آوردن ن

 یمکرد. پشت پا  یم  یتماذ  یمشدم. کفش ها  یادهرا پارک کرد. خسته پ  ینماش
کرد.   یزوق زوق م یمبودن کفش ها، پنجه ها یز را زده بود و بخاطر نوک ت

ام را محکم کردم. جلوتر از من به  یروسر ینثار سحر کردم. گره  ییناسزا
قدم به جلو  ندو چ یدمکش  ینزم یرا رو یمسمت آسانسور رفت. به زور پاها
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آسانسور گذاشت و به  یشد. چمدان را جلو یرمبرداشتم. ونداد متوجه تاخ 
 و گفت: یستادخواهد بغلم کند؛ سرخ شدم. کنارم ا یم سمتم آمد. فکر کردم

 خسته ام!  یلیشم. خ یهوش م یعجله کن نهال! االن ب -

 آرام به سمت آسانسور رفتم. یکردم و با قدم ها  اخمی

 اومدم. فقط مشکل دارم. پاهام داغون شد. یهم م یگفت   یشما نم-

 لب گفت: زیر 

! یگهد یپوش یم یکن  یاشتباه م یراه بر  یتون  یکفش ها نم  ینتو که با ا-
 !یقدرت راه رفتنت رو به دست آورد یهمدت کم یک هنوز 

انداختم. ان روز نتوانستم خوب به اطراف دقت  ینخودم را داخل کاب سریع
به  ینگ  یانداختم. بگ  یمانبه هردو یپنجم را فشار داد. نگاه  یکنم. طبقه 

بودم   یج! امروز انقدر گیگرفت   ینم  یجد. البته اگر اختالف قد را  یمامد  یهم م
خوش دوخت   ار در آن کت و شلو  یکلشنشده بودم. ه  یشکه متوجه لباس ها

 یراسالمیغ  یشد. در باز شد و قامت دختر با لباس ها  ینشان داده م  یبه خوب 
 یبود. لبخند رو ینمانب یکم  یمن و ونداد که فاصله  یدنشد. با د یاننما

 یشتر سال ب یک و  یستب - یستبه دختر که ب ینگاه  یم. ونداد نیدلبش ماس
 ی. شلوار قد نود مشک گذراندمرا از نظر    یشنداشت انداخت. با تعجب سر تا پا

 یشبود و آرا یقاییکوتاهش بافت آفر   یدو بند. موها یرنگ و تاپ مشک 
او لب  یانداخت و من به جا یینداشت. ونداد سرش را پا یادینسبتا ز

 و از نظر گذروند و روبه ونداد گفت: یمپا . دختر سر تایدمگز 
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 . یننداشت یفخونه تشر  یچند روز یک سالم عرض شد ونداد خان! - 

 نگاهش کرد و گفت: یتنفر نگاهم کرد. ونداد جد پر 

 به شما آمار رفت و آمدم رو بدم؟  ید! بایسالم خانم شفاه -

 د.طبقه گذاشته بود تا باز بمان یدکمه  یبا حرص دستش را رو دختر 

 ینسالم ینمخواستم بب یکنم. فقط م  ییباشم از شما بازجو یبنده خر ک  یر خ-
  یه؟نه؟! مشکل یا

کردم. اشاره کرد و ادامه   یدستش به من که مبهوت و سرخ شده نگاهش م  با
 داد.

 !ینسالم یدمکه االن فهم-

 زد و گفت: یشخندیدستش را دور شانه ام حلقه کرد. ن ونداد

خانم همسر بنده   ینکنم به شما مربوط باشه! در ضمن اسالم بودن من فکر ن-
 هستن.

به  یتکان خورد. لبخند خسته ا  یشدر گلو  یزینام همسر، چ یدنبا شن  دختر 
کرد و   یابراز خوشحال یکردم. او هم با تنفر و ناراحت   یاو زدم و ابراز خوشبخت 

 یبسته شدن در را زد. بخاطر فاصله    یگفت. ونداد دکمه    ینیخوشبخت بش
 .یدمآورد. سوالم را پرس ینم یشاو به رو یمعذب بودم؛ ول یکماننزد

 سر و شکل ظاهر شد؟  ینبود؟ چرا با ا یک   ینا-

 رفت گفت: یطور که جلو م ینباز شدن در، چمدان را برداشت و هم با
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رده خو یشکست عشق  یدادونم. جد یدختر موکل من! سر و شکلش هم نم- 
بخنده  یکیو اون  یکی ینبا ا یارهکه حرص طرف رو در ب  ینا یفکر کرده برا

 شه. یعوض م یز سر و وضع ظاهر بشه همه چ ینو با ا

 .یدمپرس گیج

 شده؟ یعاشق ک -

کم!   یلکوچک با وسا  یرا از پا درآوردم و وارد خانه شدم. خانه  یمها کفش
 ییانده بود. نگاه گذرانم یادم یزیچ یجا آمده بودم؛ ول ینآن شب هم هم

دور تا  یمشک  یچرم یکه مبل ها  یکوچک   یراییبه اطراف انداختم. هال و پذ
 ینصب شده بود. جلو   یوار که به د  یکوچک   یزیونشده بود با تلو  یدهدورش چ

هم   یدر، آشپزخانه قرار داشت. در را پشت سرم بستم. سمت راست در ورود
را  یدنبود. ونداد کل یشتر ب یسه اتاق قرار داشت. سر جمع خانه پنجاه متر 

 اپن انداخت و گفت: یرو

 یست؛تو خونه هست و در حد دختر عمه ام ن یکم  یل! وسایگهشرمنده د-
 تهران... . یمفردا بر  یول

 ردم.را قطع ک حرفش

 یی؟بود پسردا یعاشق ک  ینگفت -

 ونداد باال رفت. کتش را از تنش درآورد خونسرد گفت: ابروهای

االنت به جز خواب،  یتنها دغدغه  یستی؟خونه ناراحت ن ینجدا از ا-
 یمه؟همسا
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پالتوام را باز کردم و دراز  یکرد. دکمه ها  یدرد م یمسمت مبل رفتم. پاها به 
 .یدمکش

 کرد؟  یمن و نگاه م یشده بود که اون جور یآره! عاشق ک -

! بلند شو برو بخواب! اون اتاق هست. فردا به یپتخوشت ییهعاشق پسردا-
 یاز فردا کالهت و قاض  یدتموم دارم. توهم با  یمهکار ن  یکل  یدنمونمحض رس

 ! یناراحت نش یزیسر هرچ یکن

 یول  ید؛بار  یم  یشاز سر و رو  یتفاوت بود. خستگ   ینشستم. ب   یمسرجا  سریع 
 خونسرد بود. 

 عاشق تو بود؟-

من  یمبل جلو یاپن گذاشت. رو یرا باز کرد و رو ینشسر آست ی دکمه
 نشست. 

 یک  یبود تموم شد. منم جواب عالقه  یزیچ یک چرا واست مهمه نهال؟ -
 طرفه اش و دادم. 

 نشستم.  ینهبه س دست

 یدارو که واسم گذاشته بود رو پ یمان ید یشم. بعد چند روز س یناراحت نم-
 و تو همون خونه چال کردم.  یامها و ناراحت یهکردم. گر 

بود.  یتکان داد. بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. همان اتاق آن روز سری
ادکلن  یک کوچک که   یزآرایشو م یوارینفر کنار اتاق بود با کمد د یکتخت 

 ینا یدشدم. با یم یگر د یآدم یدقرار داشت. از فردا با یشو چند ساعت رو
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. هم بخاطر ندمما  یکنار او م  یدکردم. با  یمدت احساسم را به ونداد سرکوب م 
دانستم  یشدم. م یدوش اش م  یرو یبار  یدخودش و هم بخاطر خودم. نبا

 یکاف   یکه امروز به اندازه را   یکند. پالتوام را درآوردم و روسر   یاو مرا رها نم
 یرو  یمکالفه ام کرده بود را از دور گردنم باز کردم و بدون باز کردن کش موها

که کنار ونداد بودم. هر چند برق   بود یشب ین. امشب اولیدمتخت دراز کش
 یاتاق به دستبند  یکیبودنش بود. در تار  یدار از ب  یحاک   ینهال روشن بود و ا

 یرنگ که برگ ها ییکه خودش دستم کرده بود نگاه کردم. دستبند طال
انشگتم  یحلقه  یدنبود. با د یکش یسادگ  ینبود. در ح یزانشآو ییزیپا

 یدمفهم  یبا ونداد آشنا شده بود کاش از اول م  لدوباره ذوق کردم. کاش از او
 یکاروقت   یچام است که آن قدر حرف از همه نشوند. کاش ه ییاو پسر دا

را بستم و سرم را در بالشتش  یمکرد که دوسش داشته باشم. چشم ها  ینم
دانم چه قدر گذشت؛  یداد فرو کردم. نم یاش را م یشگیادکلن هم یکه بو

 .رفتم یقیبه خواب عم یول

*** 

ونداد را  یو پنجم شماره    یستبار ب  یرفت. برا  یکالفه وسط خانه راه م  آزاد
و چه بخواهد. بازهم اتفاق   یدک بخواهد. چه بگودانست از که کم  یگرفت. نم

آنها زهر بود. آوا دست مشت شده اش  یبرا یافتاده بود. انگار خوش یگرید
 یدر عمارت م  شپدر بزرگ  یکرد. صدا  یهصدا گر   یدهانش گرفت و ب   یرا جلو

 آمد.
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بکنه! اون از موسسه که  یشوبذار زندگ ینبگ یپسره خوبه! ه  ینا ینبگ یه - 
راست   یک   یدی. حاال دیادکه پشت هم باال م  ییاز گندها  ینمحسام نجات داد ا

خانواده اش  یآدم ها ینتر  یز تو به قبر عز  یآبرو یغلط؟ پسره ب  یگه ک   یم
پسر نوه ام  ینکردم ا  یچه گناه  یاهم رحم نکرده. هه حکم نبش قبر! خدا

 شد. 

آنها سرخ شده بودند. مادر  یداخت. هر سه آزاد نگاهش به عمو و پدرش ان
 یینسرش را پا یاز شرمندگ  ینکرد. حس  یم یهونداد بخاطر تنها برادرش گر 

کار را کرده است و   ینا یشدانست که پسرش چندماه پ یانداخته بود. او م
 یبفهمند؛ اما امان از برادر زاده اش که کمر به نابود  یزود  ینخواست به ا  ینم

 یخانواده حال آزاد را بد کرد. نم  یتمام اعضا  یننفر   ید. صداپسرش بسته بو
 یاناز آنها در جر  یچکدامسوال برده اند. ه یر چگونه ونداد را ز یندتوانست بب

را در بغلش فشرد   یناز نبود از او دفاع کند. حسام، آ   یچکسکار ونداد نبودند. ه
 و با تظاهر گفت:

 !یدشاشتباه کرده آقا بزرگ! ببخش-

 قرمز شده بود گفت: یتکه از عصبان  یخان با صورت  همایون

 ینو آخر   یناول  یدارم برا  ی؟و بکن  یشطرفدار  یخوا  یاشتباه کرد؟ تو هم م-
اسم اون پسره رو تو خونه بشنوم. اسم شما رو هم  یگهبار د یکگم.    یبار م

 زنم. کم آبرومون و برد؟! کم بال سر خانواده آورد؟  یخط م

 همسرش که داغ دلش بخاطر فرزندش تازه شده بود ادامه داد. روبه
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اون  یادبذار ونداد ب یکرد یصدبار با من بحث م یزن! روز یر بگ یلتحو- 
رو تو گور لرزونده! بازم  یامرزهارفته تن اون خدا ب ی؟نکرده. االن چ  یاشتباه 

بگذرم از  یشکار  یانتو خ یشافت  یب  ی،من اگه از کالهبردار یاد؟ب یخوا یم
 گذرم.   یمورد نم یک ینا

 یآنها نم یبه او رفت. هر دو یآزاد را نگاه کرد. آوا چشم غره ا یروز پ حسام
داد.  یدانستند چه کار کنند. ونداد از چند ساعت قبل تلفنش را جواب نم

 یع . آزاد سر یچیدزاد در گوش اش پبوق آ  یاو را گرفت. صدا یدوباره شماره 
 یکند؛ ول  یم یدارا پ یهنگاهش کرد. گفته بود هد ینبلند شد. حس یشاز جا

رفت. بعد از  یاطفرو رفته بود. آزاد به سمت ح یناو آب شده بود و در زم
 انداخت. یندر گوشش طن یشپسرعمو یخسته  یچند بوق صدا

 بودم.  یدار خوبه ب ی؟زن  یزنگ م یندار یکار و زندگ   ینصف شب-

 . یمونداد بدبخت شد-

 و گفت: یدکش  یپوف  ونداد

 هم منم؟  یهاروم ی یاچهباز آزاد؟ نکنه باز علت خشک شدن در یهچ-

 خانه قدم زد. یکالفه جلو  آزاد

 یتون   ینم  یگهشده. د  یشکار تو بوده! اسپند رو آت  یدنبش قبر! آقا بزرگ فهم-
ونداد!  یااس! بلند شو ب  یختهرت بهم رداخل عمارت! اوضاع عما  یپات و بذار
بوده! مامان و بابات  یکارت چ  یلو بگو دل یاب یدوست دار یجون هر ک 

 کمرشون خم شد. آوا... .
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 رمان  کی

 حرفش را قطع کرد. ونداد 

خواد نگران  یدارم. نم یطبل یازدهخب نگفتم گزارش بده! فردا ساعت  یلهخ-
دست  یدباشه با یاونجا! هرچ  یمراست اومد یک فردا  ید! شاینمن باش

 نه؟ یگهسروش رو شه د یونهما

  ی؟زن  یحرف م یدار یاز چ  یای؟ب یخوا یم یبا ک  یم؟اومد-

 شد و گفت: یرهخ یشپله نشست. ونداد به جلو ی لبه

که با   یهسروش بگو امشب، شب آخر  یون! به هماینفهم یم یماومد یوقت -
 ذاره. تا فردا! یبالشت م یراحت سر رو یالخ

. یدکوب  ینو مشتش را بر زم یدکش  یاو قطع کرد. آزاد آرام آه  یرا رو گوشی
 یفرو رفته بود. سرش درد م یکیداد. خانه در تار یهمبل تک یونداد به پشت 

 یدر فکرش م یشاز آنچه سه روز پ یز بود. همه چ یشانکرد. خسته و پر 
کتش  یبو برگه را از جرفته بود. دستش را دراز کرد  یشگذشت زودتر پ
گمشده اش است.  یداد نهال دختر عمه  یکه نشان م یبرداشت. برگه ا

که نهالش خواب بود   یاتاق  یکوچکش کرد. به در بسته   یبه خانه  ینگاه 
کرده بود و چه بر سرش   یامشب و شب خواستگار  یانداخت. چه آرزوها برا

نکن آدم خوبه  یدر گوش اش زنگ خورد » سع یمان یآمده بود. حرف ها
توانست بد باشد؟  یکه اونا از تو ساختن باش! « م  یزیبارهم چ یک! اشیب

نکرده است مسبب حال بد همه شده بود. اگر  یهنوز که جار زده بود گناه 
بود. خسته بود؛  یدهشد؟! خواب از چشمانش پر  یکرد چه م  یواقعا گناه م

 فکر   یز دانست به چه چ  یتوانست بخوابد. نم  ینم  مانند سه شب گذشته  یول
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 رمان  کی

دانست چه   یکه نم  یینگران فردا  یاباشد. نگران نهال باشد    یندهکند. نگران آ  
چرا مخالف ازدواج  یدفهم یدانست. نم یپدر بزرگش را نم یلشود. دل یم

بود. حتم داشت  یدهکه از زبان آزاد شن  یزیاش شده اند. با چ ییعمه و دا
مادر  یادبه  لخینگاهش کنند. لبخند ت یحت  یستندش هم حاضر نپدر و مادر 

خواب آلود به   یو پدرش زد. با باز شدن در اتاق، از فکر درآمد. نهال با چهره ا
متوجه ونداد شود. گردنش را به سمت   ینکهرفت بدون ا  یسمت آشپزخانه م

 یم نیوانگاهش کرد. نهال کالفه دنبال ل ینهآشپزخانه کج کرد و دست به س
به او زد.  یلبخند لذت بخش وندادشد.  یکردن آن نم  یداگشت و موفق به پ

 بلند شد.  ینزم یآرام از رو

 یارم؟از کجا ب یوانشد؟ ل یتشنه ام م یداالن با ینخدا هم یا-

 یم ینتدر کاب یار اخت یو او همچنان دستش را ب  یستادپشت سرش ا ونداد
بود. چشم   یدهادکلن ونداد را از دور شن  ی. بویایدبه دستش ب  یوانچرخاند تا ل

 یرا کامل باز کرد. ونداد دستش را باال برد و دستش را گرفت. به سمت   یشها
بود.  یستادهپشت سرش ا یقاکرد. دق  یتقرار داشت دستش را هدا یوانکه ل

 . یدخواب از سر نهال پر

 مم... نون!-

 یگر د. محتاج نهال بود. ددستش را رها نکر   یصفحه گذاشت؛ ول  یرا رو  لیوان
فکر کردن به او گناه باشد. نهال االن زن او بود. نه همسر   یدکه شا  یدترس  ینم
 ینم یزی! قلبش به تالطم افتاد. ونداد سکوت کرده بود و چیساالر یانمهر ک

 یدببرد. با  یاش پ  یشانیتوانست به پر   ینامنظمش م  یگفت؛ اما از نفس ها
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 رمان  کی

 یخکوبسال کم آورده. ناخودآگاه از نهال که م یککرد که در آن   یاعتراف م 
گرم او روبه ذوب شدن بود با   یدست ها یر بود و دستش ز یستادها یشجلو
 .یدآرام نال یصدا

 یاومد هرکار یشپ یافتاد. هر چ  یشد. هر اتفاق  یکنارم بمون نهال! هرچ -
 یاداره  یتازم بپرس واقع یدیشن یکارم و بپرس! هر چ   یلو ازم دل یاکردم ب

 چوب دار نبرم. تو حرفام و بشنو! باورم کن! بهم اعتماد کن! یگناه باال  ینه! ب 

از آن ونداد گذشته   یزیبه سمتش برگشت. دستش را گرفت و فشرد. چ  نهال
 که غرورش زبان زد خاص و عام بود نمانده بود. 

تو   یمبر   یاب  ی؟گ   یم  ینصف شب  یهحرف ها چ  ینشده؟ ا  یزیونداد؟ چ  یخوب -
 ینداغه! با خودت ا یلیآب قند بخور حالت خوب شه! دستات خ یک هال. 

 کار و نکن!

 نگاهش کرد.  یُاپن گذاشت. نهال با نگران  یلبه  یرا رها کرد و بر رو دستش

آروم شم. تا انقدر عذاب نکشم.   یکمفقط    یکم  یدقول بده نهال! قول بده تا شا-
 هست که من و باور داره.  یکی ایدن ینتا الاقل بدونم تو ا

 یمانع یگر سرپناهش بود را؟ د یزمان  یککه   یتوانست باور نکند مرد می
را باال اورد و صورت او را قاب گرفت. لبخند  یشاو، دست ها ینداشت برا

 زد و گفت: یتلخ 

کنارم   یمدت کم یدونداد! شا یستمتونم باورت نکنم؟ تو بگو! من همه ن یم-
مردم و خانواده ات همه  یهات برا یو دلسوز یاتکارهات و خوب  یول ی؛بود
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 رمان  کی

بهت اعتماد   یشگناه بودنت! من از شش سال پ  یزنه بر ب   یم  ییدو همه مهر تا 
 یبرا روزها ینتو ا یچکیمن! ه یبرا یبود یشقابل ستا یشهکردم. تو هم

 ! هرجایستادی! کنارم ایمن کرد  یتو از پشت   یول  یره؛گ  یخدا موش نم  یرضا
 یکیتو  یدمفهم یوقت  یشچند شب پ یدون  ی. میدیداشتم رس یاجبهت احت

به خودم افتخار کردم  یدون  یچه قدر خوشحال شدم؟ م یخانوادم یاز اعضا
 یسخت زندگ   یسال ها  ین! هرچه قدر هم خانواده ات مقصر ای؟که تو هست 

وقت مرد خوش قلب   یچباشن. تو حسابت از همه جداست. ه یاوشمن و ن
 یرو رهاش نم یشپ یفروشم و تو روزها یمردم نم یو به حرف ها میزندگ
 کنم.

زد  ینیرا برداشت. نهال لبخند دلنش یش. دست هایدرا از نهال دزد نگاهش
 را باز کرد و گفت: یشو دست ها

 یتحرف ها رو نزن! خودتم اذ ینهم ا یگهد یامرد خوش قلب! ب ینجاا یاب-
ترسم دور از جونت   یباالست. م  یلیبدنت خ  یره باال. دما  ینکن. داره سنت م

 شم. یوهب

 یلبش نشاند. چه قدر خوشحال بود از بودن نهال در زندگ   یرو  یکمرنگ   لبخند
دانست. دستش را دور نهال  یبود و نم یاش! چه قدر محتاج آغوش کس

 او یشانه  یحلقه کرد و سرش را خم کرد تا با او هم قد شود و سرش را رو
از دو خانواده   یاوشنهال چنگ زد. مادر و پدر نهال و ن  یگذاشت. بغض به گلو

کرد   یم  یفاوسط ا  ینرا ا  یآنها بود چه نقش  یفرار کرده بودند. ونداد که سوگل
 گونه در آغوش او فرو رفته بود.  ینکه ا
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 رمان  کی

 آرومم کن یجور یهدونم خودت  ینم من 

 ندارم یتو راه فرار یکه جز دست ها  من

 ندارم ییکه اصال کار به جا  نهیود یه

 گفت:  یآرام یبا صدا ونداد

 بخشه خانم دکتِرمن!  یممنونم ازت! حرفات واقعا تسط -

 به صورت او زد و گفت: ی. لبخندیدبغضش را همراه با آب دهانش بلع نهال

به من  ی! هر وقت فکر کردییتو بازه پسر دا یبه رو یشهآغوش من هم-
به بعد  ینرسونم. در ضمن از ا یصدام کن بشمر سه خودم و م یدار یاجاحت

 ینه؟ا یر . غیمو جز هم ندار یمن و تو کس

و به سمت اتاق راهش را کج  یداو زد. دستش را کش ینیب یرو یکی ونداد
 کرد.

 یک  ینو ا یکه تو ذهن ادم بگنجه. خوب   یزیاز چ یشتر ! تو بیماستحق با ن-
 کنه.   یسرم اضافه م یتو یبه فکرها یگهد یدغدغه 

 یتو اتاق که چ   یمفرست  یم  یدمن متعلق به همه ام! حاال که خواب از سرم پر -
 بشه؟ 

 یزد. کجا م یشدر موها ی. دست او را رها کرد و چنگ یستادا سرجایش
داد  یه. نهال به چهارچوب در تکیدرا بگو یتخواست به او واقع یبردش؟ م

 و گفت:
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 رمان  کی

شو  یخیالامشب رو ب ینهم یبکش یشحرف گذشته رو پ یخوا یاگه م- 
 خب؟ بذار فردا شب بگو!

 به سمت نهال برگشت.  جدی

تا مراسم   یمتون  یعمارت. نم  یمر  یراست م  یک نهال! فردا    یمندار  یادیزمان ز-
دستش اومده تا از خانواده   یگهد  یسروش بهونه    یون. همایمصبر کن  یعروس

 دورم کنه.

 با آنها را نداشت. از حرف ونداد جا خورد.  ییروبه رو امادگی

 با اونا رو... . ییروبه رو یفردا؟ من امادگ  ی؟گ   یکه نم  یجد-

 را درهم کرد و حرفش را قطع کرد. یشاخم ها ونداد

 یمه کار شزودتر دست ب  ی! هرچ یهآدمن مثل بق  یک ! اوناهم  یخودهب  یتنگران-
 اتفاقات گذشته هستم رو بگم! یانکه در جر   ییتا جا ینبش یابهتره! االنم ب

و اضطراب به جانش افتاد. تحمل حرف از جانب خانواده اش را  استرس
آنها کجا  یدفهم یم یدگذشت. با یشچشم ها یداشت؟ گذشته از جلو

اد چراغ هستند. حرف ونداد را اطاعت کرد و با فاصله کنار او نشست. وند
گفت.   یمو به مو م  ید. بایدداغش کش  یشانیبه پ  یخواب را روشن کرد و دست 

اش استفاده شود.  یهعل یگر انداخت که چند روز د یخط را جا م یکد ینبا
و   یدحرف گوش کن تمام حواسش را جمع ونداد کرد. شن  ینهال مانند شاگرد

 تر از گذشته شد. در آخر هم نهال متعجب گفت: یجهر لحظه گ
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شد که  یاونا فرار کردن خب؟ چ  یشد؟ تا االن که گفت  یخب ادامه اش چ - 
. بعد کجا رفته؟ بابات یدهپدر و مادرم و فهم یبابات جا یعنیشد؟  ینجوریا
 دونن االن پدر و مادرم کجان؟ یم

 به نهال انداخت و گفت: ینگاه  نیم

 یدونه. برا یهم نم یحاج مجتب یدونه. حت  ینم یچکیبه جز آقا بزرگ ه-
 تمام پول موسسه رو برگردوند.  ینهم

 یرهخونسردش خ یگردنش را به سمت او برگرداند. ناباورانه به چهره   نهال
 شد.

از  یلیخ یگ   یونداد؟ اونا هم حرفت و باور نکردن؟ مگه نم یهمنظورت چ-
 چرا باورت نکردن؟  ی؟جهانت  ییو دا یثاقعمو م یهلحاظ چهره شب

خواست حال او بد شود.   یلبش نشاند. نم  یرو  ینهال را گرفت. لبخند  دست
 نگران او باشد. ینکهشد نه ا یفردا آماده م یبرا یدبا

 تو!  یبرا یه. فردا روز سختیموضوعات شو! بهتره بخواب  ینا یخیالب-

  ی؟کار کن  یچ  یخوا یم-

بود و نه  یر نشبت به از دست دادن موسسه نداشت. نه دلگ یخاص حس
 یزیهرچ  یدست رو  ینکهاتفاقات عادت کرده بود. به ا  ینا  یناراحت! به همه  

 باال انداخت و گفت: یتفاوت شانه ا یبگذارد و از دست برود. ب 

 کار کنم؟  یو چ  یچ -



  

 
839 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

د او را چند سال افتاده بو ینکه در ا  یتخت نشست. اتفاقات  یزانو رو چهار  
در باطن او کم  یشده بود؛ ول یانکرده بود. هرچند ظاهرش هم نما  یر پ یلیخ

 آورده بود. 

بعد االن همه  یتا موسسه رو بخر  یهمه پول جمع کرد ین! ایگهد ینهم-
از اون چند نفر و  یکیاش رفت رو هوا؟ هنوز مگه به پدر بزرگت نگفت اگه 

 !یگهده؟ خب من هستم د یبهت م یکن  یداپ

 یفکرت و بذار  ید! فعال بایفکر کن  یستشه. الزم ن  ینم  یشرواتفاقات پ  ینبا ا-
 شه.  یخدا بخواد همون م یفردا! هرچ  یبرا

 ینا یل. از درک او عاجز بود. دلیدفهم یتخت بلند شد. ونداد را نم یرو از 
 به او زد و گفت: ی. لبخندیدفهم یهمه کوتاه آمدن او را نم

 !یر فردا. شبت بخ یحرف ها باشه برا ی یهباشه، بق-

طور که از اتاق خارج   ینبه نهال زد و هم  یلبش نشاند و چشمک   یرو  لبخندی
 شد گفت: یم

 یبردار! خسته تر از اون  یاب یخواست  یهم م یزیدخترعمه! چ یر شبت بخ-
 شم. یدار هستم که با سر و صدا ب

 ینزم  یشک را رورا باز کرد و ت  یراهنشپ  یرا پشت سرش بست. دکمه ها  در 
سرش گذاشت و بدون انداختن پتو، چشمانش را  یر پهن کرد و بالشت را ز

که   ییفرو رفت. غافل از فردا یقیکه در خواب عم  یدنرس یهبست و به چندثان
 در انتظارش است. 
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پشت تمام اتفاقات نشسته است  یتکرار! انگار کس یافتاده است رو گذشته 
نگردشان و قهقهه مستانه   یآنها کار گذاشته است. م  یکه در زندگ   ینیو از دورب

سخت  یکوبد. زندگ   یخدا م ینبر زم یکند و پا  یم یدهد. خوشحال یسر م
است و  شاو لذت بخ یآخرش تلخ باشد برا یدکه شا  یناعادالنه ا یو باز

 یرحمانه انها را مانند مهره ها یب  که  یستداند. آن کس ک ینم یچکسه
 برد... . یشطرنج جلو و عقب م یدو سف یاهس

*** 

 یها م یبه سمت صندل ییدستش را به دلش گرفته بود و از دستشو آوا
بلند  یشبار سوم امروز حالش بهم خورده بود. آزاد نگران از جا یرفت. برا

 شد. 

 .یکن  یبه حرف که گوش نم یمدکتر بر یابهت گفتم ب یآوا؟ ه  یخوب -

 یرا م یتطور که گ ینسرش را خاراند و هم ینشست. جلو یصندل یرو آوا
 گفت:  یستنگر 

شه خواهرت   یشدم. باورم نم  یجور  ینا  یداداشم مهم تره! بخاطر فشار عصب-
ساده!   یاو تنها دغدغه اش لباس پف داره    یهعروس  یدخر   یر اتفاقات درگ  ینبا ا

 .ینینگ یاگفت؟ کفش ساده قشنگه   یچ  یشممد پاو یشبشه د یباورت م

 .یدکوب  ینکنارش نشست. با نوک کفش اسپرتش به زم  آزاد

گرفته بشه. ونداد   یمکه به همه گفت  یو روز یخواد هر جور شده عروس یم-
که عمو بهرام و حسام هم واسشون بود و   ینیب ی. میستهم واسش مهم ن
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 یآقابزرگ هم که فروش موسسه  یعروس ی. کادویستنبود ونداد مهم ن 
شرکت ساخت و سازه. به نظرت هرچه زودتر مراسم  یدونداد بدبخت و خر

 معلومه که هست. یست؟بشه به نفعشون ن گرفته  یعروس

 او گذاشت و گفت: یشانه  یزد. آوا دستش را رو یشدر موها یچنگ  کالفه

خاطر نبش قبر تونه ب یبکنه. بابا هم نم یفکر  یک دعا کن داداشم که اومد -
 بگه. یزیچ

 یرهت یداشت و پالتو قهوه ا یالغر  یکلکه ه  یبرادرش و دختر  یرو نگاهش
ماند. آزاد رد نگاه آوا را گرفت. صورتش را برگرداند. ونداد از  یرهتنش بود خ
 . نهال سرش را باال گرفت. یددور آنها را د

 کنه؟  یکار م  یچ  ینجانهال ا-

اش نشسته بود انداخت و  یشانیپ ینب یاخمبه ونداد که  ینگاه  یمن نهال
 گفت:

 بگذرونه! یر خدا به خ-

او  یاز کنار آزاد بلند شد و با دو خودش را به برادرش رساند. از چهره  آوا
لبالب از اشک پر شد و نامش را  یشتوانست بفهمد. چشم ها یرا نم یزیچ

گفت و سپس   آنها خوش آمد یو کالفه به هردو یستادصدا زد. آزاد کنار او ا
 روبه نهال ادامه داد.

 بود. یجالب یز اومدنت به تهران سورپرا-
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انداخت. لبخند  یم یشاتفاق پنج سال پ یادکه فرودگاه تهران او را  نهال 
 زد و گفت: یمحجوب 

 به درخواست ونداد اومدم.-

که در  یحلقه ا یدنشده بود با د یرهآنها خ یکه هنوز شوکه به هردو آوا
پالتواش  ینرا با آست یشکرد. اشک ها  یم ییآنها خودنما یانگشت هردو

 گفت:  یپاک کرد و با شوخ 

 گه داداش؟  یم یوسط چ  ینا یزوج  یحلقه -

االن وقت سرخ شدن   یول  ید؛انداخت. از آوا خجالت کش  یینسرش را پا  نهال
داد.  یحق را م ینکدامشان و ا  یچنبود. او توقع رفتار مناسب نداشت از ه

در حالتش دست او را گرفت. قول داده بود که از  ییریتغ یجادونداد بدون ا
 او مراقبت کند.

 .یمازدواج کرد یروز نهال همسر منه! د-

 حوصله گفت: یونداد زد و ب  یبه شانه  یکی. یدخند آزاد

 شو! مگه ازدواج کشکه؟! اونم تو و نهال؟  یخیالداداش ب-

 ه کرد.آزاد نگا یبه چشم ها مستقیم

 .یمازدواج کرد یروز نکردم. نهال زنه منه! د یشوخ -

 شد و گفت: یرهناباورانه به نهال خ آوا

 گه؟  یدروغ م-
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و با  یدنه، آوا خالف انتظار او را در آغوش کش یتکان دادن سرش به معن با 
کرد. نهال آب دهانش را قورت داد. خودش را آماده کرده   یهبلند گر  یصدا

ازدواج هرچند  یازجانب آوا به صورتش بخورد؛ اما او برا یلیس یک بود که 
را نگاه  نداد. آزاد نگران ویختر یآنها خوشحال بود و اشک شوق م یپنهان 

 کرد و گفت:

! یکند  ! رسما گورت ویازدواج کرد یداداش؟ پنهون  یکار کرد  یچ  یدون  یم-
 بره.  یینآب خوش از گلوت پا یک یذارهخان نم یونهما

 روبه آزاد گفت: یخونسرد با

کردن   یهبحث کردن و گر  ی. االنم به جایستدفعه مثل اون دفعه ها ن ینا-
 عمارت! یمبهتره بر 

 گفت:  یبلند یرا از دور نهال باز کرد و با صدا یشدست ها آوا

 یشتر ب  ینعمارت که از ا  یبر   یخوا  یم  عمارت؟ ونداد مخت تاب ورداشته نه؟-
 ی؟ش یکسانبا خاک 

 دفعه فرق داره. چون من هستم.  ینشه. ا  ینم  یکساندفعه اون با خاک    ینا-

نهال نشسته  یلب ها یرو یو آزاد متعجب نگاهش کردند. لبخند تلخ  آوا
آنها تاسف   یهردو  یو کوبنده بود. آنها در دل برا  یلحن گفتارش جد  یبود؛ ول

زبان ونداد  یر از ز یزیکرد چ  یخوردند و ناراحت بودند. در طول راه آزاد سع
 یآنها سکوت کرده بودند و تالش آوا برا  یبکشد؛ اما موفق نبود. هردو  یرونب

تا صبح فکر کرده بود و عکس  یشببود. نهال د یدهفا یمنصرف کردنشان ب 
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آنها بدهکار بودند را در  یردوآن خانواده که بدجور به ه یالعمل تمام اعضا 
 نظرش آورده بود.

اس توهم دست  یختهبعد! اوضاع عمارت االن بهم ر یبذار برا یاداداش ب-
  یستی؟تو اون خونه. به فکر مادرت ن یببر  یرینهال و بگ

اگر نهال برادر زاده اش  ی. حت یفتدخانواده اش ب یبرا یکه اتفاق   یدترس نمی
داشتند. سرش را  یاحترامش را نگه م یدس باهم نبود. همسر پسرش بود پ

گشتند؛ اما نهال چشم   یگفت امروز نه! بر م  یبه سمت نهال برگرداند. اگر او م
 اش!  انوادهاز همه نگران نهال بود تا خ یشتر را آرام بست. ب یشها

 کنم.  یم یدونم که دارم پافشار یم یزیچ یکنه؛ حتما -

 گفت:  یندبل یبه صورتش زد و با صدا یکی آوا

. بذار جو خونه یمخالص ش  یناز کنم! بذار از شر حسام و آ   یداداش خواهش م-
 .یستنهال ن ییاز رونما یبه قبل برگرده االن وقت مناسب

محله   ینبود که به ا  یشبار شش سال پ  ینداد. آخر   یینپا  یرا کم  یشهش  نهال
و  یمارفت. هم بخاطر ن  یم  یدبا یدشن یاگر امروز حرف هم م  یآمده بود. حت 
از خانواده دور شده بود. ونداد   یتواقع  ینکه بخاطر دانستن ا  یبخاطر ونداد

 :یگفتبلند  یدستش را مشت کرد و با صدا

بار به من اعتماد   یک   یه؟. نظرت چیمبر   یریمبگ  یراه و تاکس  یادامه    یر  ینم-
نگه  ار یدپا یشههم یول ی؛پشت برادرت بود یشهآوا! به ظاهر هم ینکرد

مدت به فکر   ینوقت تو ا  یچهدفت بود. ه  ینداشتن جو اون عمارت مهم تر 
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 یهذات واقع با! االنم من توقع ندارم؛ فقط برو عمارت! برو تا همه ینمن نبود 
 پدر بزرگت آشنا شن! 

به جز نهال به او اعتماد  یچکسدانست ه یبود. همان طور که م عصبانی
در و پدرش بود. هرچند آنها مقصر خواهرش هم به فکر ما ینداشت. حت 

کرد آتش   یفکر م یمان ینهال و حرف ها یها یبه سخت  یوقت  ینبودند؛ ول
زد و وارد کوچه شد. نهال نگران  یشدر موها یگرفت. آزاد کالفه چنگ   یم

 یزد. آوا اشک ها یرا نگاه کرد که او در جوابش لبخند دلگرم کننده ا ادوند
 ینگرا به سمت در پارک ینشالش پاک کرد. آزاد ماش یصورتش را با گوشه 

که جلو   یعمارت بزرگ  یدنباز کرد. نهال با د یشکرد. نگهبان در را برا  یتهدا
تفاقات ا ینلبانش نشست. داشت به مسبب ا یرو یبود. لبخند تلخ  یشرو

شد. خودرو  یم یک شد. به محل اقامت پدر و مادرش هم نزد یم یکنزد
. ونداد دست نهال را فشرد. از او قول گرفته یستادساختمان ا یدر اصل یجلو

. ید. در خودش نرود و هرچه شد به او بگویزدحرف مردم اشک نر  یبود برا
 یشد. نهال نگاه  یادهشدند. ونداد در را باز کرد و پ یادهپ ینآوا و آزاد از ماش

کردن دوتا بچه   یتیمبا  ینکهلب زمزمه کرد» مثل ا یر به اطرافش انداخت و ز
 یشخندیکنه« ن  یپول گذاشته و از امکانات عمارتش استفاده م  یخوب پول رو

گذشته   یفآن نهال ضع  یگر شد. د  یادهرا گرفت و پ  یشپالتو قهوه ا  یزد و جلو
 یب  یادافتاد.  یمان یها یچارگیو ب بختیبد یادعظمت عمارت  یدننبود. با د

 یاش که کنار اتاق کز کرده بود و عکس ها یاوشخودش و ن یها یکس
در  یحال ونداد افتاد. جلو یشانیپر  یادکرد. افتاد.  یخواهرش را نگاه م

که کنار حسام نشسته بود   یناز را زد. آ  ی. ونداد زنگ درب ورودیستادعمارت ا
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 یعروس یدر، فکر کرد لباس ها یبود. با صدا یوهو مشغول پوست گرفتن م 
گذاشت و دوان دوان  یز م یکه سفارش داده است آورده اند. ظرف را رو

. با تته یدماس یشلب ها یونداد لبخند رو یدنخودش را به در رساند؛ با د
قبال را نداشت از نظر گذراند   یهربان آن م  یگر او را که چهره اش د  یپته سرتا پا

 و گفت:

 !یس... الم! خو... ش اومد-

 تکان داد و گفت: یسر  ونداد

 سالم دخترعمو ممنون!-

و آزاد پشت ونداد رفتند. نهال چند قدم به جلو   یناز درب کنار رفت، آ   یجلو  از 
 در گذاشت و گفت:  یچهارچوب فلز   یاو دستش را رو  یدنبا د  یناز برداشت. آ 

 ا کجا؟شم-

 تمام گفت: یانداخت و با خونسرد یناز به آ  ییگذرا  نگاه

 یدار یشوهرش آشنا شه شما مشک  یزن پسرعموت اومده با خانواده -
 یی؟دختردا

 و گفت: یدخند آیناز 

 ییجا  یچونداد ه  یبه ونداد؟ تو تو زندگ   یدیچسب  یولت کرده اومد  یانمهر ک-
 ! پس بهتر... .یندار
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داشت. پوست روشن،  یباییز یهمان طور که توقع داشت. چهره  آیناز  
. نهال حرفش یقهوه ا  یبرجسته و چشم ها  یپر و گونه ها  یقهوه ا  یابروها

 را قطع کرد و گفت:

 دم. ی! چشم به حرفت گوش میگ   یباشه تو راست م-

 یکه بر م  یزد و وارد عمارت شد. هر قدم یناز ساعد دست آ  یرا رو دستش
 یقخانواده عم  ینخانه نفرتش نسبت به ا  یها و معمار  یقهعت  یدنداشت با د

سروش که  یون. آزاد جلوتر از آنها وارد شد. همایدشد. کنار ونداد رس یتر م
 آزاد گفت: یپا یتا االن مشغول خواندن روزنامه بود با صدا

خونه رو   یخواستم بگم. چند نفر و استخدام کن هوا  ی! میاومد  یخوب وقت -
 !ینجاا یادوقت پسرعموت ن یکداشته باشن 

شده بودند  یراییکه وارد پذ  یبه کسان  یمشغول کار خود بودند و توجه همه
 گفت:  یظاهر   یقدم به سمت جلو برداشت و با خونسرد  یکنداشتند. ونداد  

 خان! یونسالم هما-

او را نگاه کردند.   یخرش، سرش را باال آورد. همه مپس  یصدا  یدنبا شن  سهیال
خان سرش را باال آورد.  یونبود. هما یننبود. حس ینشانکه در ب  یتنها کس

 دستش را مشت کرد و گفت: یعصبان 

 یو برد یمونخانوادگ یآبرو؟ کم آبرو یب  یپسره  یکن  یکار م  یچ  ینجاتو ا-
  ی؟کن  یسالم سالم م یایم یستهنوزم بست ن

 روبه آزاد و حسام گفت: سپس
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 به اسم ونداد ندارم.  ی! من نوه اینچشمم دور کن یو از جلو ینا- 

آورد.  یرونکتش ب  یبرا از ج یشآزما یداد و برگه  یروننفسش را ب ونداد
نهال   یدنبا د  یالتک تک انها را از نظر گذراند. سه  یچهره    ینهنهال دست به س

 بود گفت: یستادهکه کنار ونداد ا

 . االن نوبت پسرمنه؟یو تلکه اش کرد  یانمهر کم ک  ی؟کن  یکار م  یجا چ   ینتو ا-

 یک . تنفر نگاهش او را یدد یعمه اش نم یاز چهره  یا یاثر مهربان  هیچ
بود. فکرش سمت آن روز در اتوبوس   یدهد  ییجا  یک زن را    ینکرد. او ا  یجور

خودش را از کنار اوا رد کرد و  یناز کارت زده بود. آ   یشکه برا  یرفت. همان زن 
 گفت:

 عروسته! زن پسرت ونداد! یشونزن عمو، ا-

 صحبت بهت داده باشم.  یفکر نکنم اجازه -

به نهال انداخت. جا خورد. چرا متوجه صورتش نشده  یخان نگاه  همایون
و روبه  یدهم کش یرا رو یشآمد. دندان ها یخانه م یناو در ا یدابود. نب

 ونداد گفت:

! برو ی؟کن  یشبه ما معرف  یآورد  یبعدهم دست زنت و گرفت   ی،زن گرفت   یرفت -
 آبرو!  یب  یپسره  یرونب

 یگذاشت. سع  یز م یبه سمت پدر بزرگش قدم برداشت و پاکت را رو ونداد
 ببندد.  یز همه چ یکرد چشمش را رو
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مدرک! نوه ات از گور برگشته! البته   ینم! ایاربرو مدرک ب  ینگفت  یشسال پ  یک - 
و عمو با اون  ییعمه و دا یسال به همه دروغ گفت  یستنمرده که برگرده! ب
! یستادهو حاضر ا یزنده است. ه  یامدرک! الهه بزرگ ن ینمدوتا بچه مردن؛ ا

 پدر بزرگ؟  یبگ  یدار یحاال چ 

نهال را از نظر  یحرف از زبان ونداد، سرتا پا ینا یدنبا شن یالو سه محمد
صورت جهان را  یبنبود. نهال ترک یان ا ید یشبه آزما یازیگذراندند. ن

آنها  یخان دروغ گفته باشد. چشم به لب ها یونداشت. باور نکردند که هما
 شود. یچه م یننددوختند تا بب

جا ببر تا خودم  ینرم از ادخت ینپسر؟ الهه مرده! ا یگ  یچرا چرند م-
 ! یرونننداختمش ب

 یسال زنده بودم. جرم کردم بخاطر تالف   یست. جرم کردم بیرونب  ینمچرا بنداز-
 ینینبب ینکن  یکردم؟ چرا اون و باز نم  یزندگ  یشما زنده موندم و با بدبخت 

و به روتون  یمکه ما زنده ا  یندونست یهم از اول م یدتوش نوشته. شا یچ 
 ینبس نبود. رفت  چهکردن دوتا ب  یتیم  ین؟هست  ییشما چجور آدم ها  .یوردینن

  ین؟کرد  یرششبه پ یکبود که  یبزرگتون؟ گناه ونداد چ  یسراغ نوه 

از عاطفه که در آشپزخانه  ی. عمارت در سکوت فرو رفت. حت یدلرز صدایش
. نهال چند قدم به جلو برداشت و کنار ونداد یامددر ن  ییبود هم صدا  یستادها
 به لرزش افتاد.  یش. دست هایستادا

ازتون خواست که از بچه هاشم   یدخترتون نبود؟ مگه مادر من چ   یهمگه هد-
مادر و پدرم   ینخان! بگ  یونهما  ینجواب بد  ین؟چرا ما رو نخواست  ین؟گذشت
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هم شما هم ونداد نه!؟  یاسرشون اومده. حقمه بدونم  ییکجان و چه بال 
 .یستاونجا دفن ن یچکیو ه یهاون پنج تا قبر خال یندون یخوب م

 یاتمشت چرند یک ! یرونب ین! هردوشون رو بنداریرهخ یبس کن دختره -
 کنن.   یو خزعباالت دارن سرهم م

 یزیچ یک نهال که  یبرداشت و جلو یز م یپولش را از رو یفخان ک همایون
آورد   یرونب  یمشت تراول پنجا تومن  یک.  تادیسکرد ا  یم  ینیسنگ  یشدر گلو

 و گفت:

من دو  یبزن  یحرف ها رو ینتا ا یسر گرفت  یرهخ یپسره  یناز ا یهرچ -
 ! یرونگمشو ب  ینجادم. از ا یبرابرش و م

 یبلند  یبه او انداخت و با صدا  ینگاه   یمونداد مشت شد. نهال ن  یها  دست
 گفت:

خان بزرگ! الاقل  یونگم شم. کجا برم؟ هنوز تازه با خانواده آشنا شدم هما-
خب بده!   ی؟زن   یبخاطر نوه ات هم که شده به زنش احترام بذار! حرف پول م

 دو برابر؟ یگفت 

اما در دلش خون   ید؛مهابا خند  یدستش را دور گردن ونداد حلقه کرد و ب   نهال
 کرد.   یهگر 

 یرمخواد پول بده! به نظرت چه قدر بگ یگه؟ م  یم یبابا بزرگت چ  ینیب یم-
 گه دو برابر!   یو برم؟ م
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شده بود. ونداد نگران نگاهش کرد. آوا تعادلش را  یبالعمل نهال عج عکس 
مدت بخاطر  ینشد. برادرش ا ینشست. باورش نم یوار از دست داد و کنار د

و آن دو بچه از خانواده دور شده بود و آنها ابلهانه   ییکردن عمو، عمه، دا  یداپ
نهال  یدار نسبت به د یپدربزرگش باورش کرده بودند. بهرام حس خوب 

 کرد.  ینداشت. محمد بدون پلک زدن دختر جهان را نگاه م

 !یسبنو یخوا یم یدم برو هرچ  یامضا م یدچک سف یک -

 و گفت: دیخند یستریک را از دور گردن ونداد باز کرد. ه دستش

مدت سرم اومد به نظرت   ینکه ا  ییگرده؟ بالها  یبا چه قدر پول بر م  یمجون-
تو   یزن   یپول و ثروتت و م  ییشه؟ واقعا با چه رو  یچه قدرش با پول جور م

 داشتم.  یخوب  یصورت من؟ من بدون شماهم زندگ 

زد. نه بخاطر پدر بزرگ و مادرش، بلکه بخاطر خودش که رنگ   یشصدا  ونداد
او را  یرهخان که خ یوننکرد و روبه هما یزد. توجه یم یصورتش به سرخ 

 ادامه داد. یستنگر  یم

 یکی  ینارشدتون؟ مگه رسم نداشت  یمن کنار نوه  یدناز د  ینخوشحال نشد-
دختر  ینکهر اهم بخاط یدارشدتون بشه؟ شا یزن نوه  یلفام یاز دخترها

 !یستم؟و جهانم در خور ونداد ن یههد

 ! یهنهال کاف-

را  یشبلند شد. چند قدم به سمت آنها برداشت. ونداد عمو یشاز جا محمد
قدم به سمت عقب   یک . نهال  یدقطره اشک از چشمان نهال چک  یک نگاه کرد.  
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باشد؛ اما با حلقه  یلیس یک  یشکرد که جواب حرف ها  یرفت. فکرش را م 
 یششد. چشم ها  یشتر ب  یشها  یهمحمد دور نهال شدت گر   ین دست هاشد
از باال رفتن قندخونش بود. محمد او را در آغوش  یحاک  ینبود و ا شدهتار 
 . یستو آرام گر  یدکش

  یی؟دا یمدت کجا بود ینآره؟ ا یهدختر هد ی؟تو الهه ا-

که چه بر آنها گذشته؛ اما  یدسال ها بگو ینا یرا باز کرد تا از همه  لبش
خورد.  ینسست شد و با زانو زم یشتار شد. پاها یشنتوانست چشم ها

شد؛  یگونه م  ینا یدبه سمتش رفت. قولش را شکسته بود. نبا یعونداد سر 
 اما حالش دست خودش نبود. 

*** 

را از ونداد  یارشدش انداخت. توقع هر حرکت  یبه نوه  یخان نگاه  همایون
عمارت کند.   یک کند و او را نزد  یداگمشده اش را پ  یز ابن که نوه  داشت. به ج

 باشد گفت: یشهکرد مانند هم  یم یکه سع  یزد و با لحن یشدر موها یچنگ 

خانواده ات؟ تو مگه پدر و  یبدون اجازه  یزن گرفت  یآبرو رفت  یب  یپسره -
 زن مطلقه؟ یاونم چه زن  ی؟مادر ندار

زخند زد. حسام با تاسف نگاهش کرد و حرف پدر بزرگش پو ینبه ا ونداد
 گفت:

 آقا بزرگ! یریدزن گرفت تا موسسه رو ازش نگ-
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مشت نثار صورت   یکدانست اگر تنها بودند    یدندان قروچه کرد. خدا م  آزاد 
 کرد.  یاو م

 شما داشته باشه. یبه اجازه  یاز و چهارسال ونداد ن یفکر نکنم بعد س-

 چپ اش انداخت و روبه پدر بزرگش گفت: یپا یراستش را رو یپا ونداد

 شه نه؟  یشما م یاون دختر ک  ینکه شما هنوز متوجه نشد  ینمثل ا-

خانه ترس به جانش   یناش دستش را مشت کرد. با آمدن الهه به ا  پدربزرگ
 را صاف کرد و روبه او گفت: یشافتاده بود. گلو

 یدبا یریت بگو دوباره موسسه رو به دس یتو عمارت بمون  یخوا یاگه م-
 یااست  یههد یبچه  یست! برام مهم نیهرچه زودتر اون دختر و طالق بد

 اون دوتا مثل خودشون ناپاکه! یجهان! بچه  یبچه 

شده بود.  یمانشد. چه قدر بخاطر کاراش پش یرهاو خ یدر چشم ها ونداد
 آمدند. یامروز م یدنبا

من  ینکهاده اشه! فکر اخانو یشاون پ یره نه من! جا یم ینجانه نهال از ا-
 ! ینکن  یروناون و طالق بدم از سرتون ب

بلند شد و روبه او که بعد از چندسال ترس به جان اش افتاده  یشسرجا از 
 بود ادامه داد.

 ینماتون! ا  یگهد  ینوه    یعروس  یکادو  یبرا  یدخوام! بذار  یموسسه رو هم نم-
 باشه. یادتون
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 کرد.  یلما یشپسرعمورا به سمت زن عمو و دختر عمو و  سرش 

چندسال فکر کنم  ینگذرم. تو ا  یازتون نم ینبفهمم با نهال بد صحبت کرد-
کنه.   یسر همه خراب م یعمارت و رو ینا یونداد بخواد چجور یدینفهم

 آرامش از خونه بره! ینکن  ینم یالبته بماند که شما کار

نفر با او  ینگفت او اول  یم یزیچ ینگفت. اگر به نهال کس یزیچ پدربزرگش
به ونداد رفت. آوا همراه با ونداد  یچشم غره ا یشکرد. زن عمو  یبرخورد م

 به سمت باال رفت. 

از دلش در   یشه بر   ی. نمیستخبر ازدواجت حالش خوب ن  یدنمامان با شن-
 یاری؟ب

داد.  یرونشلوارش کرد و نفس اش را ب یبدستش راستش را درون ج ونداد
همراه نهال مانده بودند. تا حالش بهتر شود.   یگرشد  یعمو محمد و زن عمو

گذشت   یمانده بود. از آنچه که در ذهن ونداد م یکپدرش هنوز پشت تراف
ن خان با یوکرد هما  یزودتر اتفاقات افتاده بود و ساده هم گذشته بود. فکر م

که او   یکتمان کند؛ اما خالف باورش تنها خواسته ا  خبر بازهم ینا یدنشن
ونداد زد تا  یچندبار مطرح کرده بود طالق بود و بس! آوا با دستش به بازو

 . نگاهش کرد و گفت:یایداز فکر در ب

 ینکهبا ا یادکنار ب  یدمامان! با یشرم پ یسر به نهال بزنم. بعد م یک  یرمم-
 .یرفتور که عمو پذط ینبرادرشه و عروسش! هم ینهال بچه 

 اش نشاند. یشانیپ ینب یاخم آوا
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 یدست نهال و گرفت   یدفعه ا  یک   یداداش! توقع دار  یشد  یمنطق   یر خ  یلیخ- 
 یاونم به عنوان زنت و دختر عمه ات مامان عکس العمل خوب  ینجاا یآورد

 ینثار نهال نکرد؛ حت  یدونم کم حرف  ی. میبهش زمان بد یدنشون بده؟ با
 درکش کن! یپرونه؛ ول یم یکهاالنم که تو حالت خوابه ت

دانست  یاز کنار خواهرش گذشت و به سمت اتاق خوابش رفت. نم ونداد
بگردد. چند تقه به در  یگر دنبال سه نفر د یافکر چه باشد. مراقب نهال باشد 

 یشبود و عمو  تخت، خواب  یزد و وارد اتاق اش شد. نگاهش به نهال که رو
. با دمتوجه آمدن او ش یشماند. زن عمو یرهکه دست او را گرفته بود. خ

 کرد و روبه او گفت:  یز را تم یشچشم ها یر اش ز یروسر 

 داخل وندادجان! یاب-

قدم به سمت جلو برداشت. نهال به او قول داده بود که حالش بد نشود؛   چند
 یرا از سو یواکنش ینع همچکرد نهال توق  یفکرش را م یداما شده بود. با

کرد. محمد   یم  ینشحال او بد شد. نفر   یآنها ندارد. مخصوصا مادرش که وقت 
 یآرام ایبود انداخت و با صد یستادهتخت ا یبه ونداد که گوشه  ینگاه 

 گفت:

تا کمکت کنم؟  یگرد  یم یدنبال ک  یالهه زنده است؟ چرا نگفت  یچرا نگفت -
 بود ونداد؟ یرسم برادر ینداداش؟ ا یگفت   یبهم م یشهبود که هم ینجوریا

 دوست داشت.  یگریاو را جور د یشهانداخت. هم یشبه عمو ینگاه  ونداد
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 ینمکردم. ا  یادیسال اشتباهات ز  یک   ینشد عمو! تو ا  یچ   یدمخودم ام نفهم- 
ذاشتم  یم یدبه عمارت. با یدفعه ا یک اتفاق و اومدن  ینهم یکیشروش! 

 ... .ینکهه انهال اماده شه ن

حرف اش را ادامه نداد. محمد دست او را گرفت و وادارش کرد به  ونداد
 نشستن. 

 ین؟کن  یکار چ ینخوا یخب؟ حاال م-

 به نهال کرد و گفت: ینگاه  ونداد

 . یمکن  یدااون چند نفر و پ یدبا-

 .یداش کش یجوگندم یشبه ته ر یدست  محمد

 بابا خبر داره؟ یکن  یو فکر م-

بلند شد و به سمت اش رفت.  یصندل یکه نهال خورد. ونداد از رو  یتکان  با
کرد در عمارت است.   یکرد. هنوز باور نم  ی. سرش درد میدنهال به شانه چرخ

 ینیاش. نگاهش به ونداد افتاد. محمد لبخند غمگ یمادر یخانواده  یک نزد
 شد گفت: یطور که بلند م ینبر لبانش نشاند و هم

 .یادذارم تا داداش ب یتنهاتون م-

 ی. خالف باوریدداغش کش یشانیبه پ یسرش را تکان داد. نهال دست  ونداد
بود   یکه در گذشته داشت. خانه بزرگتر باشد دلباز تر است. عمارت مانند قفس

 یق. ونداد تا دقایدآ  یشده بود. خودش خواسته بود تا ب  یکه داخلش زندان 
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بود تا پدر   رفتهگ  یمنه! خودش تصم  یا  خواهد برود  یم  یدپرس  یآخر از نهال م 
 نگاهش کرد و گفت: یکند. نهال با شرمندگ   یداو مادرش را پ

 یونعظمت خونه و رفتار حق به جانب هما  یدنشرمنده قولم و شکستم. با د-
 خان. کنترل حرفام از دستم رفت.

 یناز ا یچکدومه  ی. جلویتحمل کن  یدشن. با  یم  یداپدر و مادرت پ  یتا وقت -
. عمو محمده! مطمئن یبهش اعتماد کن  یتون   یکه م  ینکن. تنها کس  یهما گر اد

 یکزد جوابش و بده! و دوباره ازت  یحرف  یخواد. هرک  یباش بدت و نم
 دارم. یخواهش

رنگ  ییطال ینگ منتظر به او چشم دوخت. ونداد نگاهش را به سمت ر نهال
 انگشتش سوق داد.

از خودم بپرس! مثل قبل که بهم  یدیشن یدرموردم زدن. هرچ  یهر حرف -
 دفعه هم اعتماد کن! ینا یاعتماد کرد

حرف ونداد خنده اش گرفت. او هنوز نهال را خوب نشناخته بود.   یناز ا  نهال
 ی! نهال سر یمابه ونداد اعتماد داشت. مانند ن یشاز چشم ها یشتر نهال ب

 د گفت:ش یتکان داد و همان طور که بلند م

 با خانواده ام آشنا شم.  یشتر خوام ب ی! میینپا یمبهتره بر -

همراه با او بلند شد که به محض بلند شدن آنها، در توسط مادر ونداد  ونداد
کنار ونداد   یکم  ینهال که با فاصله    یدنباز شد. نگاهشان به او گره خورد. با د

برد. آوا  یورشتش شده بود. به سم یدبود و صورتش مانند گچ سف یستادها
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ازدواج  یتار عصبان کهنفس زنان خودش را به اتاق رساند. نهال به عمه اش   
قدم عقب  یک پسرش، صورتش برافروخته شده بود. نگاه کرد و ناخودآگاه 

چند قدم به سمت جلو برداشت. اگر به خودش بود هرچه از  یالرفت. سه
زرد و زار   یچهره    یدنه با دکرد؛ اما ناخودآگا  یم  یچارهدهانش بود بار نهال ب

بود. دهانش بسته شد. تنها   رادرشب  یهشب  یتنها  ینهال که ب   ی  یده، رنگ پر 
 ینیرا از نظر گذراند. آوا لبخند غمگ یشکه کرد او را نگاه کرد. سرتا پا  یکار
 لبانش نشست و نجواگونه گفت: یرو

 یست؟ن ینهال دختر بد یدید-

 ید. بایچیدکه در مورد نهال گفته بود در گوش اش پ  یانمهر مادر ک یها حرف
 یکرد او زن پسرش شده است. همان نهال بد قصه که با پسرها م  یباور م

به شوهرش ندارد و وقتش را صرف  یکه عالقه ا  یخندد؛ نهال یو م یدگو
همه  کرد  یکند. نهال که مانند اوا و ونداد فکر م  یم یآنچنان  یها یهمانیم
 نشاند و گفت: یشلب ها یرو یشده است. لبخند کمرنگ  یر ختم به خ یز چ

 سالم ع... . -

تمام ماند. ونداد که گمان  یمهکه به صورت نهال خورد. حرفش ن  یضربه ا با
را دور  یشکرد و دست ها  یحرکت را از مادرش نداشت. دندان قروچه ا ینا

روبه کرد. حلقه کرد و سپس   ینهال که مبهوت مادرش را نگاه م یشانه ها
 مادرش گفت:

منه!  یههم واجبه؛ اما نهال خط قرمزه زندگ یلیاحترامتون واجبه مامان! خ-
قطعا جوابش   ینمخونه بب  یناز ا  یا  یگهکس د  یااز جانب شما    یاحترام  یاگه ب 
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با  یول ین؛به خودم بزن یندار ی. حرف ین. پس احترامتون و نگه داریدمو م 
 . یننداشته باش ینهال کار

 گفت:  یردنگاهش را از نهال بگ ینکه. بدون ایدخند یعصبان  سهیال

 ونداد.  یارماسمتم نم یگهد یدختره رو طالقش ند یناگه ا-

حرف او زد.  ینبه ا یو پوزخند یدکش  یرونخودش را از آغوش ونداد ب نهال
 یدهسال ها کش  ینکه او در ا  ییتاوان دردها  یدخانواده پر بود. با  یندلش از ا

 دادند. یا مبود ر 

زن پسرتون شدم؟   ین. ناراحتینخانم؟ درست بگ  یالسه  یهمشکلتون با من چ-
 . یستمشما ن  یدر حد خانواده    یدشا  یاازدواج ناموفق داشتم؟    یک   ینکهبخاطر ا

. معلوم یهست  ینمک به حروم ی. چون دختره یآره ناراحتم زن پسرم شد-
و  یآورد یچارهب یانمهر ک  که اون بال رو سر   یبزرگ شد یک   یسر سفره  یستن

. پول! ونداد از سرت یفهم یم ی. تو فقط دنبال پولیشکشوند  یاهبه خاک س
 .یادهز

 یشکه جلو  ی. کسیدبگو  یزیتوانست چ  یمشت شد. نم  یشدست ها  ونداد
قرار داشت مادرش بود. آوا از پشت سر مادرش را صدا زد که ادامه ندهد؛ اما 

 و روبه او گفت: یدشده بود. نهال خند یرهاو منتظر به نهال خ

. ینخانم. االنم اگه اجازه بد یالسه یکهنزد یریدکه حرفاتون و پس بگ  یروز-
 آشنا شم. یمادر یخانواده  یاعضا ی یهبرم با بق
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که هزاران لقب را   یو از درون آتش گرفت. اگر آن زن عصبان  حرف را زد این 
 یماداد؛ اما ن  یجوابش را م  یگریبه او نسبت داده بود مادر ونداد نبود جور د

داده بود احترام بزرگترش را نگه دارد. از کنار آنها گذشت و به سمت   یادبه او  
 گفت:  مندگیرفت. آوا خودش را به او رساند و با شر  یینپا

 ن از طرف مامان ازت... .م-

رساند. نگاهش  یینزمزمه کرد و به سرعت خودش را به پا یستیمهم ن نهال
 یمابه ن ینکهنبود. خدا را شکر کرد. طاقت ا یرا به سمت هال چرخاند. کس

کند. ونداد از   یداحرف بزنند را نداشت. او فقط آمده بود پدر و مادرش را پ
با همان اخم  ندادبود. حال او مانده بود. و یافتهکه زده بودند نجات   یتهمت 

نسبتا  یآشفته به سمت پله ها رفت. مادرش با صدا یدرهم و چهره ا یها
 گفت:  یبلند

 گذرم ونداد!  یازت نم یدختره رو طالقش ند یناگه ا-

 یمانده بود. نم یواقع ی. به معنایدنداشت که بگو یزیسکوت کرد. چ بازهم
 یدانست کدام را درست کند. دنبال آنها بگردد. مراقب نهال باشد. به کارها

از  ینهکرد شده بود. حسام دست به س  یخودش برسد. همان طور که فکر م
 زد و گفت:  یشخندیونداد ن  یدنبود خارج شد. با د  یراهرو  یاتاقش که انتها

 شه؟ یم یچ  یکه کرد  یعاقبت کار یدون  یم-

کرد را از   ینگاهش م  یروزمندانهاو را که پ  ی. سرتا پایدبه سمتش چرخ  ونداد
 نظر گذراند.
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 تا حاال عاقبت من برات مهم شده پسرعمو؟ یاز ک - 

 شد. یکچند قدم به او نزد حسام

 دونه نهال زن تو شده؟ یم یانمهر ک-

 یتک تک اعضا یماندن را نداشت. از چهره  ینجا. طاقت ایدخند ونداد
 یمهخواستند. او را مانند عروسک خ یم یبود. تا ک زار شده  یخانواده اش ب 

 دست خود کنند؟  ی یچهو او را باز یرندبگ یشاندر دست ها یشب باز

 ینکها یبه تو! بهتره به جا ینداشته باشه. همچن یکنم به اون ربط   یفکر نم-
 ... یپسرعموت دخالت کن یتو زندگ 

شد و حرفش را ادامه  یرهاو خ یقهوه ا یرا آرام کرد. به چشم ها صدایش
 داد.

 به مراسم ازدواجت! یفکر و ذکرت و بد-

حرف ونداد  ینحرف، به سمت راه پله ها رفت. حسام به ا یناز گفتن ا بعد
 ینداشت. حت   یتیاهم  یچبودند ه  یدهکه امروز فهم  یاو گذشته ا  ی. برایدخند

مهم  یراثو ارث و م یحسام شرکت ساختمان ساز یمهم نبود. برا ینازهمآ 
 بود و بس!

*** 

داد  یم یحاو توض یدبا سرعت خودش را به اتاق کار پدرش رساند. با محمد
اجازه  یدنسر آنها آورده است. چند تقه به در زد و پس از شن ییکه چه بال

بود.  یشانآمده پر  یشپ یتخان که از وضع یونورود وارد شد. هما ی
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 مد. محیدکش  یم  یگار سال س  ینکنار لبش گذاشته بود و پس از چند  ییگارس 
رنگ  یقهوه ا یز م یحد و مرز بود. جلو یب  یتش. عصبانیدلبش را از درون گز 

 شد و گفت: یرهاو خ ی. منتظر به لب هایستادپدرش ا

 یستو جهان کجان؟ ب یههد ین؟چرا پنهون کرد ینبد یحتوض ینخوا ینم-
بابا؟ با ازدواج اونا مخالف   یسرشون آورد  ییسال از اون اتفاق گذشته. چه بال

داداشم  ی؟همه سال زنده بودنشون و پنهون کرد ینچرا ا یدرست ول یبود
جلوه  هپسرت بود چرا اون و مرد یگهزنده است. اون که د یثاقمکجاست؟ م

  ی؟داد

نداشت که  زییخاموش کرد. چ یگاریرا در جا س یگارشخان س همایون
قدم به سمت جلو برداشت.  یک بود. محمد  یرمنتظره. اتفاق امروز غیدبگو

 بلند تر شد.  یشصدا

 یدکه با  یو جهان کجان؟ وقت   یهبابا؟ داداشم کجاست؟ هد  یچرا ساکت شد-
. االن که یرو نابود کرد یهمه چ  ی. زدیکرد  یم یو بزرگ  یبود یساکت م

 ی؟ساکت شد یحرف بزن  یدبا

 یاز پاکت دراورد. گوشه  یگر د یگاریس یظاهر  یخان با خونسرد همایون
چرخان را به سمت  یآتش اش زد. صندل ییلبش گذاشت و با فندک طال

 پنجره چرخاند و گفت:

خودش و  یراثمن مردن! حاال دخترشون اومده ارث و م یاونا مردن! برا-
خواد زن  ی. اگه هم میش. از ونداد جدا شه. بره سراغ زندگیدمبرادرش و م

 !یشونزندگ یبرن پ یدمونداد بمونه. سهم اونم م
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وقت نتوانسته بود با پدرش   یچ. او هیدخند  یحرف عصب  ینا  یدنبا شن  محمد 
او بودند. محمد  یعبودند که مط ینارتباط برقرار کند. فقط بهرام و حس

 گفت:  یبلند یو صدا یتو با عصبان یدکوب  یز م یانگشتش را رو

مونه.   یمونه! وندادم م  یجا م  ینخان! نهال هم  یون. همایستخبرا ن  نیاز ا-
 ینخوا یرو!  حاال که شما نم ینکه به ونداد زد  یینرفته تهمت ها یادمهنوز 

 ی. خودم دنبالشون مینکرد  یمسال پدر و مادرشون و کجا قا یستب ینبگ
 یزندگ  انوادهبدون داشتن پدر و مادر و خ یشمزندگ ی یهبق یذارمگردم. نم

 خان! با اجازه اتون! یونهما ینو تو گوشتون فرو کن ینکنه. ا

اش  ینه. قلبش با شدت به سیدپا چرخ یحرف، با پاشنه  یناز گفتن ا بعد
 .یدآرام پدرش را شن ی. چند قدم به درگاه مانده بود که صدایدکوب  یم

 .یستن ینیتضم یچپس مراقب جون برادر زاده ات باش! چون ه-

شبه پدرش عوض شده  یک حرف، قلبش فشرده شد.  ینا یدنبا شن محمد
و به سمت هال رفت. نگاهش به نهال گره خورد.   یدبود. در را محکم بهم کوب

آنها به سمتش   یونداد باعث شد هردو  یچند قدم به سمت او برداشت. صدا
 بلند  یشبود. از سرجا  یدهرا پوش  یشونداد که لباس ها  یدنل با دبرگردند. نها

 صورتش کرد و گفت: یهمانم یاو اخم یدنشد. محمد با د

 ین؟ر یم ینکجا دار  یومدهن-

آمد. به سمت نهال رفت و پالتواش را به سمتش گرفت.   ییناز پله ها پا  ونداد
 گفت:  یشخطاب به عمو
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 یوجود نهال و هضم کنن. روز عروس تا همه یمر یاز عمارت م ی،تا عروس- 
 .یمگرد  یبرم

. یدپالتواش را پوش  یع از عمارت برود. سر   یعتر بود هرچه سر   یشکه از خدا  نهال
تکان   یسر   یدنهال را که د  ی  یدهرنگ پر   یآمد. چهره    یرونآزاد از آشپزخانه ب

توانست  ینم یزود یناتفاقات امروز را به ا یچکسداد. حق با ونداد بود ه
سرد او را گرفت. لبخند   یبه نهال انداخت. دست ها  یهضم کند. محمد نگاه 

 بر لبش نشاند. یپدرانه ا

نباشه   ینجوریا  یی. نهاله داینکه اومد  یگهسه روز د  یول  ین؛کن  یم  یکار خوب -
 صورتش، باشه؟ 

زد و  یبود. لبخند کمرنگ  یدهشن یشونداد را در مورد عمو یکه حرف ها  نهال
 گفت:

 چشم.-

به شانه  یفرو برد. محمد دست  یشدستش را درون موها یبا آشفتگ  ونداد
 اش زد.

 ینبه بعد محمد مثل کوه پشتتونه. اگه بخوا  ینتوهم مراقب خودت باش! از ا-
به  ید. بر ینکن  یداپدر و مادر نهال و پ ینتون ی. نمینباش ینجوریاز اول راه ا

 ارم.ونداد. کارت د یدنمبه د یاسالمت! فردا ب

 ییحرف دا  یننفسش تنگ شده بود. با ا  یشعمارت و آدم ها  ینکه از ا  نهال
 ونداد برداشت و گفت: یرا از شانه  یفشاش، ک
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 وندادجان! یمبر  یاعموجان! ب ینمتونب یم- 

. ونداد بعد از یدحرف خند ینا یدنشده بود. با شن یک که به آنها نزد  آزاد
آمد.   یرونهمراه با نهال از عمارت ب  یشبا عمو و پسرعمو  یسرسر   یخداحافظ 

را چند کوچه باالتر پارک کرده است. آمدن آنها  ینآزاد به او گفته بود ماش
به تهران فرش  اندانست با آمدنش یبه پدربزرگش زده بود. ونداد م یتلنگر 

با قدم کنند؛ اما نهال هنوز هم در بهت رفتار عمه اش بود. نهال    یقرمز پهن نم
رفت. ونداد هم پشت سرش. با دور  یم ییباال یتند به سمت کوچه  یها

 شدن از عمارت نهال به سمت ونداد برگشت و گفت:

رو دارم که از قفس آزاد شده. درسته توقع رفتار  یآخ خدا! حس پرنده ا-
 . یهمضخرف یبگم. عمارت جا یخب چجور یخوب ازشون نداشتم. ول

 یده. او هم با نهال هم عقیستادا یسخ یر کوچه کنا  ینهدست به س ونداد
نهال با خارج شدن از عمارت مانند گذشته خوب شده بود.  یبود؛ رنگ و رو

 نشاند. یشلب ها یرو یونداد لبخند کمرنگ 

 یکنه. مدت کم  یکه عمو محمدم کمکمون م  یدی. دیمتو عمارت یمدت کم-
 شن.  یم یداگرده هم پدر و مادرت پ  یبرم یماصبر کن! هم ن

پالتو بلندش کرد. به حرف   یبرا درون ج  یش. دست هایستاداو ا  یجلو  نهال
و  یناز آ  یافتاد. حرف ها یندهچند روز آ  یعروس یادداشت.  یمانونداد ا یها

او را کنار  یو خانواده اش وقت  یانمهر ک  یچهره  یش،حسادت درون چشم ها
صورت او کرد و  یک. لبخندش را بزرگتر کرد و صورتش را نزدینندونداد بب

 گفت:
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 رمان  کی

قوم و فراموش کنم. فعال  ینکنم عکس العمل ا یم ی! سعیخیالرو ب یناا- 
 و خانواده اش مهم ترن! یانمهر ک

و  یدرا باال انداخت. نهال بلند خند یشنهال ابروها یناگهان  ییر از تغ ونداد
رفت و دست ونداد  یم یینپا یریسرازطور که از  یندست او را گرفت. هم

 ادامه داد. یدکش  یرا م

راهم  یخواست از در ورود یحسوده! نچ نچ م یناز آ  ینونداد، چه قدر ا یآ -
  ی؟مدت باهاش نامزد بود یک  یگم تو چجور  ینده. م

شد او فراموش کند چه در  یهم قدم با او شد. کنار نهال بودن باعث م ونداد
بود. او با نهال  یماسال ها بوده و شده. چه به سرش اورده اند. حق با ن ینا

 به او انداخت و گفت: یبود. ونداد نگاه  یامرد دن ینخوشبخت تر 

 !یبه سادگ -

 محکم تر دستش را فشرد. سرش را به سمت او برگرداند و گفت: نهال

. یمبرگرد یگهچند روز د یمبر  یب بود گفت ! کارت خویخیالو ب ینار خب حاال ا-
 یککنم.   یدااخم و غرولند و... ندارم. فقط اومدم پدر و مادرم و پ یحوصله 

 خان راه برم. یونرو مخ هما ییجورا

 . یخان راه بر  یونرو مخ هما یتون  یها نم یسادگ  ینبه ا-

 داد و گفت: یروننفسش را ب نهال

سوال دارم که  یکشم. چرا ما رو نخواست. کل  یزبونش م یر از ز ینهمنظورم ا-
 .یدهازش بپرسم. مطمئنا رفتار خوب جواب م یپوست  یر تونم ز یم
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در آن وقت ظهر نبود. هوا گرفته بود.  یبه اطراف انداخت. کس ینگاه  ونداد 
خانه  ینگها داخل پارک ینسرد بود. اکثر ماش یآمد. هوا کم ینم نم باران م
 تنها ونداد بود و نهال!  یانگار در آن کوچه  ها پارک بود.

به سرمون اومد. من و   یهرجور شده بفهمم چ   یدبگم بهت. با  یچجور  یعنی-
پدر و مادرم کجاست. خب  یکه جا  یدکه بابات فهم  یمدون یم ییتو، تا جا

داشت.  یاستس یدنفر با یکشه. به قول  یجا شروع م یناصل ماجرا از هم
 جلو. یخوان بر  یکه اونا م  یو با ظاهر  یخفه کن دیو با یتاحساس درون

 یگریداشت بار د یمتوانست بفهمد چه شده است؛ او تصم یم یبه سادگ  او
سواالت دست   یشتر . جواب بیردصفحات را بگ  یسراغ مرد عطار برود و ادامه  

 یم یدرا که با یزینهال نداشت. تنها چ یساده  یبه ترفند ها یازیاو بود. ن
ونداد  یپرت  سکردن مادر و پدر نهال بود. نهال که متوجه حوا  یدا. پیدفهم

. در جواب یایدصورتش زد که باعث شد. از فکر در ب یجلو یشده بود. بشکن
 نهال گفت:

. یشنم یدا. پدر و مادرت پیبکن یکار  یبه من بگ  ینکهبدون ا یستالزم ن-
اس. تنها  یگهد یز چ یکشده. فعال هدف ما  یگن چ   یخودشون هم بهت م

 . جواب دادنه. یدر مقابل رفتار اونا انجام بد یتون  یهم که م یعکس العمل

وقت نتوانسته بود   یچ. او هیستادا  یشحرف ونداد. سرجا  ینا  یدنبا شن  نهال
 گفت:  ی. نهال با تلخ یستادجواب بدهد. ونداد کنارش ا



  

 
868 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یافتاد. م یاون اتفاقات نم یشمن اگه مرد جواب دادن بودم. پنج سال پ- 
بگه مثل احمقا  یکیکنم.   ییر تغ یذره ا ینکهنهالم. بدون ا ینکه من هم  ینیب

 گم حق با شماست.   یدم. م یکنم. سر تکون م  ینگاش م

کارها   ینپالتواش کرد. هم  یبنهال را نگاه کرد. دست آزادش را درون ج  جدی
با  یشهمثل هم یدحالش بد شده بود. نبا یهال کرده بود که از لحاظ روح را ن

را به جز خودش نداشت.  یکس  یداد. نهال در زمان کنون  یاخم جوابش را م
 صورتش نشاند و گفت: یرو یلبخند ینبنابر ا

خان و بزن بشکن دلت خنک شه.  یونهما یها یقهبعد عت یجواب نده ول-
 !یهراه خوب

. یدبلند خند  ینهال نداشت. با صدا  یجد  یحرف را از چهره    یناکه گمان    نهال
پارک بود رفت  یابانکه کنار خ  ینونداد دست نهال را رها کرد. به سمت ماش

 و گفت:

 بود. یهم نکردم. جد ی! شوخ ینبش یاخنده ات تموم شد ب-

 با همان لبخند، به سمت کمک راننده رفت. در را باز کرد و سوار شد. نهال

*** 

بود. آرنجش را   یدهپر کش  یمکنار تخت را روشن کرد. خواب از چشم ها  باژور آ 
کرد. با وجود حرف   یگذاشتش. سرش هنوز هم درد م  یشچشم ها  یقائم رو

 یمادر ونداد جلو یکه به زبان آورده بود. ته دلش آشوب بود. چهره   ییها
 وردکه درم  یزهاچه چ  یوننفرت نگاهش! کتا  یش،آمد. حرف ها  یشچشم ها
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 یک انداخته بود و خودش   یچارهپسرش را گردن نهال ب  یاو نگفته بود. کارها 
و  یمادربزرگ ونداد! از چهره اش به مهربان  ی،کنار نشسته بود. نفر بعد

. یردببرد. البته اگه غم نگاهش را فاکتور بگ یتوانست پ یاش م یخوشحال
بود.  یناز آ  شند عروسنفر سوم همسر بهرام سروش! در نگاه اول اوهم مان

! بهرام سروش تنها یلدل یزد. آن هم ب  یمتکبر و در نگاهش نفرت موج م
نبود. کالفه   یادشهم    یهبق  یتفاوت بود. چهره    ینهال ب   یدنبود که با د  یکس

برداشت   یپاتخت   یرا از رو  یگوش  ی،ا  یقه. بعد از مکث چند دقیدبه شانه چرخ
 کرد.   یپبهزاد تا یو برا

 ی؟خواب -

داد. بعد از چند  یصبح را نشان م یمنگاه کرد. دو و ن یگوش  یساعت باال هب
 بهزاد آمد. یامپ یهثان

 تازه عروس؟ یدارینه! تو چرا ب-

 را پشت گوش اش فرستاد و نوشت. یشنشست. موها یشجا سر 

مادر   یخوب   یادتونم بخوابم. عکس العمل ز  یانقدر فکر تو ذهنم هست که نم-
پشت تلفنش معلوم بود. خاله  یکه از حرف ها  یونداد نداشت. همون جور

تو گوش مادر ونداد کرده که با نفرت   یزهاییچه چ  یستعجوزه ات معلوم ن  ی
 کرد.  ینگام م

خاله   ی  یهنشست. بهزاد پا  یشلب ها  یرو  یلبخند محو  یام؛طول پ  یدند  با
 از جانب بهزاد آمد. مییااخالقش را دوست داشت. پ ینبود. ا یزنک باز
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گوش   یاممادرشوهر، عروس شروع شد؟ نترس خودم م  یوا چرا خواهر؟ دعوا- 
ونداد کجاست؟ کله گذاشته  ی؟چرخونم. خب چه خبرا نهال یو م یونکتا

 خواهر؟ 

 کرد.  یپبهزاد تا یو برا یدخند آرام

 یای؟م یروز عروس یآره خوابه خواهر، تو چ -

که کنار اتاق بود   یزیبه م یتخت بلند شد نگاه  یرا ارسال کرد. از رو پیام
! بهزاد پشت یمشک   یسو خودنو  یمیدفتر س  یکچراغ مطالعه؛    یک انداخت.  

 ها انداخت. یامبه پ یبود. نگاه  یپسرهم مشغول تا

شم. فکر کن! تو و ونداد دوش  یآخ نهال از ته دل خوشحال م یام،بله که م-
برات خوشحالم که زن ونداد  یلیبهت بگم نهال، خ ینجوریبه دوش! بذار ا

هم تو هم ونداد  یکار ندارم ول  یناو ا یدبودن و ازدواج سف ی. به اجباریشد
 ینپشت هم هست ین،که هم و دوست دار  ین. همینها هست ینبهتر  یقال

چشم بسته طرفش و انتخاب کرده نه تو،  ی. نه ونداد بچه اس که بگ یهعال
 کنم دست از گفتن چرت و پرت بردارن.  یم یتهران کار یامب

بهزاد کند. هنوز هم مطمئن نبود بعد از  یحرف ها یدنلبش را با د پوست
ها را داشت نه  ینبهتر  یقنه. ونداد ال یاشدن مادر و پدرش با او بماند  یداپ

به عکس همسرش انداخت.  یهزاد نگاه ازدواج ناموفق داشت. ب یک او که 
آمد.  یاو تنگ شده بود. چند شب بود که خواب به چشمانش نم یدلش برا

 یخانه خاطرات   یبه خوابش آمده بود. تک تک جاها  یماهکه فر  یاز همان شب
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خانه هم دست نزده بود. نهال  یزایناز همسرش داشت. بعد از فوت او به د 
 او نوشت. یرا به ونداد ببندد. برا بهزاد بحث عالقه اش ینکها یبرا

 بهزاد؟  یداریچرا ب-

 او نوشت. یو برا یداو، به شانه چرخ یمحض دلخوش بهزاد

 .ینهال یر بودم. شبت بخ یدار ب یدمد یداشتم فوتبال م-

و چراغ مطالعه را روشن کرد.  یدرا کش یرفت. آرام صندل یز به سمت م نهال
. یمیدفتر کهنه و قد یکنصف اتاق را روشن کرد. دفتر را باز کرد.  ینور آفتاب 

بود. در هر صفحه نام خدا نوشته شده بود. آن  یدهصفحه ها همه کادر کش
کرد.   یز ش را رینوع نوشته، چشم ها یدن. با دیقو به نستعل یهم به فارس

دهانش گرفت.  یستش را مشت کرد و جلوآمد. د یخط به نظرش آشنا م
 یدهخط را کجا د ینرا بست. به ذهنش فشار آورد تا بفهمد ا یشچشم ها

زد.  یورق م یگریپس از د یکی. صفحه ها را یامدن یادش یزیاست؛ اما چ
. هر دو انداش را خار   یشانینوشته شده هم آشنا بود. با دستش پ  یخط ارمن
کالفه از پشت   یقهآمد کجا! بعد از چند دق ینم یادش یبود. ول یدهخط را د

. چراغ یستدفتر ک ینکه ا یدپرس یفردا از ونداد م یدبلند شد. با یصندل
درآمد.  یقرچ و قرچ لوال یمطالعه را خاموش کرد. آرام در را باز کرد که صدا

فرو رفته بود. چشم   یکیدر تار  الچهره اش را درهم کرد و از اتاق خارج شد. ه
باشد و با روشن کردن  یدهونداد در هال خواب یدترس ی. میدد ینم یشها

کورمال کورمال به سمت آشپزخانه رفت.   ینشود. بنابر ا یدار چراغ از خواب ب
شد و امشب هم مستثنا نبود.  یبرد. گشنه م یهر وقت شب ها خوابش نم
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 یشجلو برداشت که انگشت کوچک پا بهگرفت چند قدم    یوار دستش را به د 
نثار خودش کرد. با وجود کنار  ییبه مبل خورد و چهره اش درهم شد. ناسزا

دهم   یبود.خانه در طبقه    یفتادهبه داخل ن  یروناز ب  ینور  یچبودن پرده ها، ه
که   یبود. کم یستادهپا ا یک یساختمان بود. زانواش را جمع کرده بود و رو

بود. چند قدم به سمت جلو برداشت. خدارا شکر کرد   دهبهتر ش  یشانگشت پا
را پشت گوش اش برد  یشاست نه در هال، موها یدهکه ونداد در اتاق خواب

به لبه  یشآشپزخانه شده بود که پا یک و چند قدم به سمت جلو رفت. نزد
خورد. بخاطر  ینکرد و تعادلش را از دست داد و محکم به زم  یر فرش گ ی

گفت. ونداد که تا االن   یخورد و آخ آرام  یز م  یزیسرش به ت،  یزبودن م  یکنزد
افتادن نهال پتو را از دورش باز کرد و در بالکن   یدر بالکن نشسته بود با صدا

 بلند گفت: یرا باز کرد و به سمت هال رفت. نهال با صدا

عادت و ترک کن  ینگفت ا  یماکه سرم له شد. آخ! صدبار ن  یرهنهال بم یا-
 شکم به تخته بخوره راحت شم... . ینشد. ا ینهش اترک نکردم ت

 گفت:  یتو با عصبان یستاداو ا یجلو ونداد

 تو خونه؟ یراه افتاد یچراغ روشن کن ینکهچرا نصف شب بدون ا-

 دستش را به سرش گرفت و گفت: نهال

 چراغ و روشن نکردم.  یش یدار ب یدمبرد گشنه بودم. ترس یچون خوابم نم-

چانه اش را باال داد و همان طور  یکینشست و در همان تار یشجلو ونداد
 انداخت گفت: یبه سرش م یکه نگاه 
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 ی؟سرت و ناقص کرد یشدن من مهم بود که زد یدار انقدر ب- 

 و گفت: یدحرکت ونداد خنده اش گرفت. آرام خند یننگاهش کرد. از ا نهال

 ی؟کن  یم ینهسر من و معا یدار یچراغ روشن کن ینکهبدون ا ییپسردا-

 کرد گذاشت.  یهمان جا که درد م یدستش را رو ونداد

دخترعمه! االنم بلندشو  ییتا تو روشنا ینهب یبهتر م یکیمن تو تار یچشما-
 رو سرت تا ورم نکنه. یبدم بذار یخ یک 

باال رفته نگاهش کرد. نهال   ی. ونداد با ابروهایدخودش را عقب کش  یکم  نهال
 و گفت: یدقرمزش کش یبه گونه ها یدست 

 . بهتره برم بخو... یستخب الزم ن-

کند. دستش را پشت سر نهال گذاشت   یلاجازه نداد او حرفش را تکم ونداد
او حبس شد.   ی  ینه. نفش در سیدکرد بوس  یسرش را که درد م  یو همان جا

 لبش نشاند و گفت: یرو یونداد لبخند

 .ییبوس کردم تا سرت خوب شه بابا-

بلند شد و همان طور که عقب   یشاز سرجا  یع . سر یدنگاهش را از او دزد  نهال
 دو زانو نشسته بود گفت: یرفت روبه ونداد که رو یعقب م

 خب من برم بخوابم. گرسنگ... -

 نبود. حرفش را قطع کرد و بلند شد. یاکه امشب کوتاه ب  ونداد

 بود. منم گرسنه بودم. یشدنت فکر خوب  یدار اتفاقا ب-
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 که بخاطر کار ونداد خجالت زده بود. دست پاچه گفت:  نهال 

 آشپزخونه االن...  ینتو ا ینا یخوایم ی. هرچ یرممن س-

مبل دو نفره، ونداد شروع کرد به  یبه مبل و افتادنش رو یشپا یرکردنگ  با
نثار خودش کرد. ونداد کنترل چراغ ها را  یی. نهال در دلش ناسزایدنخند

طور که به  یندورتا دور هال را روشن کرد. هم یها یبرداشت و نور مخف 
 رفت گفت: یسمت آشپزخانه م

  یم؟بخور یخب چ -

 و آرام گفت: یدکش  یشبه موها یدست  نهال

 بخورم. یزیتو با اون کارت چ یکوفت بخورم بهتره تا جلو-

 یارو یافتن یقتدلش به حق یبرق آشپزخانه را روشن کرد. امشب کم ونداد
از احساسش به او کم  یسال ها اندک  ینکه در ا  ینهال ییاخواست. رو یم

در  یبه سرتا سرش انداخت. همه چ  یرا باز کرد. نگاه  یخچالنشده بود. در 
 داد و آرام گفت: یرونبود. نهال نفسش را ب یخچال

 امل خانم. یش ینکرد که رنگ به رنگ م ینهال! کار خاص یابه خودت ب-

سورمه  یشرتانداخت. ت یشبه لباس ها یلبش نشاند. نگاه  یرو لبخندی
قار و قور معده اش  ی. صدایسورمه ا یموییراه دار ل یبا شلوار پارچه ا یا

آمد. ساعت نه شام خورده بودند؛ اما گرسنه بود. بلند شد و به سمت 
 اپن گذاشت و روبه ونداد گفت: یآشپزخانه رفت. دستش را لبه 

 ربع به سه صبح؟ یک  ساعت یمبخور یخب چ -
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 و گفت: یدصورتش کش یشبه ته ر یدست  ونداد 

 چطوره؟  یماکارون -

 شه. یدم بکشه صبح م یتا وقت -

گذاشت.   ینک س یبرداشت و رو یزر بسته گوشت چرخ کرده از فر  یک  ونداد
 شست گفت: یرا م یشطور که دست ها ینرا باز کرد و هم یرآبش

 .یکن  یدم نم-

 ند. وارد آشپزخانه شد و گفت:اش را خارا یشانیپ نهال

 ی؟چطور-

 رفت. دستش را گرفت و گفت: یم یخچالنهال که به سمت  یدنبا د ونداد

از هر دستش هنر   یدار  ییچه پسردا  ینبب  ینبش  یرونشام امروز با من! برو ب-
 .یزهر یم

او  یجد یبه چهره  ی. دستش را از دست او جدا کرد. نگاه یدخند نهال
 انداخت.

ساعت طول  یک خوره.  یونداد! کار کردن پسرا به درد خودشون م یخیالب-
 . بذار خودم دست به کار شم.یدرست کن یماکارون  یعکشه ما  یم

 یاش نشاند. بازو  یشانیپ  ینب  یبر خورده بود. اخم  یشقبا  یجکه به تر   ونداد
 کرد.   یتشاز آشپزخانه هدا یروننهال را گرفت و به سمت ب

 خوره.  یخب قبول کن کار کردنتون به درد خودتون م ی؟کن  یم یکار چ-
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وارد   یو نهال را نشاند. بدون زدن حرف   یداپن قرار داشت را کش  یر که ز  صندلی 
 یلوننا یک آورد. داخل  یرونب یخچالاز داخل  یخآشپزخانه شد. چند تکه 

 و آرام گفت: یدکش  یگذاشت و سرش را گره داد. نهال پوف   یزر فر 

 یستقبول کنه بلد ن یدو چهارسال لوسه. با یبابا بعد س یهام قهر کرد. ابا-
 یخواد ماکارون   یدرست کنه. بعد م  یمرون  یک نتونست    یش. پنج سال پیگهد

 درست کنه. 

زد.   یبزرگ   یداد. لبخند  یانپا  یش. نهال به غرغرهایستادآن طرف اپن ا  ونداد
 یها را رو یخکرد تا   یلبه سمت او ما یونداد بدون حرف زدن خودش را کم

. هنوز عادت نکرده بود ونداد یدخودش را عقب کش یسر او بگذارد. نهال کم
همسر اوست. ونداد دستش را دراز کرد و پشت سرش او گذاشت. نهال آب 

 دهانش را محکم قورت داد و با لکنت گفت:

 ی؟کن  ی... کاارر... مییچ-

 به زخم کنار سرش انداخت و گفت: ینگاه  ونداد

 کنم؟  یم یکار االن به نظرت دارم چ-

 دونم. ینم-

نگاه  یر کج شد. نهال که ز  یصندل یپشت  ی یهعقب تر رفت. دو پا یکم  نهال
. ونداد که متوجه یدرا به سمت عقب کش  یصندل  یآورد. کم  یونداد طاقت نم

 یکردن زخم سر او بود. با برگشتن صندل  یدااو نبود و فکر و ذکرش پ یکارها
کرد و   حلقه. هر دو دستش را دور نهال  یدکه نهال کش  یبه سمت عقب و داد
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خورد. ونداد باال   ینبه زم  یبد  یبا صدا  ی. صندلیداو را به سمت خودش کش 
 ینمهم از ز  یشاو، پاها یاپن بود و نهال در حصار دست ها یتنه اش رو

را باز کرد. ونداد که از دست او  یشفاصله داشت. نهال با ترس چشم ها
 گفت:  لندیب یو با صدا ییدهم سا یرا رو یشبود. دندان ها یعصبان 

 نه؟  یخودت و ناقص کن یگرفت   یمامشب تصم-

کمرش نشست.  یرو یشد. عرق سرد یرهاو خ یعصب یبه چشم ها نهال
را باال  یشاز ابروها یکی ین،. بنابرایدبه او بگو یگرید یز ونداد نتوانست چ

 انداخت و حرفش را ادامه داد.

 دخترم؟ یکارات بردار  یندست از ا یکنم سرگرم ش  یکار چ-

را از دور او باز  یشداد. ونداد قصد نداشت دست ها یروننفسش را ب نهال
 یین. سرش را پایدفکر کرد. لبش را گز یشساعت پ یک کند. به اتفاقات 

 انداخت.

 .یست. دست خودم نیدببخش-

شد به او، دستش   یره. خیستادرا از دور او باز کرد. صاف ا  یشدست ها  ونداد
 گفت:  یتقلبش گذاشت و با جد یرا رو

خونه  یگوشه   یبا کارات سکته ام بد ینکهنه ا یسنم رفته باال درست. ول-
بهش  یلب غر بزن  یر ز یه  یستن یونداد یگهها! د یش یم یوه. بعد بیفتمب

دنبال پدر و مادرت بگرده. االنم زود باش بدو برو اون کتاب  یستن یها! کس
 بخون تا شام آماده شه. ینبش یار و از داخل کشو ب
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چشم او دور شد. حالش  یاز جلو یسرش را باال آورد. بدون زدن حرف  نهال 
 یم یشکه پ  ییها یت. از موقعیدکش  یدست خودش نبود. از او خجالت م

شود.   یشتر به سرش زد که باعث شد. درد سرش ب  یکیآمد. در اتاق را بست و  
 وانستت  یم  یفرق داشت. ونداد به سادگ   یانمهر پوست لبش را کند. ونداد با ک

 یاز دست نهال عصب یوانست وقت ت یاو م یاو را از گذشته فاصله بدهد. حت 
 یننشان بدهد که او ناراحت نشود. مانند هم یو ناراحت است عکس العمل

درون   یاتفاق افتاده بود. با بسته شدن در توسط نهال، ونداد چنگ   یناالن که ا
 یها رفت تا بسته  ینتدرهم به سمت کاب یزد و با اخم ها یشموها

شد. از  یدو ساله م یوقات هم سن بچه ا یکند. نهال گاه   یدارا پ یماکارون 
گذاشت.   ینتکاب  یصفحه  یرا رو یشرفتار نهال خنده اش گرفت. دست ها

آدم ها فرق داشت.   ی. انگار نهال با همه  یدانداخت و آرام خند  یینسرش را پا
به چشمش زد و چند  را ینکشکتاب را از درون کشو برداشت. ع  یع نهال سر 

. از اتاق خارج شد. یردبگ یدهبه صورتش زد تا اتفاقات امشب را ناد یلیس
برداشت   ینتدر اتاق، به خودش آمد. خم شد و قابلمه را از کاب  یونداد با صدا

را بلند کرد. کتاب را باز کرد و همان طور  ی. نهال صندلیختو درونش آب ر
 نشست گفت: یکه م

 آروم جناب سرآشپز؟ یابلند بخونم -

 بخون! بلند-

نام کتاب، گردنش را به سمت  یدناول کتاب را باز کرد که با د  یصفحه    نهال
 ونداد کج کرد و گفت:
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 که کتاب قصه است.  ینا- 

گاز را روشن کرد و در جواب نهال   یر لبش نشاند. ز یرو یلبخند تلخ  ونداد
 گفت:

 بخون!-

 یه مبود. هر چ یاییدر یاول داستان پر  یسرش را تکان داد. قصه  نهال
 یم  یگریپس از د  یکیشد. داستان ها    یدر کتاب غرق م یشتر گذشت نهال ب

را تمام کرده بود و  یگذشت و نهال بدون نگاه کردن به ونداد که کار ماکارون 
بود و   تهچانه اش گذاش  یر خواند. ونداد دستش را ز  ینشسته بود. م  یشجلو

شدن خواب به چشم   داد. با غلبه  یگفت گوش م  یکه او م  یبا دقت به داستان 
و کتاب را بست.   یدکش  یا  یازهبرداشت. خم  یشرا از چشم ها  ینک ع  یش،ها

چانه اش بود و خوابش   یر با بسته شدن کتاب نگاهش به ونداد که دستش ز
غرق در خواب  ی هرهبه چ ی. لبخندیدباال پر  یشماند. ابروها یرهبرده بود. خ

دستش  یگذاشته بود و سرش را رو یز م یدستش را رو یکاو زد. ونداد 
بلند شد تا دوباره   یز بلند شده بود. آرام از پشت م  یماکارون   یگذاشته بود. بو

گاز را   یر وارد آشپزخانه شد. ز ییصدا یجادبه عقب برنگردد. بدون ا یصندل
. دست چپش را دراز کرد. کشید  یا  یازهبرگشت. خم  یشخاموش کرد و سرجا

 چشمانش را بست.  گذاشت و  یز م یسرش را رو

*** 

 به آزاد زد و آرام گفت: یسقلمه ا آوا
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 شدن. ساعت ده صبحه.  یدار ! حتما بیگهدرو باز کن د- 

 و گفت: یستادا ینهبه اوا انداخت. دست به س ینگاه  یمن آزاد

 یمجرد بود خوشش نم یوقت  یدون  یداداشت و که م یزنگ بزن. اخالقا-
 و چهارسال! یکه زن گرفته بعد ساالنم   یزهبهم بر  یکیاومد خلوتش و 

از نهال قول گرفته بود.  یشبنداشتند. د یداد. چاره ا یروننفسش را ب آوا
زنگ فشرد. نهال با  یلباس بروند. دستش را باال آورد و رو یدخر  یامروز برا

به گردنش  یغلت زد. ونداد دست  یشبه خودش داد. سرجا یدر تکان  یصدا
بود  بیدهتخت خوا یرا باز کرد. نگاهش به نهال که رو یشو چشم ها یدکش

را باز  یشگرفته بود. نهال چشم ها  ینزم یرو یدنافتاد. بدنش بخاطر خواب
زنگ  ینشست. هنوز صدا یشسرجا یع تخت، سر  یخودش رو یدنکرد با د

نشسته بود افتاد. با  ینزم یآمد. نگاهش به ونداد که خواب آلود رو یدر م
 خواب گفت:مملو از  یلحن

 یدی؟خواب  ینتو چرا رو زم  یم؟کن  یم یکار چ  ینجاا  یم؟مگه تو آشپزخونه نبود-

داد و  یطور که به بدنش کش و قوس م ینبلند شد. هم یشاز سرجا ونداد
 شد گفت: یبه از اتاق خارج م

 ... یک   ینمبرم در و باز کنم بب یرس یفکر کن به جواب سواالت م یکم-

حرف ونداد را قطع کرد و  یع ش با آوا افتاده بود. سر قول و قرار  یادکه   نهال
 گفت:

 آواست. آخ چه قدر فراموش کارم!-
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 باز نکنم؟- 

 گردنش را کج کرد و متعجب گفت:  نهال

 ی؟چرا باز نکن-

 گفت:  یآرام یشد با صدا یطور که از اتاق خارج م ینهم ونداد

 زحمت جمع کردن تشک پتو رو بکش تا آزاد سر من و نخورده.-

طور که به سمت  ینسرش را خاراند و هم یبسته شدن در، نهال گوشه  با
 رفت تا تشک پتو را جمع کند. گفت: یم یینپا

کرد. کجاست   یجمع م  یماپوف خدا! قبال ن  ی؟خواب   یم  ینرو زم  یایم  یضیمر -
 کنه؟  یبخت داره تشک جمع م یدخترش رفته خونه  ینهبب

عادت  یاوشو ن یمارا فشرد. بعد چند روز هنوز هم به نبود ن یشگلو  بغض
تخت هل داد که  یر تخت گذاشت و تشک را ز ینکرده بود. بالشت را رو

 آوا آمد. یصدا

 به خاک! ینرو بزن یلیاپوز خ یداومدم ببرمت خر  یاب یی؟تازه عروس کجا-

که دست چپش   یپهن ینگ حرف از زبان آوا، نگاهش به ر ینا یدنا شنب نهال
. با یستن یانمهر از ک  یکرد زن ونداد شده است و خبر   یباور م  یدبود افتاد. با

آمده بود.   یرونسال و اتفاقات ب  یک اش از فکر آن    یوارد شدن ونداد به زندگ 
آورد و  ونیر ب ریو شلوا یکتخت را مرتب کرد و از داخل چمدان، تون یرو

به  یسرش انداخت و از اتاق خارج شد. آزاد نگاه  یرو ی. شال مشک یدپوش
 ونداد انداخت و گفت:
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شه داداش.  یدرست نم یچیبه پا کرد که با ه یزلزله ا یک اومدنتون  یعنی- 
ازدواج تو و اومدن نهال  یر فراموش شده همه االن فکرشون درگ یاصال عروس

 شده. یکسانسروش هستن. حسام که با خاک  یهبه عنوان دختر هد

 مبل گذاشت و حرف آزاد را ادامه داد. یدستش را لبه  اوا

آزاد؛  یگمو م یننهال افتاده کف پاش! شرمنده ا یدنکه چشماش با د  یناز آ -
شد عروس   چه خوب  ینمب  یکنم م  یخواهرت حقشه. االن که دارم فکر م  یول

 حسام بود. یشداداشم نشد. وگرنه چشمش پ

 خواب آلود نهال آمد. صدای

 .ین. چه زود اومدیر سالم صبح بخ-

. یدمبل پر   یحرکت از رو  یکو با    یدکش  یغیج  ینهال از خوشحال  یدنبا د  آوا
 قدم به سمت عقب برداشت. با خودش گفت: یک حرکت اوا  یننهال از ا

 شوکه کننده. ی! پر از رفتارایگهخواهر همون آدمه د ینما-

 صاف نشست و روبه نهال گفت: آزاد

 . یر سالم دختر عمه! ظهرتوهم بخ-

 گفت:  یو با لبخند بزرگ  یدکوتاه پسرانه اش کش  یبه موها یدست  آوا

 ی؟نکنه هنوز شوکه ا ی؟گ   ینم یچینهال؟ چرا ه یقرص سکوت خورد-

 .یدکش  یا یازهکه هنوز هم خواب آلود بود. خم  ونداد
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از اومدن شما شوکه  یروز از اتفاق د یشتر ب ینزد یزنگ م یکقبل اومدنتون - 
 شد.

 و به سمت اتاق هلش داد و گفت: یددست نهال را کش یع سر  آوا

 من عروس خانم و آماده کنم. ینزن یشماها درمورد عمارت حرف م یتا وقت -

اد. با بسته اعتراض به نهال نداد و او را دوباره به سمت اتاق هل د ی اجازه
 شدن در، نهال به سمت او برگشت و گفت:

لباس   یک که.    یعروس  یمبر   یمخوا  ی. نمیامپوشم م  یلباس م  یکآوا!    یخیالب-
 خوام بخرم. یم

 کرد گفت:  یطور که لباس ها را نگاه م ینبه سمت کمد رفت و هم آوا

اونجا. دوست دارم  یانزنا م یشتر عمارته که ب یک خوب نزد یدایمرکز خر -
 .ینمبب یننب یتو و ونداد رو دست تو دست م یها رو وقت  یلیخ یچهره 

تکان داد و سکوت کرد. آوا بعد از جست و جو فراوان شلوار  یسر  نهال
 تخت گذاشت و گفت: یرو یو پالتو خاکستر  یمشک  یپلماتد

گرفته شه.   یانمهر برسه. حال ک یناز حسام و آ  یکنم عروس  یم یلحظه شمار-
 بکنم.  یفیاوخ که چه ک

 یخانواده  یکردن پدر و مادرش بود و آوا با لذت چهره   یدادر فکر پ نهال
شود. چه  یدانستند چه م یاز آنها نم یچکدامکرد. ه  یم یحرا تشر  یانمهر ک

 ... یگریکس د  یاشود. ونداد و نهال  یم یباز یبرنده  یکس
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 *** 

از نقشه را عالمت زد. در  ییقسمت ها و با خودکار  یدبه صورتش کش دستی
 یشتر بود و ب یرون یلسر او آوار شده بود. وقت تعد یتمام کارها رو یمانبود ن

کرد و به برگه ها زد.   یسخ یکارکنان رفته بودند. انگشت شست اش را کم
بود.  شبه مخاطب انداخت. مادر  یرفت. نگاه  یبرهو یتلفن همراهش رو

 بلندگو گذاشت.  یتماس را وصل کرد و رولبانش نشست.  یرو یلبخند

 که استاد.  ینو منور کرد یر حق یبنده  یسالم کوثر خوشگله. گوش-

مشهد  ینه؟ رفت  یزن  یمعرفت اگه بهت زنگ نزنم. زنگ نم یب  یپسره  یا-
 دخترم ندارم دلم بهش خوش باشه. یک . هم تو هم بابک. یمعرفت شد یب 

گذاشت. روبه مادرش که چند   یز م یکرد و خودکار را رو  یتک خنده ا بهزاد
 بودش گفت: یدهوقت بود ند

و دو  ینداره مامان جون! داره؟ بعد س یشما که کار  ی. برایارینخب دختر ب-
 .یادخواهرم م یکسال 

 یریچه خبره بعد سر پ یدون  یبهزاد؟ خوبه خودت م یکش  یتو خجالت نم-
 یه؟پروازت ک یری؟معرکه گ

 ی. به پشت یداش کش یشانیبه پ یدرهم شد. دست  یشپدرش اخم ها یاد با
 داد و گفت: یهاش تک یصندل

 زن دومش و دخترش؟ یرفته خونه  یابازم با بابا دعوات شده؟ -
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 ی. انگار نمیدکردن برنج ها کش  یز حرف؛ دست از تم ینا یدنبا شن مادرش 
بود. نفسش را  کند. هرچند استاد دانشگاه  یرا مخف  یزیتوانست از بهزاد چ

 داد و گفت: یرونب

 از بابات آوردم؟ یمن اسم-

 زد. بعد شانزده سال هنوز عادت نکرده بود. یپوزخند بهزاد

زنه. گفتم با من و  یو داد م  یلحن حرف زدنت داره همه چ   یول یاوردینه ن-
که   ینیب یمادر من. م یداد ی. استعفا میسرکارم چ  یمشهد. گفت  یابابک ب

 یرسه که بتونه خرج چهارتا خانواده  یپسرت انقدر دستش به دهنش م
 اونجا اعصاب... . یمون  یروهم بده. م یگهد

 را قطع کرد. حرفش

 یشد ماجرام اگه م ین. تا االن که موندم ایستخوب ن یبحث سر وضع مال-
بهزاد. من عادت  یخیالشد. االنم ب یهمه جا رو صاحب م یکهزن ی؟رفتم چ 

 مامان؟ دلم واست تنگ شده. یایم ی. ک کردم

هم تنگ شده است. از  یماهفر  ی. دلم برایدخودش را گرفت که نگو جلوی
 یپسرش آگاه بود. بهزاد کالفه لب تاب را شات دان کرد و دست   یروح   یطشرا

 و گفت: یدکش  یشبه موها

 . باهاشم حرف یادظهر پرواز دارم. بابک نم 3امروز که تموم شد. فردا ساعت -
و دخترش و نداره. منم به  یلوفر ن یادا و اطوارا ی. حوصله یادزدم گفت نم

 احترام گذاشتم.  یمشتصم
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 یاد م یکبار  یمعرفتم که ماه  ی. دلم واسه اون ب یاریشبازم تالشت و بکن ب- 
 یاگرده هم تنگ شده. دوتا پسر که از کل دن  یزنه بر م یم یوار دستش و به د

 ندارم. دارم؟

را در شرکت مانده بود.  یادیزمان ز 20:45ساعت انداخت.  به ینگاه  بهزاد
 گوش اش کرد.  یک بلندگو برداشت و نزد یرا از رو یگوش

عصرونه  یک . پس، فردا یادکنم ب  یشتونم راض یم ینم. ببیمعلومه که ندار-
 مامان خوشگله. یاماز خجالت شکمم در ب یامتپل درست کن که ب ی

 ی؟ندار یباشه پسرم. منتظرم. کار-

 برداشت و گفت: یبلند شد. پالتواش را از چوب لباس یز پشت م از 

 نه قربونت مراقب خودت باش. فعال!-

 یحال بد مادرش بود. استاد دانشگاه  یلرا قطع کرد. بازهم پدرش دل گوشی
کرد.   یم یسرا تدر یاضیر یرشته  یمشترک و عموم یاز درس ها یکیکه 

اش  یدست  یفکرد. لب تاب را داخل ک یخودش قرص اعصاب مصرف م
مانست که   یربات م  یک . از اتاق خارج شد. مانند  یدگذاشت. پالتواش را پوش

تنگ شده بود.  یماهشفر  یروزها دلش برا ین. ایدخواب یکرد و م  یکار م
ته از آن بهزاد گذش یز چ یچرا زد. ه ینگپارک یوارد آسانسور شد و دکمه 

 یبود. خالف سر و وضع مرتبش چشم ها ینغمگ یشنمانده بود. چشم ها
 زمزمه کرد.  یرلبداد. ز  یخرابش م  یسرخ و گود افتاده اش خبر از حال درون 
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 یاالن زنده ام ول ینکهزن و بچمم نه ا یشدونستم پ یمردم الاقل م یم- 
 که شاخ و دم نداره.   یشم. دلتنگ  یو زنده م یرمم یصدبار م

 شد. یرهافتاده بود خ ینهخودش که در آ  یرا باال آورد. به چهره  سرش

 یبلند  یک   یخودت و از باال  یزنه به سرت. دوست دار  یم  یدلتنگ بش  یوقت -
 یانمهر مردم ک یکه دو بار کردم و نهال نجاتم داد. اگه م  ی. کاریینپا یبنداز

 آورد.  یاون بال رو سر نهال نم

شد.   یرهخ  یدشناام  یگرفت. به چشم ها  ینهاشاره اش رو به سمت آ   شتانگ
 گفت:  یبلند یبا صدا

نکبت   یزندگ   یناتفاقات که خودم مقصرش بودم. از شر ا  ینبعد تموم شدن ا-
کشه نه نهال، نه ونداد، نه   ینه مامان عذاب م  ینجوریشم. ا  یخالص م  یبار

 و بابک!  یمان

. بعد هفت سال داغ دلش تازه بود. یدلند خندب ین،باز شدن در کاب یصدا با
شده بود در تظاهر به فراموش کردن و خوب  یگر انگار او هم مانند نهال باز

شد. به  ینگ انداخت. وارد پارک یینبودن. نگاه از خودش گرفت. سرش را پا
را  یفش. کنیدش یباران را م یپارک نبود. صدا یگرید یناو، ماش ینجز ماش

 یکشد. با  ینشگذاشت و بدون در آوردن پالتواش، سوار ماش  یصندل یرو
رفت. به محض روشن شدن  ینگپارک یفرمان دور زد و به سمت خروج 

 سکوت را شکست.  یداز ام یخودرو، آهنگ اگر مانده بود

 رساندم یتو را به عرش خدا م یمانده بود اگر 
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 کشاندم  یتو را تا دل قصه ها م یمانده بود اگر  

 غربت که تنها نبودم یبودم به شب ها با تو اگر 

 سرودم ینوشتم تو را م یز تو م یمانده بود اگر 

بود. باران  یدهشد. همان طور که فهم یابانزد. وارد خ ینگهبان تک بوق  برای
پنجره گذاشت   یداد. آرنجش را لبه    یینپا  یرا کم  یشه. شیدبار یبا شدت م
 کرد.  یبا خواننده همراه  ینیآرام و غمگ یو با صدا

 دگر داشت یرنگ و بو یزندگ  ینماگر نازن یبود مانده

 غربت با وجود تو رنگ سحر داشت ینشب سرد و غمگ این

 اگر بال و پر داشت یمرغک پر شکسته مانده بود ینتو ا با

 اگر همسفر داشت ینبودش ز طوفان مانده بود یمیتو ب با

 یدیند یدیسوختم من ند یدیرا به آتش کش هستیم

 یدیشن یاگر م یاگر بود مانده بود یتدل آرزو مرگ

کرد؛ اما   یم یز جلو را تم  ی  یشهپاک کن تند تند ش  یشهرا عوض کرد. ش  دنده
خلوت بود. خاطرات گذشته  یدر آن شب سرد زمستان  یاباننداشت. خ یدد

چشمانش رنگ گرفت. در افکار خود غرق بود. با قرار گرفتن  یکم کم جلو
ن یترمز گذاشت. ماش یرا رو یشان را چرخاند و پافرم ین،ماش یجلو یکس

در  یبرخورد کرد. سرش محکم به فرمان خورد و درد یابانبا جدول کنار خ
شود   یادهپ  ینلب گفت. کمربندش را باز کرد تا از ماش  یر ز  ی. لعنت یچیدسرش پ
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انداخت.   ینماش  یکه خودش را جلو  ینثار کس  یدآ   یو هرچه از دهانش در م 
 یباران  بخاطر بود افتاد.  یستادها ینماش یکه جلو  یهش به کسبکند که نگا

را  یشزن. دندان ها یادهد. مرد است  یصتوانست تشخ ینم یدبار یکه م
 یشد و با سرعت به سمت او رفت و با صدا یادهپ ین. از ماشییدهم سا یرو

 گفت:  یبلند

 یخودت و م یا یروان  یضهمر  یکه؟مرت یکن یم یمعلوم هست چه غلط -
به  یرتر اگه د یآب و هوا؟ با خودت نگفت  یناونم تو ا یابون؟وسط خ ینداز

هم منه بدبخت، بدبخت   یبودم. هم خودت بدبخت شده بود یدهخودم جنب
 تر؟

 :یدغر  یتقدم به سمتش برداشت با عصبان یک کرد. بهزاد   نگاهش

م. با ندار  یمن اعصاب درست و حساب  ینبب ی؟کر   یکه؟مرت یچرا خفه شد-
 به اعصاب نداشتم. یکارت رسما گند زد  ینا

نسبتا بلندش   یقهوه ا  یکرد. موها  یم  یسپالتواش را خ  یسر شانه ها  باران
کرد. دستش   یبود نگاه م  یستادها  یشکه جلو  یشده بود. منتظر به کس  یسخ

چند روز حمام  یسرش برداشت. موها یاش را از رو یرا باال برد. کاله باران 
او  ویجل ینهشد. دختر دست به س یختهدور تا دورش ر یاهشس ینرفته 

 و گفت: یستادا

راحت شه.  یالمشما پولدارا رو بچزونم تا خ یکمنه کرم نه الل! دلم خواست -
 یآدم کار  یک شماها که مردن    یخط افتاد؟ برا  ینتماش  یدار  یاالن چه حس
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 یکیگردن   یننداز یقتل و م ینزن ینگ مگردن کلفتتون ز   ینداره. به باباها 
 .یم. خودتونم برو که رفتیگهد

 نگاهش کرد و گفت: یز ترحم برانگ بهزاد

 یم ین؟ماش یجلو یدیچرا پر  یدون  ی. حاال که میدون  یخوبه پس م-
 عالوه بر من؟ ی؟رو بدبخت کن یگهادم د یک  یخواست 

بود و کنار سرش شده    یسخ  یمتشگران ق  یبه بهزاد که لباس ها  ینگاه   دختر 
 شده بود انداخت. یبر اثر ضربه خون 

به اسم عذاب وجدان  یزیچ یک تو  یدمکه فهم ینجورینه خوشم اومد. ا-
 . خب خوبه. مراقبش ب... یدار

را باال زد و  یشدخترک حراف را نداشت. موها یاتچرند یکه حوصله   بهزاد
 رفت بلند گفت: یاش م ینطور که به سمت ماش ینهم

 حواله کنه.  یگهد یجا یک یتمخدا شفات بده دخترجون! روز-

که داشت. کمربندش را بست.   یشد. در را بست. خالف سردرد ینماش سوار 
را به حرکت درآورد. دنده را عوض کرد دنده عقب گرفت تا دور بزند.  ینماش

حرص  . نفسش را پر یستادا ینماش یرا باز کرد و جلو یشدختر دست ها
داد. چراغ داد تا او کنار برود؛ اما او دست بردار نبود. دستش را به  یرونب

آمد و او  یعالف م یپول باال آورد. در نگاه اول از نظر دخترک جوان  ینشانه 
کند، اما بهزاد   یمزاحمت م یجادا یشفکر کرده بود برا یگر مانند هر شب د

رد. پول نقد همراهش پولش را درآو یفخودش را هم نداشت. ک یحوصله 
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 یشده بود. با سرعت دنده عقب گرفت. فرصت   یرهنبود. دختر همچنان به او خ 
. دختر با سرعت یچید. با سرعت داخل کوچه پیآیدبه او نداد که به خودش ب

. تا آخر یردبگ یاز کس یتوانست پول ی. اگر امشب هم نمیددو یندنبال ماش
 یستارش، کار کند تا از همان اتاق بصاحب ک  یماه مجبور بود مانند کوزت برا

جلو به پشت سر نگاه کرد.  ی ینهآ  ز انداخته نشود. بهزاد ا یرونهم ب یمتر 
ترمز زد. در  یآمد. دلش به حال او سوخت. ناخوداگاه رو یدختر دنبال او م

داشت. دختر که تا  ینتومن در ماش یستدو یداشبرد را باز کرد. به اندازه 
به او گفت. دستش را به صندوعقب   ییشده بود. ناسزا  یگل  یشزانو پاچه ها

را  یشهرا به سمت راننده رساند. بهزاد ش دشگرفت. نفس نفس زنان خو
 حوصله گفت: یداد. ب  یینپا

 یبهت م  یمهاش و ب  یهو سرت. بق  ینداشتم. خرج ماش  ینقدر تو ماش  ینهم-
 ده. 

 یلدر گذاشت. بهزاد سرش را به سمت او ما  یاش را رو  هیدمچ ضرب د  دختر 
 یبود. کنار سرش جا یکنزد یدیاز اندازه به سف یشکرد. رنگ صورت او ب

 یادختر  یصبود و تشخ یاهداشت. صورتش س یمشک  یبود. ابروها یهبخ
 سخت بود.  یهرکس یپسر بودن برا

هم پول و بده برم تر. حاال  یسپولدار تر خس  یگفتن هرچ   یمنزن! از قد یهکنا-
 .یستمتونم رو پام وا ینم یکه از گرسنگ 

 یحلقه  یدنرا از او گرفت. پول ها را به سمتش گرفت. دختر با د نگاهش
که در انگشت چپش بود. با خودش گفت:» زن داشته که مزاحمت  یپهن
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اش  یشانیبه پ یحوصله دست  ینشده! امشب و شانست خوند «، بهزاد ب  
 و گفت: یدکش

تا صبح رو اعصاب نداشتم راه  یقصد دار یامرخص شم  ین؟ندار یگهامر د-
 ی؟بر 

 برداشت و گفت: یندر ماش یدستش را از رو دختر 

. دمت گرم. پول الزم بودم. یمتهغن  ینمخب هم  یبود خوب بود، ول  یشتر اگه ب-
 به خانم بچه ها سل... 

پدال فشرد و به  یرا رو یشکامل کردن حرف را به دختر نداد. پا  ی اجازه
اضافه شده بود. با خارج شدن  یشسمت خانه رفت. سردرد هم به دردها

در آورد و وارد دهانش  یبشاز ج یرنگ  یبهزاد، آب  نبات نوشابه ا ینماش
 انداخت گفت: یسرش م یکرد. همان طور که کالهش را رو

 هنوز زنده است...! یتخوبه انسان-

کرد   یشت که تلفن همراهش زنگ خورد. غرولندفاصله دا  یابانقدم تا خ  چند
کرد. تماس را   ییصفحه خودنما یدرآورد. نام پدرش رو یبشرا از ج یو گوش

دراز کرد و سوار شد. کار هر روزش   ینماش  یناول  یکرد. دستش را برا  یجکتر
آدرس را از او   هکرد. رانند  یرفتار م  ینگونهپدرش، ا  یبود. خالف وضع مال  ینا

 یرزمینیسرش برداشت و آدرس همان ز یر کالهش را از رو. دختیدپرس
 صاحب کارش را داد.

*** 
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 رمان  کی

 ( یروز بعد: )روز عروس 2 

در فکر فرو رفته بود.  یقاش گذاشته بود و عم یشانیپ یدستش را رو ونداد
 یداآنها در به در دنبال پ  یآمده بودند. هردو  یدنشانعمو و پدرش به د  یروز د

خان را مورد حمله قرار داده  یونگشتند؛ هما  یم یثاقو جهان، م یهکردن هد
گذشت   یم سرشداد. فقط در  ینشان نم یعکس العمل یچبودند؛ اما او ه

بلند   یهر جور شده است نهال و ونداد را از عمارت دور کند. آزاد دستش را کم
 برداشت و خطاب به ونداد گفت:   یز م  یاز داخل ظرف رو  یپسچ  یکرد. مقدار

 ی؟تو فکر  یهچ-

 کوسن مبل برد و متفکر گفت:  یر . دستش را زیدبه شانه چرخ ونداد

خان که ساکته. عمو و بابا هم   یونکرده. هما  یر که افتاده فکرم و درگ  یاتفاقات -
ترسم.   یعکس العمل م  ینگردن. راستش از ا  یو عمه م  ییکه دارن دنبال دا

عمارت.  یانه به بابا گفته بگو بنه به روز اول که سر و صدا کرد نه به االن ک
 . یارهسر نهال ب ییترسم بال یهمه اش م

 مبل نشست. به او نگاه کرد و گفت: یرو آزاد

. یارهسر نهال نم ییعمارت؟ مطمئن باش آقا بزرگ بال ینر یخوا یخب؟ م-
 یهبه اسم هد یباشه اوال زن توئه. دوما هرچند هم بگه من دختر  یهرچ 

اتفاقات. عمه و   یننداشته تو ا  یخترش بوده. نهالم نقشد  یهنداشتم. بازم هد
ه در کل یقض  ینگذاشتن رفتن. پس ا  یکارشون اشتباه بوده که نصف شب  ییدا

 مهم مامانته. ی یه. االن قضیهمنتف
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

. همان طور که یدنم دارش کش  یدرون موها  ینشست. دست   یشسر جا  ونداد 
 شد گفت: یبلند م

به مامان گفتم چه بخواد چه نخواد نهال االن عروسشه. اگه هم به عنوان -
پسرش. کار خالف نکردم.   یاحترام بذاره به خواسته    یدعروس قبولش نداره با

 و چهار سال زن گرفتم. یبعد س

 . ونداد حرفش را ادامه داد.یدخند آزاد

شه دوتا  ینم یماالنم بلند شو حاضر شو. هرچند هم مخالفت کردن که نر -
 خونه. یاندختر تنها ب

 لبش نشاند و گفت: یرو یلبخند بزرگ  آزاد

تا از  یخواست  ی. خب برادر من تو که از اول نهال و میبسوزه پدر عاشق  یآ -
 . یشخواستگار یرفت  یجدا شد م یانک

از حال  یچکستوانست او را درک کند. ه ینم یچکسسکوت کرد. ه ونداد
گوش   یمابه حرف ن یدتاق را باز کرد و وارد شد. بااو خبر نداشت. در ا یدرون 

 یگناه   یب   یشد. هرچه قدر ندا  یداستان م  ینا  یداد. از امروز او آدم بده    یم
مانند گذشته   واستخ  یباورش نکرد. امروز روز جبران بود. اگر م  یسرداد و کس

را  یواریشد. در کمد د یسال قبل م یشود. بازهم همان آش و همان کاسه 
ساده  یدسف یراهنرنگش را همراه با پ یسورمه ا یباز کرد. کت و شلوار رسم

چند روز  ینرفتن نداشت. از نهال که ا یبرا یدیبرداشت. ترد یاز چوب لباس
داده بود هرجور شده است  قول یما. او به نیدترس یدر خودش رفته بود م
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 رمان  کی

توانست  یگفت من هستم؛ اما م  یکند. هرچند نهال م  یداپدر و مادر او را پ 
. یدرا پوش یراهنشتوانست. پ ینم یرد؟بگ یدهپدربزرگش را ناد یکارها

افتاد. تماس   یگوش  یبود که نام بهزاد رو  یراهنشپ  یمشغول بستن دکمه ها
 را وصل کرد. 

نهال کجاست؟   یی؟رم عمارت تو کجا  یدارم م  ی؟خوب   ی؟سالم داداش، چطور-
 یاین؟م یک 

 یدکمه  ی. جعبه یدرا بست. کشو را کش یراهنشآخر پ یدکمه  ونداد
 را برداشت.  ینشسرآست

 شم برم دنبال نهال!  یدارم اماده م-

 شد و گفت: یشمادر یخانه  یابانوارد خ بهزاد

کجاست و   یبدون  یمااز ن یخوا ینم یآقا داماد گل! راست  ینمتب یپس م-
 کنه؟   یم یکار چ

 از دستش افتاد.  ینسرآست یدکمه  یما،نام ن یدنشن با

 . یادخودش گفت هر وقت، زمانش باشه م-

 خانه نگه داشت.  یرا جلو ینماش بهزاد

 یبعض یشهدونم، فقط بهت گفت، بگم که مراقب خودت باش. هم یم-
حواست به نهال   ینکهدور کنه. و ا  یا  یگهد  یبتافته تا مارو از مص  یاتفاقات م

 کنه.  یباشه تو خودش نره وگرنه چپ و راستت م
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

. کالفه دکمه را از یستچ یمامنظور ن یدفهم یهمان حرف؛ ونداد نم بازهم 
 نشست. یشآرا یز م یصندل یبرداشت و رو ینزم یرو

 . باشه یفهمم؛ ول یمنظورش و نم ینکهبا وجود ا-

مبل انداخت و  یرا رو یفشک  یشگر،آرا یغرولند کنان و کالفه از کارها نهال
 گفت:

هم  ینهآ  یک کجا بود.   یگهد ینجاکرد آوا! ا  یلیتکچلم کرد دختره. مخم و د-
 نه. یا یرمبگ یلیاروامشب خوب شدم حال خ یبرا ینمبهم نداد الاقل بب

 گفت:  یبلند یرا باز کرد و با صدا یخچالبه سمت آشپزخانه رفت. در  آوا

دادمش. خط و   یلتو سالم تحو  یحزن غرغروت و جمع کن. صح  یاداداش، ب-
 .یفتادخشم روش ن

اش  یشانیدختر، سرش درد گرفته بود. دستش به پ یکه از حرف ها  نهال
ز او کرده بودند ا یشگر که اوا و آرا  ییها یفبا تعر  یدکش  ی. خجالت میدکش

 ینشسرآست  یکرد. دکمه    یچشم در چشم ونداد شود. ونداد از بهزاد خداحافظ 
ساعت  هرنگش را باال داد و همان طور ک یقهوه ا یرا بست. با دستش موها

 کرد از اتاق خارج شد.  یرا دستش م یلشبند است

 کن اصال به حرف من  یکن اونجور  ینجوریگفتم ا  ی. هرچ یزن غر غرو خودت -
 گوش نکرد.

 داد. ونداد وارد هال شد و گفت:  یهاپن تک  یشالش را درست کرد و به لبه    آوا

 ین؟دنبالتون؟ بازم کارخودتون و کرد یاممگه نگفتم م-
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 رمان  کی

انداخته بود و با  یینونداد سرش را پا یبه نهال که با صدا ینگاه  یمن اوا 
 کرد انداخت.   یم یبلند و مرتبش باز یناخن ها

 . آزاد کجاست؟یلجناب وک یشد یپ. چه خوشتیایمگفتم که خودمون م-

 یاتاق کرد و همان طور که به سمت نهال م یبه در بسته  یاشاره ا ونداد
 رفت گفت:

 شن. یعروس خانم دارن حاضر م-

او را  یرهزد. نهال سرش را باال اورد و روبه ونداد که خ یشبا تشر صدا آزاد
 گفت:  تیسنگر  یم

 دلقکا شدم نه؟  یهشب-

 ینگونهکمرش نشست. تا حاال ا یرو ینگاهش کرد. عرق سرد یرهخ ونداد
کرد که ونداد   یم ینچند روز تمر  یناو قرار نگرفته بود. هرچند در ا یجلو

 یکه با خودش م  ییحرف ها  یونداد همه    یدنهمسرش است؛ اما انگار با د
که کرده بود.   یتیال  یشنهال با آرا  یانه  کودک  یزد را فراموش کرده بود. چهره  

 یونشن یباییبلندش به طرز ز یشده بود. موها یو خواستن یباز یتنها یب 
 یمخمل یراهن. پیختر یصورتش م یرو یششده بود. دو قسمت از موها

نازک  یزانو بود. جوراب شلوار یر وجب ز یککه تا   یرنگ  یدار مشک  ینآست
. بلند شد فت! نهال نگاه از او گر یپاشنه بلند مشک  یرنگ، با کفش ها یمشک 

 و گفت:

  ی؟گ   ینم یزیزشت بودم االن خوب شدم؟ چرا چ یلیخ-
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 رمان  کی

که   یپاشنه بلند ی. چند قدم به سمت او برداشت. با کفش هایدخند ونداد 
 بود هم قد او شده بود.  یدهنهال پوش

 ...یزیچ یک! فقط ینه اتفاقا خوب شد-

 یداشسف  یراهنپ  یرنگش رو  یبا خجالت نگاهش کرد. کروات سورمه ا  نهال
 افتاده بود. 

هست هم  یانمهر هم ک یدون  یامشب از کنار من جم نخور! خودت که م-
 یزیآماده کن! از امشب به بعد هر چ یزیهر چ یخانواده ات! خودت و برا

 گفتن! بهم بگ... .  یزیو هر چ یدید

بکشد.  یشرا پ یشگیخواهد بحث هم یازهم ونداد مدانست ب یکه م  نهال
قدم به سمت ونداد برداشت. کروات را در دستش   یک   یناگهان   یمتصم  یک با  

 و گفت: یدگرفت. ونداد حرفش را قطع کرد. نهال خند

شد.  یگم. هر چ   یبهت م یدمد یچشمم. هرچ  ی! به رویلچشم جناب وک-
کنم. از خودم ضعف نشون   ینم یه. خوبه؟ گر یگمبهم زدن بهت م یهر حرف 

 ... . یادم. چطوره؟ خوبه  ینم

 شد. آرام گفت:  یرهکروات را زد. به او خ  یونداد شد. گره    ی  یرهنگاه خ  متوجه

ونداد تو حرفات و به  ینبب ی؟کن  ینگام م ینجوریقابل باوره که ا یر انقدر غ-
 ی و من برا یتو ونداد! یستین یانمهر گم. تو ک  ی. حاال من بهت میمن زد

ها  ین. از ایشد ییمقائلم. مخصوصا االن هم که پسردا یادیونداد ارزش ز
 خب؟شناسمت.  یکنم. چون م  یدهم درصد به تو شک نم یکگذشته من 
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 رمان  کی

باشه ما هم  ی. هرچ یمشه مثل دوتا مجسمه باش یهم نم یشهدر ضمن هم 
 مگه نه؟ یمو دوست دار

حس را به او دارد؟ نهال  یننهال هم هم کرد  یباور م یدشد. با یخم ونداد
شل کرد. دستش را باال  یکروات را کم  یبه صورت او زد. گره  یلبخند مهربان 
را ببندد. ونداد دستش را گرفت. با دست  یراهنشپ ییباال یبرد تا دکمه 

 یباییز  توانست  یکرد. نم  یک راستش کمر نهال را گرفت و او را به خودش نزد
بود. با  یدهصبح فهم یروز را د یت. او تمام و کمال واقعیردبگ یدهنهال را ناد

برده بود.  یپ یز آن دفتر خاطرات، به همه چ یخط پدرش در ادامه  یدند
 گوش او کرد. نهال آب دهانش را محکم قورت داد.  یک سرش را نزد

 ینادونم  ینهال! من تو رو دوست دارم؛ اما م یکن  ینقش باز یستالزم ن-
و   ینا  یرو  ی. با اتفاقات گذشته که افتاده حت یرسهجا نم  یچعالقه تهش به ه

 دوست داشتن! یندارم تو چشمات نگاه کنم چه برسه به ادعا

توانست دروغ  یسکوت باال آورد. به خودش که نم یدستش را به معنا نهال
 د.صورت ونداد را که حالش دگرگون شده بود را از نظر گذران ی. اجزایدبگو

 ونداد؟ یکنم باور کن  یکار چ-

 فقط مراقب خودت باش! -

فرق داشت. همان  یانمهر دستش را دور گردن او حلقه کرد. ونداد با ک نهال
که   یهمان کس ینتش؛بود که بعد از به هوش آمدنش مشتاق بود تا بب یکس
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 رمان  کی

دوباره با او  یدار مشتاق د  یشهچشمش رد نشد. هم  یچندسال از جلو  یندر ا 
 شد. یرهاو خ یال به صورت جدبود. نه

 یل؟جناب وک یستن یا یگهچشم. امر د-

 ینهال نبود. اتفاقات گذشته را چه م  ینگاهش کرد. حق او از زندگ   یرهخ  ونداد
کمر نهال برداشت. به سمت پنجره رفت و پرده را کنار   یکرد؟ دستش را از رو

خودش گذاشت و لبش  یحرف ها یرفتار ونداد را پا یناگهان  ییر زد. نهال تغ
حرف ها را در  یننثار آوا که ا ییو ناسزا یدبه صورتش کش ی. دست یدرا گز 

ز با  یشتر آنها بود. در را ب  یذهنش کرده بود گفت. آوا با لبخند نظاره گر هر دو
 کرد و گفت:

 نشده داداش! یر تا د یمبهتره بر -

نهال   یداز کنار نهال گذشت و به سمت اتاق رفت. نبا  یزیبدون گفتن چ  ونداد
شدن  یداحرف ها را بزند. بعد از پ ینکرد تا ا  یرا بخاطر رفتارش مجبور م

داد. خالف  یم یلرا تشک یخوب  یاو همراه با آنها زندگ  یدنهال با یخانواده 
نش را بست. یراهپ یدکمه  ین. اولیدبه صورتش کش یدست  یشاطنب یلم

رنگش را به تن کرد. کتش را  یسورمه ا ی یلهکروات را محکم کرد. ژ  یگره 
بلندش را  یبه سمت کمد رفت. پالتو مشک  ینه،. بدون نگاه کردن به آ یدپوش

 آمد. یآوا خطاب به نهال م یبرداشت و اتاق را ترک کرد. صدا

رو کنار  یاح ینبند انگشت ا یک  یذره فقط اندازه  یک ه، کاش نهال خوشگل-
و نداره. با ساکت   ی. اون به جز تو کسیدون   یونداد و م  یط! خودت شرایبذار

حل نشده. برو راست و پوست کنده بهش   یزینگفتن تا حاال چ  یزیشدن و چ
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 رمان  کی

 یکن  یلرز تنش نکنه. تو فکر م یرهنکه انقدر پ  یهبگو حست نسبت بهش چ 
 شناسم؟  یمن برادرم و نم

مبل بلند شد. حرف او را قطع   یشده بود. از رو  یز صبرش لبر   یکه کاسه    نهال
 کرد.

شدن   اید. بعد از پیستم. من در حد پسرش نیقتهحق  ینمادرت ع  یحرف ها  -
با  ید. ونداد بایمر یم ینجابا برادرم از ا یرمگ  یمادر و پدرم. دستشون و م

 خواد باور کنه. یکه نم  ینیب یازدواج کنه که در حدش باشه نه من! م یکس

 یدنهال پوزخند زد. شا  یحرف ها  ینزد. آزاد به ا  یدنخودش را به نشن  ونداد
دانست نقش نهال در  یم یشتر دانست؛ اما او از همه ب ینم یگریهر کس د

که زده بود مطمئن نبود. او ناخواسته  ی. نهال از حرف یستونداد چ یزندگ 
 همسر بود که  یاحساس شروعش از زمان  ینا یدعاشق ونداد شده بود. شا

خود بلند شدند. نهال  یونداد از جا یدنشده بود. آزاد و اوا با د یانمهر ک
 اش گفت: یظاهر  ی. ونداد با خونسردیدنگاهش را دزد

 شه. یم یر . داره دیمبهتره بر -

او و نهال  یرابطه  یدآنها پشت سر ونداد از خانه خارج شدند. نبا یسه  هر 
اش، به سمت نهال که آهسته کنار آوا قدم  یشد. خالف دلخور یخراب م

 برد و گفت: داشت رفت. بازواش را جلو یبرم

باعث  یالک  یزهایاز اول راه بخاطر چ یمدخترعمه! اگه بخوا یر دستم و بگ-
 کنن.  یاز نقطه ضعفمون استفاده م یع سر  یلی. خیمبش یدلخور
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 یرو یحرف ونداد رفتند. نهال لبخند کمرنگ  ینبه ا یو آزاد چشم غره ا آوا 
. در دلش خوانده بود یلبش نشاند. به او که احساس و عالقه اش را الک 

 او را گرفت. یشد. بازو یونداد م یاز االن انقدر وابسته  یدپوزخند زد. نبا

 .یمکن  یکسانها رو با خاک  یلیکه خ  یم! بر ییباشه پسردا-

به او زد و در آسانسور را باز کرد. همراه با هم سوار شدند. با  یچشمک  ونداد
 و گفت: ییدهم سا یرا رو یشبسته شدن در، آزاد دندان ها

با  ینزنن. هم و دوست دار یحرف م ینجوریدو تا خل و چل بهم افتادن ا-
 یکیبه او  یکی ینهمه اش ا ینکه. نه این. گذشته رو خاک بکنینهم بمون

 . یا یادیگه تو از سر من ز  یم یکیاو  یستین یحق من از زندگ  یگهم

 و خونسردانه گفت: یستادا ینهرا زد. دست به س یگر آسانسور د آوا

گفتن شاهنامه آخرش خوشه.   یمحرف اعتماد ندارم؛ اما از قد یندرسته به ا-
 . یدارنحرف ها برم ینمدت بگذره. دست از گفتن ا یک بذار 

 باشه. یگ   یطور که م ینهم یدوارمام-

را زد و  ینگ پارک یباز شدن در آسانسور همراه باهم وارد شدند. آزاد دکمه  با
ونداد زنگ خورد. با همان   یافتاده بود لبخند زد. گوش  ینها که در آ آو  یر به تصو
باال  یشمخاطب ابروها یدندرآورد. با د یبشرا از ج یدرهم، گوش یچهره 

و شماره   یمودپ  یرا م  یپشت   یاطوقفه طول و عرض ح  ی. پدرش بود که ب یدپر 
 .کرد  یک را به گوش اش نزد یگرفت. تماس را وصل کرد و گوش  یاو را م ی

 جانم بابا؟-
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 ین؟عمارت یک بابا؟ نزد یینکجا- 

 !یرونب یایماز خونه م یمنه االن هنوز تاره دار-

 کرد گغت:  یکرواتش را مرتب م  یطور که گره  ینزد و هم یلبخند پدرش

نهالم! اون روز که قسمت نشد  یدار مشتاق د یلی! خیممنتظرتون یاینب-
 !ینمشب یامروز بعد مدت ها به عنوان عروسم م یول ینمش؛بب

 یشد. نتوانست جلو یرهخواند خ یم یالکرس یتلب آ  یر به نهال که ز ونداد
 . روبه پدرش گفت:یردلبخندش را بگ

 ین؟ندار ی. کارییماونجا یگهساعت د یک یتچشم تا نها-

 !یومدنن یساالر یهنوز خانواده  یایننه پسرم! آروم ب-

 ینگباال رفته نگاهش کرد. آسانسور در پارک یال با ابروها. نهیدخند بلند
نشسته بودند. ونداد چند قدم به سمت  ین. آوا و آزاد منتظر در ماشیستادا

 خنده گفت:  یها  یهنهال برداشت. بر حسب عادت دستش را گرفت و با ته ما

  ی؟کات کرد  یباشه بابا چرا با کوروش ساالر یر خ-

تونستم مثل قبل باشم؟  یوز با اتفاقات گذشته مدشمن تو دشمنه پسرم! هن-
 ! فعال!ینمتب یم یخیالب یناروحاال ا

 خدافظ!-

نهال از پشت سر  یپالتواش گذاشت. صدا یبرا قطع کرد و درون ج گوشی
 آمد.
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 افتم! یاالن م یر یتند تند راه م یآروم تر برو! دستم و گرفت - 

را آهسته کرد. تا نهال بتواند به او برسد. به سمت او  یشقدم ها ونداد
 برگشت و گفت:

 بغلت کنم؟ یخوا یم-

 ی حرف ونداد را پا یندرشت شد. ا یشحرف چشم ها ینا یدنبا شن نهال
باال انداخت و  یطانیرا ش یش. ونداد ابرویدابراز عالقه اش گذاشت و لب گز 

 د و ادامه داد.ش یرهخ یشمحکم دست نهال را فشرد. درون چشمها

  ی؟کن  ینگام م یگفتم چرا اونجور  یجد-

قدم به سمت  یک ونداد زد و تا آمد  یبه بازو یکیرا مشت کرد و  دستش
جلو بردارد. مچ دستش را گرفت و مانع او شد. نهال خجالت زده نگاهش 

 ونداد معذب بود. هرچند دوستش داشت. یکرد. جلو

جدا از اتفاقات   یادب  یشپ  یهر چ   یفتهب  ینره نهال! هر اتفاق   یادت  یزیچ  یک -
 گذشته دوست دارم!

 یر داد و ز یرونرفت. نهال نفسش را ب ینرا رها کرد و به سمت ماش دستش
 لب گفت:

 بشر! ینا یهناگهان یدونستم! پر از رفتارها یگفتم خودم م  ینم-

تکان داد و در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. آزاد از پشت سر   ینهال سر  
 آورد و گفت: یرونب یشهاو بوق زد و سرش را از ش یبرا
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 ! یکه گرفتن و ندار  یآدرس باغ  یارم تو پشت سرم ب یداداش من جلو م- 

 یدکش  یا  یازهگفت و پشت سر آزاد از خانه خارج شد. نهال خم  یباشه ا  ونداد
را بست. امروز از سر صبح بخاطر استرس خوابش نبرده بود؛  یشو چشم ها

نکرده بود که نگران باشد.  یداشت. او کار اشتباه  یبیاما االن آرامش عج
 نیروکتش ب  یبرا از ج  یونداد آمد. بدون نگاه گرفتن از جلو؛ گوش  یبرا  یامیپ

به  ینگاه  یم. نیدباال پر  یش... ابروهایمابه مخاطب انداخت. ن یآورد. نگاه 
 را باز کرد. یامرا بسته بود انداخت.  پ یشنهال که چشم ها

کنم   یکه فکر م  یزیزودتر از چ  یدوارمافتاده. ام  ییچه اتفاق ها  یدمشن  سالم؛»
 «یمان!... یها رو نکن یلیو اشتباه خ یکن  یدااتفاقات و پ ینمقصر ا

کرد. متوجه منظور   یم یجاو را گ یمان یرا خواند. حرف ها یامپ یگر بار د یک 
به ونداد انداخت. چشم  یرا باز کرد. نگاه  یششد. نهال چشم ها یاو نم

 نبود.  یبود. حواسش به رانندگ  یامشده بود. تمام فکرش سمت پ یز ر یشها

 ونداد؟ حواست هست؟-

 نهال گذاشت و گفت:  یپا  یرا رو  یرا بست و گوش  یامگرفت. پ  یاز گوش  نگاه

 بود.  یمهم یامشرمنده! پ-

او که هنوز قفل نشده بود انداخت.  یبه گوش یزد. نگاه  یلبخند نهال
 یبرداشت و جلو یشپا ی. از رویدباال پر  یگوش  یبزرگ  یدنبا د یشابروها

 شد. ناباورانه گفت: یتا م یصورتش گرفت. از وسط گوش

  یبه؟غر یبچرا عج ینا-
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شد. ونداد  یم یدهآزاد از جلو شن ینماش یک موز یماند. صدا یک تراف پشت 
 به نهال انداخت و گفت: ینگاه 

 وقت نکردم عوضش کنم.  یه؛شه! مدل سوسول یاز وسط تا م-

 ینرا باز کرد. دروب ینتکان داد. وارد برنامه ها شد. دورب ی. سر یدخند نهال
 جلو را فعال کرد و دستش را باال برد و روبه ونداد گفت:

 ! بگو هلو؟!یریمعکس بگ یا! بیخیالرو ب یناا-

 یکرد و دستش را دور شانه ها  یک . سرش را به سمت نهال نزدیدخند ونداد
 او حلقه کرد. نهال چند عکس پشت سر هم گرفت و گفت:

 ه؟! چطور یواربه د یمبزن یمثل آگه یمو چاپ کن یکیش-

 یطور که عکس ها را نگاه م  یناو انداخت. نهال هم  یبه چهره    ینگاه   ونداد
 کرد گفت:

 ی؟ندار ینظر  ی؟گ   ینم یزیچرا چ-

و  یدر داشبرد را باز کرد و پاکت را برداشت. روسر  یناگهان  یمتصم یک  طی
 یاو را م یرهدستمال گردن را از داخلش برداشت. به سمت نهال که خ

سر او بردارد. نهال  یرا باال برد تا شال را از رو برگشت. دستش یستنگر 
 سرش را عقب برد و هول شده گفت:

 ی؟کن  یکار م  یچ -
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 یکار را برا  ینشده بود و ا یباز یتنها ینگاهش کرد. نهال امشب ب  جدی 
 کرد.   یونداد دشوار م

 ینی؟ب یمگه نم-

 انداخت و خجالت زده گفت: یینرا پا سرش

 تونم سرم کن... . یخودم م-

شد. شال را  یلبه او نداد. کمربندش را باز کرد. به سمت او ما یحرف  ی اجازه
 ی تماس  یجادسر او برداشت. دستمال گردن را دور گردن او برد. بدون ا  یاز رو

با گردنش! نهال نگاهش نکرد. هنوز باور نداشت ونداد همسرش شده است. 
سرش  یرا رو ی. روسر یدلرز یشکنار گردنش دستمال را گره داد. دست ها

 ینهال را باال داد. نهال اجزا ینتوانست تحمل کند. چانه  یگر انداخت. د
 .یدصورت او را از نظر گذراند. فقط توانست بگو

 !یمبارک باشه! خوشگل تر شد-

و  دیبه گردنش کش یجلو حرکت کردند. ونداد کالفه دست  یها ماشین
 یداد. روسر   یرونکمربندش را بست. با فاصله گرفتن ونداد؛ نهال نفسش را ب

 یاو انداخت و پشت سر هم عکس ها را رد م یبه گوش یرا گره داد. نگاه 
 وناز خودش در  یعکس یچبود که ه یگانهب یگوش  ینکرد. انگار ونداد با دورب

کرد.  ییناعکس ها را باال پ یبرگشت را زد. کم ینداشت. دکمه  یگوش
حبس شد.  ینهماند. نفسش در س یرهخ یعکس ونداد و دختر  ینگاهش رو

گرفته شده بود. به ونداد   یشکه پنج سال پ  یعکس یدنعکس زد. با د یرو
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به  یبود و با لبخند تلخ  یستادهنگاه کرد. عکس خودش بود که کنار ونداد ا 
نبود. رفتار االنش او را کالفه   ینشده بود. ونداد حواسش در ماش  یرهخ  یندورب

 یدنبود؛ اما نگران بود که شا  یاو نهال را دوست داشت شک   ینکهکرده بود. در ا
داده است بزند و نتواند از او   یماکه به ن یقول یر عالقه اش باعث شود ز

 :تمحافظت کند. نهال ابرواش را باال انداخت و گف

رفتم محضر  یاالن م ینشد هم یم یداپ یلتتو موبا یگهد یکیاگه عکس -
 گرفتم.  یازت طالق م

 صورتش گرفت و ادامه داد. یرا جلو یفکر درآمد. نهال گوش از 

 عکسه! ین! ایناشا-

 دوم خارج شد. یبه او انداخت و از خروج  ینگاه  یمن ونداد

 ها نهال خانم! یهکار زشت  یکس  یکردن تو گوش  یفوضول-

 یمبذار یدار ینتو ماش یچ  یخیالرو ب ینا! حاال ایهخوب یلینه اتفاقا کار خ-
 یم؟گوش کن

 شد. یرهرا خاموش کرد و منتظر به ونداد خ گوشی

 داره! یچ  ینفلش تو پخش هست. روشن کن بب-

 زد و گفت: یلبخند بزرگ  نهال

 یعنی! یرمگ  یرو م یاناو ک یونرقصم حال اون کتا یزنم م یآخ االن برم م-
 سوال بپرسم؟ یک . البته یننما دوتا رو بب یشه وقت  یم یهمه عال یها یافهق
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 هوم؟- 

شد. همان طور که  یرهاو خ یلمس یپخش را روشن کرد و به صفحه  نهال
 کرد گفت:  یم یینآلبوم را باال پا

 یه؟مردونه زنونه قاط یامختلطه؟  یعروس-

از رقص و...  ینهم ی! برایتا عروس یهشب یبه مولود یشتر ب یتلطه ولمخ-
گردن   یرن و بعد چندساعت هم بر م  یم  ینرنگ  ینسنگ  یلی! خیستن  یخبر 

 خونه هاشون! 

صدا را  یخواننده صفحه را لمس کرد. کم ینام آشنا یدنگفت و با د  آهانی
 رد. داد و حواسش را پرت جلو ک یهتک یصندل یکرد. به پشت   یادز

 آدما یناز ا یرهگ  یوقتا که دلم م گاهی

 جا یه ینمش یم ییزنم تنها یم یابه در دل

 کنم نگاه  یزنم به آسمون و تو رو م یم زل

 واسم یخوا یواسم بد نم آرامشی

 واسم یکه موند  ییسخت تو یروزا ینا توی

 و بنازم یمیتو صم یار یرفاقت ب  این

 نداشته باشم تو رو یادنفسم بند م من

 که تنها برو  یبگ  یو ول نکن دستم
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 مثل تو رو یکی یارماز کجا ب آخه 

 دستم و پس نزن یاهمرو س من

 حواست نباشه به من یرمم می

 تب و تابم یبه دل ب  یخودت جون داد تو

 ینبودم و تو عاشقم کرد عاشق

 یهر درد یقلب عاشقم دوا واسه

 یموقع دلم گرفته بغلم کرد هر 

 من دلم سمت توئه یشهاال تا همح از 

 دلم طرفداره توئه یاتمهربون واسه

 یخودت قسم که عشق  به

 یرمگ  یبهم آرامش م یخند یم وقتی

 یرمم یمن م یگم اگه نباش  یم بازم

 یتو خوده خوده عشق  آخه

 ینبودم و تو عاشقم کرد عاشق

 یهر درد یقلب عاشقم دوا واسه

 یموقع دلم گرفته بغلم کرد هر 

 _آرامش(یزمان  یوسف)
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 *** 

وقت ها آراسته تر بود.  یاز همه  یشبه مادرش انداخت. لباس ها نگاهی
 بر لبش نشاند و شروع کرد به دست زدن.  یلبخند

 به به مادمازل کوثر! -

 مادرش گرفت و ادامه داد. یرا جلو بازواش

 ید؟کن  یم یو همراه  یر حق یبنده -

رفت  یطور که آرام آرام به سمت جلو م ینبه بازواش زد و هم کیی مادرش
 گفت:

 !یدنتا نهال و ونداد نرس یمبر  یاب-

خان برگزار  یونهما یالیدر و ی. با مادرش همقدم شد. عروسیدخند بهزاد
 درهم شد. یشهمسر پدرش و دخترش، اخم ها یادشده بود. بهزاد با 

 شد اون دوتا دعوت نبودن؟ یم یپوف چ -

. گنگ بهزاد را که اخم یستادا  یشلباسش را باال گرفت. سرجا  یدامنه    مادرش
 کرده بود را نگاه کرد و گفت:

 مادر؟ یگیو م یک -

 و گفت: یدمادرش را جلو کش یروسر  یدستش را جلو برد و کم بهزاد

 اصغر و زنش! -
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 رمان  کی

 یه؟اصغر ک- 

طور که او را به سمت در  ینت و همکرد و دست مادرش را گرف  یاخم بهزاد
 کرد گفت:  یم یتهدا یالو یورود

 شوهرت و زن شوهرت! -

 گفت:  یظاهر  یتفاوت  یبا ب  مادرش

 ! فقط بهزاد... .یستنوقته واسم مهم ن یلیخ یلوفر ! بهروز و نیستمهم ن-

به  ینگاه  یماش ن یشانیپ ین. بهزاد با همان اخم بیدکتش را کش آستین
اش دو برابر شده بود انداخت و منتظر شد تا  یباییز یشامادرش که با آر 
 حرفش را بزند.

 یته! اگه اون عفر یوقت دعوا درست نکن یه یدیبعد چند ماه، بابات و د-
 نه؟ یا یدیبهزاد! فهم یجوابش و بد یگفت حق ندار  یزیچ

 یادرنگ که ارتفاعش ز یمشک  یرنگ آهن یاه. در سیدندرس یالو یدر ورود به
 و گفت: یدکش  یبود. بهزاد کالفه پوف 

 یکه اون مرت یهچرا؟ که اسم من و بابک شب یدون  یمامان، م یاشتباه کرد-
 شم. یزار م یاونه از خودم ب  یهکنم اسم من شب  ی! هر وقت فکر میگذاشت 

 کرد و بدون نگاه گرفتن از او گفت:  یاخم مادرش

 یلفظ   یدعوا  یانمهر اونجا نه با ک  یریبده بهزاد! مجواب سوالم نبود. قول    ینا-
 نه با اونا! قول بده!؟ یکن  یم
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 رمان  کی

 داد و گفت: یرونرا با حرص ب نفسش 

راحت پا رو دمم   یالتو ندارن باهاشون دهن به دهن شم! خ یناونا ارزش ا-
 داخل! یمبر یاباهاشون ندارم. االنم ب ینذارن کار

 یرا که جلو  یناز شد. بهزاد از دور، پدر آ   تکان داد و همراه او وارد  یسر   مادرش
کردند و به سمت داخل رفتند.   ی. با او احوالپرسیدبود. د یستادها یدر ورود

اش را حفظ کند. بهزاد دست مادرش را محکم  یکرد خونسرد  یمادرش سع
 گرفت و گفت:

 !یکن  یبا اونا سالم احوالپرس یبر  یمامان حق ندار-

به تن داشت. با   یا یدهو پوش  یمتگران ق  یلباس ها  یشهمانند هم مادرآیناز 
 زد و گفت: یآنها، لبخند تصنع یدند

 ! انشاهلل قسمت آقا بهزاد!ینخوش اومد یلیسالم خ-

 یکرد. ونداد به دادن سالم بسند کرد. چشم ها  یکوثر سالم و احوالپرس  با
 یانمهر پدرش را که کنار کوروش وک ی یرهاو و مادرش بود. نگاه خ یرو یادیز

 بود و گرم صحبت بود را متوجه شد.  یستادها یساالر

 باال! ییدبفرما ینلباس عوض کن ینخوا یاگه م-

 چشم ممنون! انشاهلل خوشبخت شن!-

ماند. بهزاد  یرهخ یدر ورود یقدم به سمت جلو برداشت. نگاه ها رو یک تا
 ید. لبخندونداد و نهال که دست به دست وارد شدن  یدنرد نگاه را گرفت. با د

زد که الهام  یونداد و نهال، لبخند یدنبا د یانمهر صورتش زد. ک یبه پهنا
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 رمان  کی

 یدنخان با د  یون. همایامددر ن  یاز کس  ییبه او زد. چند لحظه صدا  یچشمک  
عصا را در دستش فشرد. محمد به سمت آنها رفت. ونداد را در   یآنها، دسته  

 گفت:  ینسبتا بلند یآغوش گرفت و با صدا

 داداش!  یومدخوش ا-

 شد بود گفت: یرهروبه نهال که با لبخند به او خ سپس

 زن داداش! یتوهم خوش اومد-

 و دست ونداد را محکم فشرد و گفت: یدآرام خند نهال

 یگه؟بود د یعمو! زن داداش چ  ییدنفرما-

آنها را نگاه کرد. همهمه در سالن به پا شد. همسر محمد   یهردو  یقعم  محمد
. یدرا د یانمهر ک  یچشم یر همراه با خانم بزرگ به سمت آنها رفت. بهزاد ز

لبخند   یرشمادربزرگ پ  یدنآنها برق زده بود. نهال با د  یدنبا د یشچشم ها
 یالعمل او م  سلبش نشاند و سالم و عرض ادب کرد. ونداد از عک  یرو  یزورک 

. یدبگو  یزیجمع، به نهال که همسر او شده است چ  یندر ب  یدترس  ی. میدرست
پدرش  یهشب یتنها ینهال را از نظر گذراند. ب  یسرتا پا یاشک  یبا چشم ها

. ونداد یداز جهان در ذهنش نقش بست. چانه اش لرز یکم رنگ   یر بود. تصو
 گفت:  یآرام یبا صدا

 ... .یدازدواج کردم با شما یچرا بدون اجازه  ینبگ ینخوا یاگه م-

و آرام شروع  یدنداد ونداد حرفش را کامل کند. نهال را در آغوش کش اجازه
 به ونداد کرد و گفت: ی. محمد نگاه یستنکرد به گر 
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کنه!   یگمشده اش نگاه م  یمامان نهال و به چشم نوه    یکارت اشتباه بود؛ ول- 
 .یستن ینگران  یجا

 ییر توانست درونش را تغ ینهال باال آمد. دور او حلقه شد. نم یها دست
هستند که باعث  یآدم ها همان کسان  ینگفت ا  یدهد. هرچند با خودش م

توانست آدم  یرا بدهند. نم یشانکارها  یجزا یداتفاقات گذشته شده اند. با
 شود.  یبد

 !یزمعز  ینوه  یدختر قشنگم. خوش اومد یخوش اومد-

 زد و گفت: یخودشان احساس کرد. نهال لبخند یمردم را رو ی یرهخ نگاه

 ! یزممنون عز -

کنن. نهال   یمردم روتون زوم م یشتر ب یستینکه وا  ینجامامان! ا یمبهتره بر -
 االن وقت حکم همسر ونداد و داره. 

کرد و روبه   یز را تم یشرا از خودش جدا کرد. با پشت دست اشک ها نهال
 ونداد گفت:

 داخل!  یاین. االنم بیکه بدون اجازه زن گرفت   یرهنم یادمکارت   ینا-

درست   یزیگفتم چ  یپنج سال عاشقش بودم. به نظرتون با اون اتفاقات اگه م-
 شد؟ یم

 و گفت: یددست نهال را گرفت. محمد خند ونداد
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 رمان  کی

عمو و زن عموت به نهال اعتراف   یکن! زشته جلو  یاح  یکم. توهم  یمبر   یاینب- 
 . یکن  یم

اما ته  ید؛نگو یگرید یز و محکم دست ونداد را فشرد تا چ یدلبش را گز  نهال
شد. مادربزرگش جلوتر از  یو رو م یر ونداد ز یپروا یاعترافات ب  یندلش از ا

همسر سابق پسرش و  یدنبا د یونخان رفت. کتا یونبه سمت هما یهبق
اش را  هدرهم شده بود و از درون گون یشکه اخم ها  یالونداد به سمت سه

که او نشسته   یزیلباسش را باال گرفت و سر م یدامنه  یرفت. کم یدجو یم
 بود نشست و گفت:

 کنه؟  یم یکار خونه خراب کن کنار پسرت چ یدختره  ین! ایال؟باشه سه یر خ-

با  یندور نظاره گر آنها بود. به سمت پدر شوهرش و همسرش رفتند. حس از 
 یباز با آنها سالم و احوالپرس ییآنها چشمانش برق زد. با خنده و رو یدند

 گفت:  یضاو به سمتش برگشت و با غ یصدا یدنبا شن یالکرد. سه

 کنه؟ مخ وندادم و زده زنش شده!  یکار خواد چ یم-

 . دستش را در هوا تکان داد و گفت:یدکش  ینیه کتایون

و به خاک  یانمظلومه. ک ینشبش باش نبمراق یلیبال به دور باشه. خ یوا-
که پسر   یینانداخت پا  یاش کرد بعد خودشم از پله ها الک   یونهنشوند. د  یاهس

 من و مقصر بدونن!

 گفت:  یضشد و با غ یرهچهره اش خ به
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و طالق نده من  ینا ی. به وندادم گفتم تا وقت یستممن مثل تو ن یزمنه عز - 
 تا بالخره طالقش بده! یارم. انقدر بهش فشار میارماسمشم نم

افتاد.  یششانه ها ینهال، غم دو عالم رو یچهره  یدناو شدند. با د نزدیک
درهم شد. ونداد با  یشونداد اخم ها یدنبرادرش بود. با د یهشب یتنها یب 

 به مادرش نگاه کرد و گفت: یتجد

 ! یالسالم مامان سه-

 سالم.-

گذشت. روبه   یطور که از کنارشان م  ینشد. هم  یرهخ  غضبناک به نهال  سهیال
 ونداد گفت:

 .یستممن مادرت ن یدختره رو طالق ند ینا یتا وقت -

لب نثار نهال کرد و به سمت همسر و  یر ز یآنها دختر موذ یدنبا د کتایون
درهم شده بود. انداخت و   یشبه ونداد که اخم ها  یپسرش رفت. نهال نگاه 

 گفت:

 یبه همه دروغ گفته! البته من خانواده  یتهعفر  ی یکهور زنبدج ینکهمثل ا-
. پس مهم یماستمن ن یشدن مامان و بابام ندارم. خانواده  یداتا پ یقیحق

 ینکها  یدوسم داشته باشن. اتفاقا ازم متنفر باشن برا  یاازم متنفر باشن    یستن
 .مکن  یداشونکنن تا پ  یزودتر از شر من خالص شن کمک م

 یرا برا یز م ینبلند به سمتشان رفتند. دنج تر  یو مادرش با قدم ها بهزاد
 زد و روبه آنها گفت: ینشستن انتخاب کردند. بهزاد لبخند
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 رمان  کی

! البته اگه بودن اون دو نفر و فاکتور یهخدا چه قدر امشب، شب خوب یآ - 
 .یریمبگ

 به بهزاد زد و گفت: یسقلمه ا مادرش

 . یشر نگرد دنبال یول یری؛بگ یدهناد یتون  یم-

چهره اش درهم شده   یمادرش کم  یحرف ها  یدنروبه ونداد که با شن  سپس
 بود ادامه داد.

و داشت ازدواج کرد.  یاقتشکه واقعا ل  یخوشحالم که نهال آخر با کس  یلیخ-
 به گوش مادرت رسونده! یزاخبر چه چ یاز خدا ب  یوندونه اون کتا یخدا م

ونسرد روبه مادر بهزاد که لباس شب و خ یدنهال کش یرا برا یصندل ونداد
 تنش کرده بود گفت: یا یدهبلند و پوش

که   یدمحرف شن  یماز بس حرف پشت سرمن هست و تو زندگ  یخانم سلطان -
 .یستمهم ن یادمنم ز یاگه نهال ناراحت نشه برا

طور   ینو هم  یداو را کش  یجلو  یکرد و نشست. بهزاد صندل  یتشکر آرام  نهال
 نشست گفت: یکه م

حرصت و  یکن  ینقش باز یستن یازیات! ن یافهشد ق یچجور یدمآره د-
جواب   یپرس  یاگه از من م  ی! حت یکه داغون ش  یز تو خودت نر   یکن؛ ول  یخال
 گم.  یم یها رو بده تا زر نزنن! به خدا چون داداشم یلیخ

 کنار بهزاد نشست و روبه ونداد گفت:  مادرش
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زد. بالخره هر  یداز حرف ها رو نبا ی! بعضبه حرف بهزاد گوش نده پسرم- 
! شب بلند یدهپس م یکرده رو روز  یادن ینا یکه تو  ییها یتاوان بد یکس

 ! یداراست و قلندر ب

 یممر  یکه گل ها  یز م ی. به گلدان رویدحرف؛ تلخ خند ینا یدنبا شن نهال
 شد. یرهدرونش بود خ

پسر  ین؟ هممن تقاص ندادن یگذشته  یاز آدما یچکدومپس چرا ه-
 یو خودش و ب  یره! هنوزم راست راست راه میچیشد؟ ه یخواهرتون، چ 

خود   یاشد؟    ینجوریو پس داد که ا  یتقاص گناه چ   ی؟! ونداد چ یرهگ  یگناه م
 شما... 

 یشد. ونداد کنار او نشست. دستش را به نشانه    یرهاو خ  یبه چشم ها  نهال
از اندازه  یشنهال ب یبزند. غم صدا یسکوت باال برد و اجازه نداد ونداد حرف 

 بود. 

بودن پسر  یک که همسرتون با وجود کوچ  ینگذاشت  یزندگ  ینا یمگه کم برا-
پس   ین؟شنو  یاتون دوباره ازدواج کرد و هر روز زخم زبون از هووتون م  یگهد

 یدموقعا با یبعضکه کردن؟  ییها یکو تقاص دل شکسته؟ کو تقاص بد
 یم اگه! االنم یریرو بگ یدیسالها کش ینکه تو ا  ییها یخودت انتقام بدبخت 

 یداکنم فقط بخاطر پ  یمنفور و تحمل م  یآدم ها  ینو دارم ا  ینجاممن ا  ینینب
پنج سال با  ینونداده که تو ا یگناه  یکردن پدر و مادرم و ثابت کردن ب 

 حرفاشون داغونش کردن!
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وسط سالن  یبزرگ  یمتسالن را از نظر گذراند. لوستر گران قسر تا سر  نهال 
 یمخمل یتور و دستک ها یبود. پرده ها یشهنصب بود. دور تا دور سالن ش

خورد و به طبقه   یها را پوشانده بود. از کنار سالن پله م  یشهش  یقرمز رنگ رو
 و ونداد گفت:  بهزاد  ی  یرهتوجه به نگاه خ  یزد و ب   یرفت. پوزخند  یباال م  ی

نوشتن! من و برادرم و آواره  یول یسن؛نو یگناه پدر و مادر و گردن فرزند نم-
هم بدبخت شه. باعث شدن من  یگهنفر د یک کردن. باعث شدن   یابونخ ی

و گوشه   یمزندگ  یسالها  ینشم. باعث شدن دو سال از بهتر   یانمهر به اجبار زن ک
خرج کردن  ن؟بود یول چه کاراونا مشغ یبگذرونم؛ ول یلچر و یاتاق رو ی

 یچی!کو تقاص خاله؟ هیآنچنان  یها یو رفتن به مهمون  یبزرگ  ینثروت به ا
 !یچیکم ندارن. ه  یشونتو زندگ

 یناو ع  یانداخت. حق را به نهال داد. حرف ها  یینشرمنده سرش را پا  ونداد
 یبود. کوثر سرش را تکان داد و دست سرد نهال را گرفت. لبخند تلخ   یتواقع

 لبش نشاند و گفت: یرو

بگم دخترم؟! حرفات کامال درسته. راستش مقصر منم بودم که ازت  یچ -
 .یمقصر بدون  ید! منم بایبرگردون  یخواستم بهزاد و به زندگ 

 اتفاقا از دست کاراش راحت شدم. ین؛مقصر شما نبود-

او  یدست ها یبه ونداد انداخت و دست آزادش را رو ینگاه  یمن سپس
 گذاشت و گفت:
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 یینپا  یندازی. بعد تو سرت و میستنشرمنده باشن شرمنده ن  یدکه با  ییکسا- 
 ونداد؟

 شد.  یرهرا باال آورد و به او خ سرش

 !ینههم نداره هم یا یدهکه فا  یادکه فعال از دستم برم  یتنها کار-

 یآراسته ا یلباس ها یشهرا که مانند هم یانمهر ک  ی یرهمتوجه نگاه خ بهزاد
 آرام کرد و گفت: یرا کم یشتنش بود. شد. صدا

 !یکت   یکهحال ملت گرفته شه! مخصوصا اون زن یرینفاز عاشقانه بگ یکم-

 و روبه بهزاد گفت: یدو با ناز خند یلدل یب  نهال

 حرفا و حرکت ها حالش گرفته شه. ینبا ا یستن یاون ادم-

 گفت:  یا یست نهال را فشرد و با لحن جدد ونداد

 حالش گرفته شه؟ یمکن  یکار استاد چ ییدبفرما-

آورد.  یروندست مادر بهزاد ب یر . نهال دستش را از زیدندآنها خند یسه  هر 
 شد. یرهچانه اش زد و متفکر به آنها خ یر ز

ندارم.  یخب راه و چاره ا یشده؛ ول یشحسود یدهخب کال االن که ما رو د-
 یناز ا یعنیکه بهزاد داد مخالف سرسختم.   یا یدههم ندارم. بعد با ا ینظر 

زومن  یچشم یر سالن االن ز یشتر . هرچند نصف بیادها خوشم نم یلوس باز
 حرکات ما! یرو
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 رمان  کی

را به سمت ونداد هل داد و با خنده  یوهم یسزد و د یلبخند مرموز بهزاد 
 گفت:

پوست کن تو دهن نهال بذار! بدو  یوهم یاشو! ب یلهزاد زن ذلبار جون ب یک -
 تا آرنج بزن باال! یناتمباش! آست یع داداش! سر 

 ی به سراغش آمده بود. جور  یبیاش آرامش عج  یبا آمدن نهال به زندگ   انگار 
را  یش. ونداد چشم هایختر یمردم اعصابش بهم نم ی یرهکه از نگاه خ
 درشت کرد.

کاره   یناکردم. ا  ینم یغلط  ینگرفتم همچ  یمن بعد پنجاه سالم اگه زن م-
 شم. یمرد حساب م یر جون موناست نه من که پ

 به او زد و با خنده گفت: یسقلمه ا نهال

 !یادشم چشم حسودا در ب یلبار شوهر ذل یکبذار من -

رولت  یک کرد. دست ونداد را رها کرد و   یک را به سمتش نزد یرینیش دیس
آنها  یداخل بشقابش گذاشت. کاغذش را با چاقو و چنگال جدا کرد. هر سه 

را با چنگال برداشت   یرینیکوچک از ش  یتکه    یک مشتاق نهال را نگاه کردند.  
 ونداد کرد و گفت: یلب ها یکو نزد

 ! آ کن شوهر جوجوم! آآآ... .یزمهمسر عز ییدبفرما-

بود که باعث شد ونداد از درون گونه اش را گاز  یحرص ینهال به حد لحن
. نظر عده یدنخنده و شروع کرد به خند  یر بلند زد ز  یاورد. بهزاد طاقت نیردبگ
آنها را   یکامال عاد  یانمهر شناختند به سمتشان جلب شد. ک یکه آنها را نم  یا
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 رمان  کی

ته بود سوق داد. نگاهش را سمت الهام که کنار مادرش نشس  یعنگاه کرد و سر  
 زد و گفت: یبه نهال نگاه کرد. پوزخند صدا دار یاناخواهرش ک

 یهم هستن! خداروشکر م یقنهال خوشحالم، هردوشون ال یاز ته دل برا-
مقصر   یمشه. به همه گفت  یم  یجدا شد وگرنه معلوم نبود تهش چ   یانکنم از ک

 !یانکمشکل از تو بود داداش   یمدون ینهاله؛ اما خودمون خوب م

اش در دهانش گذاشت و روبه پدر و مادرش که به  یرینیتکه از ش یالخ بی
 رفتند گفت: یاو چشم غره م

 ! یگ   یبد م ینگم بگ  یبد م یه؟چ-

زد و  یابشنا یونداد گرفته شده بود. ونداد از همان لبخندها یچنگال جلو 
 ید،را خورد. الهام خند  یکبهزاد و مادرش، دهانش را باز کرد و ک  یخالف خنده  

تکان  یسر  یانمهر به نهال زد. ک یبا انگشتش به گردنش اشاره کرد و اشاره ا
 دانستند.  یاش را م یداد که فقط او و الهام معن

 کرد ادامه داد.  یم یبلندش باز یسپس روبه مادرش که با ناخن ها کیانا

بود   یانمهر زن ک  ی. نهال وقت ینخانم اصل ماجرا رو بگ  یالسه  شماهم بهتره به-
اونا هم و دوست دارن  یحاال که هردو ین. اجازه بدیدند یشاز زندگ یریخ

رو کام  یکردن مادرش زندگ  یبا جر  ینکهبگذره نه ا یبه خوش یشونزندگ
 .ینجفتشون زهرمار کن

ور که گره ط ینو هم یدنشست. بدون قصد و قرض خند یشسر جا کیانمهر 
 کرد. روبه او گفت:  یکرواتش را آزاد م  ی
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 رمان  کی

 ینشلعن و نفر  ینشست یزن من بود که تو و مامان هر جا م یعه؟ تا وقت - 
 آدم خوبه؟ یشده شد یاالن چ  ینکرد  یم

 یانابه برادرش زد. ک یبود کرد؛ الهام چشمک  یکشبه الهام که نزد یاخم بهزاد
 یتکه  یکرا پشت گوشش برد.  یش. موهایدپوست لبش را کند. تلخ خند

کرد به خودش مسلط   یاش جدا کرد و در دهانش گذشت. سع  یرینیاز ش  یگر د
 باشد. روبه مادرش گفت:

از هم جدا شدن، نهال که  یانمهر آخر دادگاه که نهال و ک یتو جلسه  یادته-
 گفت؟  ینشسته بود به من چ  یلچر و یرو

 تکان داد. یتفاوت سر  یب  نکتایو

پنج سال  ی یه! که قضیادمه؟مگه من  یخورد یچ  یشبتو بپرس شام د-
 باشه؟ یادم یشپ

 چشم دوخت. یانمهر ک  به

که   ییبالها ین،که با ناحق پشتم زد  ییتاوان حرف ها یروز یکبهم گفت -
که به ناحق ازش خوردم و تک تک تون پس   ییداداشت سرم آورد. کتک ها

! یکهکه اون روز نزد  ینینش یم یاههمه اتون به خاک س یروز یک. یند یم
 ... .یشسه سال پ یگفت. واسمم مهم نبود؛ اما وقت   یچ  یدماونجا نفهم

شده   یاناک  یخآنها م  یو حسام وارد شدند. هر سه    یناز ادامه دهد. آ   نتوانست
داد آنها را خوب  یاشک اجازه نم ی یهکرد. ال  یم یهمهابا گر  یبودند که ب 

 اما ادامه داد. یند؛بب
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 رمان  کی

بهش   ینخودم ماش  یچشما  یپنج ساله ام جلو  یبچه    یشسه سال پ  یوقت - 
 یانوشممعرفتم بعد از فوت ک یشوهر ب  ی. وقت یدمحرف نهال رس ینزد به ا

 .یدمگذاشت و رفت. به حرف نهال رس

 یب او را گرفت و لبخند کامال  ی. پدرش دست هایدندو پدرش خند مادر 
 بر لب نشاند. یتفاوت 

 یتمبود. اون شوهر عوض یطونبچه بود ش یاز وقت  یانوشاوال موضوع اول؛ ک-
 نداره.  یبه نهال ربط  یناکه دنبال بهونه بود تا بذاره بره ا

و  یناز خود بلند شد. خالف آمدن آ  ی. از جایددست او کش یر را از ز دستش
کج   ییبه سمت دستشو راهش را یهمانان؛به م ییخوش آمدگو یحسام برا

الغر و شکسته   یهیبه طرز فج  یانااو شد. ک  یاشک   یکرد. نهال متوجه چشم ها
 ینب راشد. فرزند او  یرهبودند خ یکه مشغول باز  یشده بود. به چند بچه ا

که خالف تنفر  یزد. پسر بچه ا ینیآن بچه، لبخند دلنش یاد. با یدآنها ند
 یبرد و محبتش را خرج اش م یاوقات او را به پارک م یمادرش از او، گاه 
 روبه مادر بهزاد گفت: یکرد. کامال ناگهان 

 سوال بپرسم؟ یک خاله -

. ونداد آرام کنار گوش نهال یدآ  یبا دستش به ونداد اشاره کرد تا ب  حسین
 گفت:

 ! حواستم به اطراف جمع کن!یامتا ب ینر  یی. جایکارمبابا چ ینمبب یرمم-
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 رمان  کی

آنها را ترک کرد.  یگفت و جمع سه نفره   یدیتکان داد. ونداد ببخش سری 
 گفت:  ینیکوثر به نهال نگاه کرد و با لحن دلنش

 جونم خاله؟ بپرس سوالتو!-

داد و متفکر  یهقرمز رنگ تک یمخمل یصندل یبه پشت  ینه؛دست به س نهال
 گفت:

 ! کجاست؟ینمشب یو نم یانوشک-

و شروع  یدپر  یشدر گلو یدنوش یکه م  یا یوهسوال؛ آبم ینا یدنبا شن بهزاد
 کرد به سرفه کردن.

 خوان از جلوت بردارن که...  یآرومتر بخور برادرمن! نم-

 یکرد تا حالش بهتر شود. آه   یطور که پشت پسرش را ماساژ م ینهم کوثر 
 شد. یرهکرد. خ  یم یداداز صورتش ب یو به نهال که کنجکاو یدکش

 یانا،ک  ینکهمثل ا یانمهر،شد؟ دو سال بعد از طالقت از ک یچ  یدون  یمگه نم-
کنه از اون طرف   یاصرار م یطونیهش یبره پارک! اونم که بچه  یو م یانوشک
ده که   یشش بار به بچه اش تذکر م  -پنج  یانا. کیرهواسش بادکنک بگ  یابونخ

رسه به  یم یاناک  یپا تا ینکهمثل ا یاد،تا بره و ب یادلش نعنوان دنبا یچبه ه
دستش تا ببره  یرهگ  یم یانوشمخوره. ک یزنگ م یشگوش  یابون؛اون طرف خ
و  یاصل یابونتو خ یچهپ یبا سرعت از داخل کوچه م ینماش یکبده بهش، 

 ! یرهم یبچه اش م یانا،چشم ک یجلو
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 رمان  کی

. ناباورانه یختقلبش فرو رته  یزیچ یکبرد. چند لحظه پلک نزد.  ماتش 
 گفت:

 امکان نداره! -

تا چند روز در   یدخبر را شن  ینا  یانداخت. وقت   یینسرش را پا  یبا ناراحت   کوثر 
 خودش فرو رفته بود.

 هنوز شوهرشم بعد از فوت بچه اش گذاشت و رفت.-

سرش  یشد. اشک در چشمانش حلقه زده بود. با ناراحت  یرهبه نهال خ بهزاد
 یتوانست آدم بد  یوقت نم  یچبود. نهال ه  یماانداخته بود. حق با ن  یینرا پا

ماند. نهال  یم یهمان نهال خوش قلب و مهربان بود و باق  یشهشود. او هم
را  یانا. کاختکه آنها نشسته بودند اند یزیبه م یسرش را باال آورد نگاه 

 خود بلند شد و روبه آنها گفت: ی. از جایدند

 . یامآب بزنم ب یکمصورتم و  ییرم دستشو یم-

توجه  یتکان داد. نهال ب  یبود. بهزاد سر  یادو حسام با آنها ز یناز آ  ی فاصله
 .یداز خدمه پرس یکیونداد از  ی یرهبه نگاه خ

 کجاست؟  ییدستشو یدبخش-

 گفت:نهال انداخت و   یآشنا یبه چهره  ینگاه  زن

 !یباالست. در دوم یطبقه -
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 رمان  کی

آن بچه از  یآهسته به سمت باال رفت. چهره  یکرد و با قدم ها  تشکری 
داخل   یدوم شد. هفت در قهوه ا  یگذشت. وارد طبقه    یچشم اش نم  یجلو

ست   یها  یواریوسط راهرو روشن بود. کنار د  یراهرو قرار داشت. لوستر برنز 
 که  یو فرش قرمز رنگ  یددست سف یک  یواریبودند. کاغذ د یوار د یاو هم رو

باال  یکه بود شانه ا یباز یمهدر ن یدنکرد. با د یم ییخودنما ینزم یرو
رفت   یرهدستگ  یانداخت و به سمتش رفت. حدسش درست بود. دستش رو

 یاناک  یدن. در را کامل باز کرد. با دیدرا شن یکس  ی یهگر   یتا هل دهد. صدا
و به  یدکش  یکرد. آه   یم یهگذاشته بود و گر   ییروشو یلبه  که دستش را

مملو از غم و  یاو گذاشت و با لحن یشانه  یسمتش رفت. دستش را رو
 گفت:  یناراحت 

 شده! یچ  یدماالن فهم ینمن هم یانا،خدا بهت صبر بده ک-

 یبود رفت. نم یستادهدر ا یرا باال گرفت. به سمت نهال که جلو سرش
. از آن طرف داغ فرزندش و از آن طرف یردرا بگ یشاشک ها یتوانست جلو

که خانواده اش سر نهال آورده بودند. چند قدم به سمت او  ییهم بالها
 گفت:  یهاو را گرفت و با گر  یبرداشت. شانه ها

 خوام...!  یازت معذرت م یمنو ببخش! بابت همه چ -

 .یدنگاهش کرد. متعجب پرس یرهخ نهال

 یانا؟ک  یزن  یحرف م یاز چ -

 .یدکرد. با عجز نال  یز پشت دست صورتش را تم با
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 رمان  کی

اون   یمردم ول  یخوام. کاش م  یکه افتاد ازت معذرت م  یبخاطر تموم اتفاقات - 
 یتقاص پس نم ینجوریمردم؛ اما ا یزدم. کاش م یحرفا رو پشت سرت نم

ا کارامون با حرفامون ب  یمدادم. آهت دامن منو گرفت نهال! تو رو نابودت کرد
 خداهم تقاص دلشکسته ات و ازمون گرفت.

 و آرام گفت: یدخواهرانه او را در آغوش کش نهال

 نکن!  یه. گریدموقته تو رو بخش یلی! من خیاناآروم باش ک یشه-

او را  ی. دست هایداو جدا شد. نهال هنوز هم ناراحت بود. چانه اش لرز از 
 به او گفت: یدلرز یکه م  ییگرفت. با صدا

ازت  یآدرس و... نشون  یچه یکنم...! دو سال دنبالت گشتم؛ ول  یکمکت م-
دوباره نابودت کنن! به هر  یذارمنم ی،نکردم. حاال...که زن ونداد... شد یداپ
کنن بخاطر   یرتتحق  یذارمنم  یافتم؛ ول  ی... خانم میالسه  یشده... به پا  یمتیق

 کاره... .

 ! یادامه بد یستن یازین یاناباشه ک-

کرد   یآب را باز م  یر طور که ش  ینو هم  یدکش  ییرا به سمت روشو  یاناک  دست
 ادامه داد.

دوباره خودت و از نو  ید. بایمراقب خودت باش یدصورتت و بشور! تو با یاب-
 ! یبگ  یزیخانم چ یالبه سه یستن یازی. نیبساز

نشاند. نهال به صورتش    یو لبخند مهربان   یدصورت او پاش  یمشت آب رو  یک 
بود. نهال مهربان بود. دلسوز  یدهفهم یلبود. او آن اوا یادیز یانمهر از سر ک
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 رمان  کی

 یکبود. نهال  یبهبا آنها غر  یانمهر داشت که ک ییبود. فداکار بود. خصلت ها 
 او گرفت. یبرداشت و جلو یتکه دستمال کاغذ

گم خدا بابت فوت  ی! بازم میینرم پا یمن م یانامراقب خودت باش ک-
 بهت صبر بده! یانوشک

 یبلند از آنجا خارج شد. دستش را رو یحرف با قدم ها یناز گفتن ا بعد
 ینوقت از خدا نخواسته بود که ا  یچ. او هیدکش  یم  یر ت  یقلبش گذاشت. کم

 یرفت. صدا یینداد و به سمت پا یرونشود. نفسش را ب یاناسرگذشت ک
. آمد یم ییناز پله ها پا ینهاو که با طمان یدنبا د یناز آمد. آ  یارکست م

 زد و گفت: یپوزخند

 االن داد. ینو هم یمونعروس یپسرعموت کادو-

 . یمحسابش کن یماگه زن پسرعمو نخوا یباشه دختر عمه امونه! حت  یهر چ -

هم   یرا رو  یشحسام گرفته بود. دندان ها  یخونسرد  ینکه حرصش از ا  آیناز 
 . ییدسا

 !؟یکبیریا یشده دختره  یداشبوده که پ یم گورپس تا االن کدو-

 یلباس ها یشهمهمان ها را از نظر گذراند. مانند هم ینهدست به س حسام
 یمهمان   یهشب  یشتر خواند. ب  یصد سال مانده را ارکست م  یآهنگ ها  یدهپوش

و   یگر شهر د  یک را در    یبود. عروس  ی! اگر به حسام میبود تا عروس  یخانوادگ 
 بیخیالگرفت.   یکه شرکت کرده بودند. م  یاز مردم یچکدامبدون دعوت ه

 گفت:
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 ینهال دختر عمه  ینکها یاونداد ازدواج کرده  ینکهحرصت گرفته؟ از ا یاز چ - 
 ما در اومده؟ 

و با اعتماد به نفس به  یمودپله را هم پ ینبه پوشش نهال که آخر  حسام
رفت. نگاه کرد. از همه لحاظ نهال بود  یستادهسمت ونداد که کنار پدرش ا

کرد. هم با اعتماد به نفس   یازدواج! هم خانمانه رفتار م  یبود برا  یخوب   یسک
ده و با کالس یکه به تنش داشت. پوش  ییداشت. با وجود لباس ها  یقدم برم

به تن داشت. مانند  یمتیبود. نگاهش به ونداد افتاد. کت و شلوار گران ق
خودش که  یدنبود. با د یتالیاییا یت و شلوارهااوقات طرفدار ک یهمه 

رسم   ین. چه قدر از ایدبه زور تنش کرده بود. لبش را گز   یپلماتد  یقه  یراهنپ
به  یتشابه یچه یشکه لباس ها  یناز به آ  ینگاه  یمکهنه متنفر بود. ن  یها
 که او بشنود گفت:  یلب جور یر عروس نداشت. انداخت و ز یراهنپ

مسخره   یلباس ها  ینکه با ا  یمکرد  یازدواج م  ید، پنهون کاش ماهم مثل وندا-
 !ینجامسخره ترش ما رو مثل عروسک ننشونن ا یو مهمون 

بود. انگار هر  یهمانیکه درهم شده بود نظاره گر م  ییخان با اخم ها همایون
همسرش را  یشد. صدا یکرد تا آنها را از عمارت دور کند نم  یکه م  یکار
 .یدشن

 یول  یست؛دونستم ونداد مقصر ن  ی! من از اول میاننگاهشون کن چه بهم م-
 مرده اش زنده شده؟ ینوه  یبگ  یبه حاج مجتب ینخوا ینم

ماند. بدون نگاه کردن به  یاو، پنهان م یتهو ید. بایدتوانست بگو نمی
 همسرش گفت:
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کل   یستن یازیفعال ن یطگم تو شرا  ینه! هر وقت موقعش برسه بهش م- 
 و جهانه!  یهلم و آدم بفهمن نهال، الهه دختر هدعا

 یان؟رسه تا ب یموقعش م یکجاست؟ جهان کجاست؟ اونا ک   یهخوده هد-

از چشم او دور نماند. لبخند   ینبسند کرد. ا  یبه او نداد. به چشم غره ا  جوابی
 لب گفت: یر لبش نشاند و ز یرو یمضحک 

 خان! یونهما یدهپس موقعش رس-

 !یکن  یکار چ یخوا یدفعه م ینمشتاقم بدونم ا-

 ینم یبه گوش کس یش. صدایدبلند خند یسمت صدا برگشت. با صدا به
 . یدرس

بزرگش کال کور  یخان و نوه  یونگرد و خاک شه که هما  یدفعه جور ینا-
 شن!

 نگاهش کرد. دلسوزانه

 کنه!  یتتبه راه راست هدا یشاهللخدا ا-

 یکرد و کم یک . به لبانش نزدیختر یوانخودش داخل ل یآب برا کمی
 گذراند.  یسروش را از نظر م یخانواده  یاعضا یزبینانه. ریدنوش

 سرنوشتت مثل من نشه! ینهتو فقط ا یمن برا یدعا-

بلند شد. با همان لبخند مضحک کنار لبش  یز حرف؛ از پشت م یندنبال ا به
رک کرد و به را ت  یشراهش را به سمت راه پله ها کج کرد. نهال؛ ونداد و عمو
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کرد.   یخودش احساس م یاز مردم را رو یلیرفت. نگاه خ یزشانسمت م 
به نهال برخورد کرد. بخاطر  یمسخره گرفته بود. کس یهمانینفس او در آن م

پاشنه بلندش نتوانست تعادلش را حفظ کند و افتاد. به سمت  یکفش ها
م به سمت خان ه یوننهال برگشت. ونداد نگاهش کرد. نگاه هم زمان هما

 یش،از آشناها  یکیتوجه به صحبت    یعصا اش را فشرد. ب   ی. دسته  یداو چرخ
به سمتش   دتن  یکرد و به سمت نهال رفت. ونداد با قدم ها  یآرام  یعذرخواه 

 لبش نشاند و گفت: یرو یا یانهرفت. لبخند موذ

کمکتون   یناجازه بد ین؟حواسم نبود بهتون برخورد کردم. خوب یداوه ببخش-
 کنم.

کرد و   یشنثار کفش ها ییلب ناسزا یر نهال گرفت. نهال ز یرا جلو دستش
نهال گشاد  یآشنا یچهره  یدنلحظه چشمانش با د یکسرش را باال آورد. 
ل نها یاو برا یشد. نهال از او نگاه نگرفت. انگار چهره  یشد. ته دلش خال

. یدرس ادتر از وند یعخان سر  یونشدند. هما یرههم آشنا بود. هر دو بهم خ
توجه به  یبلندش کرد. ب  یع خم شد. دستش را دور کمر نهال حلقه کرد و سر 

 گفت:  یستنگر  ینهال را م یرهاو که هنوز هم خ

 !ینحواستون و جمع کن یشتر ب-

رده بود. ادامه خان را درک نک یونحرکت هما ینروبه نهال که هنوز ا سپس
 داد.

 نشد؟ یزیتدخترم؟ چ یخوب -
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گفت و با   یدیببخش یع خان نداشت. سر  یونحرکت هما یناز ا یخوب  حس 
 یونتند به سمت راه پله ها رفت. ونداد خودش را به آنها رساند. هما  یقدم ها

 روبه ونداد گفت: یتخان با عصبان

 مواظبش باش! یخانوادگ  یتو مهمون  یاریزنت و م-

 زد و زمزمه وار گفت: ی. لبخند مرموذیمودپ یطور که پله ها را م همان

خان! بعد  یونزن نوه اش حساسه! منتظرم باش هما یمعلومه بدجور رو-
 کنم...!  یتموم م یوهمه چ یسال به زود یستب

*** 

 یگار . برادرش سیاورددر ب یبشکنار لبش گذاشت. تا آمد فندک را ج  سیگاری
حرکت او  یناز ا یما. نیدرا عقب کش یریحص ی. صندلیدلبانش کش ینز برا ا

 حرصش گرفت.

 یلداحسن؟ نگاه تو رو خدا! نهال و پشت سر گذاشتم.    یکن  یم  یهچه کار  ینا-
 !یکش  یم یگار بده بهم که چرا س یر و پشت سر گذاشتم. تو گ یاوشو ن

از  یکاغذ  وانیگذاشت. چند ل  یز م یرا رو یتوجه به او فالکس چا یب  مرد
 او گفت: یتتوجه به عصبان یداخل کشو برداشت و ب 

 بخور! ی. به جاش چایستخوب ن یتواسه سالمت-

نکرده بود.   ییریتغ  یچچپش انداخت. ه  یپا  یراستش را رو  یپا  یعصب  نیما
 هنوز هم همانگونه بود. 
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 ده! ینشون نم ینسبت به بودن من عکس العمل یاوشکه ن  یبهواسم عج- 

که  یستن یآدم یاوشده! ن ینشون نم یبترس که عکس العمل یناز هم-
 کنه.  یم یشو سرت خال یاحساساتش و بروز بده. بعدا دق دل

به  یگذاشت. دست  یمان یرا جلو یچا یوانگذاشت. ل یز م یرا رو قندان
 و گفت: ید. خندیدصورتش کش

. یگهدست خودت بزرگ شده د  یر افته ده بزن بزن! ز  یم  یارهب  یر جا گ  یک آره  -
 واسه خودش! یهقلچماق یک 

 و شکسته تر شده بود.  یرتر کرد پ  ینگاهش کرد. از آنچه که فکر م یقعم نیما

 ! ی؟بگ  یاوشبه نهال و ن یخوا یم یک -

اش انداخت.  یدانه نبات برداشت و داخل چا یک . یدرا کش یز کنار م  کشوی
 زد و گفت: یپوزخند

که   ییموقعا از کارا ی! بعضیدمو شروع کنه خودم و نشون م یهر وقت باز-
 بگم... . یچجور یعنیشم.  یم یمونتو گذشته کردم به شدت پش

 حرفش را ادامه داد. نیما

. یدمحق و بهت م ینکنن و من ا  ییر به مرور زمان آدما تغ یکرد  یتو فکر نم-
همه  یخیالشروع کنه و ب یدیجد یراحت زندگ  یالبا خ یکرد  یتو فکر نم

 شه! یچ 
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را  یدخر  یها یسهغر غر کنان ک یاوشآمد. ن یبهم خوردن در ورود صدای 
 آورد گفت: یآشپزخانه گذاشت و همان طور که کاپشن اش را در م یجلو

و  یوهکرد. کل بازار م  یمن و عمال خال یب! جیدهخر  یزنت چ  ینبب یا! بیمان-
 . منم حمال خودش کرد. یمو اومد ینکرد انداخت تو ماشتره بار و جمع  

 یشالگردن را از گردنش باز کرد و همان طور که وارد آشپزخانه م یگره   یلدا
از او  یمازد. بعد از چند هفته هنوز هم باور نکرده بود. ن یششد با تشر صدا

 یبرا یمدرن  یبه َآشپزخانه انداخت. خانه  ی. نگاه یدآ  یخواسته تا با او ب 
 یها ی. کاششنرو یو خاکستر  یدسف یگالسها یها ینتخودش بود. کاب

باال  ینداشت. شانه ا یتجمالت تازگ  یناو ا ی! برایمرمر  یدسف ینتکاب  ینب
 یاطهمان طور که به سمت ح یاوشرا شست. ن یشانداخت و دست ها

 را بلند کرد و گفت: یشرفت. صدا یم یپشت 

 !ینمنم منم مادرتون در و باز کن ین؟شد یمعموحسن؟ کجا قا یما؟ن-

 را کودکانه کرد و گفت: یش. صدایدآقا خند حسن

 ی؟از کجا معلوم تو مادرمون -

را   یشنشست. دست ها  یماکنار ن  یصندل  یرو  یع آنها شد. سر   یک نزد  نیاوش
 و گفت: یدبرهم کش

 یراست  یم؟ما نبود ینگفت  یاخوره! خب چه خبر؟ چ یپدرتونم! مادر بهم نم-
 بهزاد زنگ زد.
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نگاه کردند.  یقآنها نشست. به او دق یهر دو یلب ها یرو یتلخ  لبخند 
 گرما!  یاز کم یغ گرم شود؛ اما در  یدرون دستانش فوت کرد تا کم یاوشن

 سوال بپرسم؟! یک نهال و ونداد تو راهه عمارت هستن! حاال  ینکهمثل ا-

 و گفت: یدنوش یشجرعه از چا یک نیما

 و راحت کن! یالمون! پس بپرس خیپرس یبگم نپرس که بازم م-

 زن ونداد شه؟  یچرا نهال و مجبور کرد-

 را تکان داد و هول ادامه داد. سرش

 جوابش!  یخیالمربوطه پس ب یقبل یبه همون سواال ینم! ایخیالب-

 یهم به همه  یممن ک ینکه. هم ایمگ  یو بهت م یبه وقتش پسرم همه چ -
 .یمد یب مسواالت جوا

 خود بلند شد و گفت: یرا درهم کرد. از جا یشاخم ها نیاوش

 ! یلدارم کمک  یباشه! م ینگ  یطور که م ینهم یدوارمام-

 

 بدون نگاه کردن به او گفت: یمان یاوش،از رفتن ن بعد

بار  یکه چرا برا  یه! اون عصبیادهز یلیبه نهال داره خ یاوشکه ن  یعالقه ا-
که ما و بابک در   ییحرف ها  ینکال با ا  یادوم اجازه دادم با ونداد ازدواج کنه.  

 یمکه اومد  یمفرستادمش تو اون عمارت. از وقت  یمسروش گفت  یمورد خانواده  
 اوقات تو اتاقشه!  یشتر که ب  ینیشب یم ینجاا
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 انداخت.  یینرا پا سرش 

 ! یمامقصر من بودم ن-

رون پاکش درآورد. کنار لبش گذاشت و با فندک از د یگر د یگار س یک نیما
 به او زد و گفت: یروشنش کرد. پک 

خودشون. اشتباهات من! تو! و... .   یمقصر بودن به نحوه    ییجورا  یکهمه  -
. هر یکن  یخودت و آفتاب  یداز اون سر نزده با یکار اشتباه   یتا وقت  یداالنم با

 .یودب یشزندگ ی یهسرما ینبزرگتر  یزمان  یک باشه  یچ 

 خواد راه بندازه! یم یا یچه باز ینممشتاقم بب-

 زد و گفت: یشدرون موها یچنگ  یمشت شد. عصبان  یمان دست

 یهرچ  یبا ونداد و نهال نداشته باشه وگرنه چشمام و رو یبه نفعشه کار-
 بندم.  یبوده م

 ! جالبه!ی! بعد از اون بالها هنوز هم طرفدار وندادیماجالبه ن-

گذاشت و   یز م یخود بلند شد. دو دستش را رو یاز جا یمانگاهش کرد. ن تیز 
 گفت:  یتبا عصبان

منه!   یآدم زندگ   ینونداد مهم تر   یاوش،ندارم. بعد از نهال و ن  یمن به تو کار-
 یرینداشت نگ ینقش یچو گفتم که انتقام کار بزرگترا رو از ونداد که ه ینا

 . روبه روتم! یستمکنارت ن  یگهوگرنه من د
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خرد.   یخاموش کرد و با اعصاب   یگاریرا در جا س  یگار حرف، س  یناز گفتن ا  بعد 
 یتکرد. با عصبان  یم  یرا عصبان   یمااو، ن  یحرف ها  یبه سمت داخل رفت. گاه 

را روشن  یوار . آباژور کنار دیدوارد اتاق خوابش شد و در را محکم برهم کوب
رفت. درش را باز کرد  یشروشن شد. به سمت کمد لباس ها یکرد. اتاق کم

داد.  یهتک یوار آورد. به د یرونرا ب یشو از داخل چمدانش آلبوم عکس ها
اول را ورق زد.  یاز درون پاکت برداشت و آتش زد. صفحه  یگر د یگاریس

را از دهانش  یظیبود. دود غل یاوشن یسالگ  یکنهال و  یعکس پنج سالگ 
زد  یگریتوجه به او پک د ی. ب یدرا شن یکس  یدر زدن ها یداد. صدا یرونب

رد کرد. نگاهش به عکس آخر آلبوم گره  یگریپس از د یکیو عکس ها را 
نگاه   ینبه دورب  ینشسته بود و با لبخند تلخ   یلچر و  یخورد. عکس نهال که رو

. از خاطرات آن یدوبک  ینکرد. دست راستش را مشت کرد و محکم به زم  یم
انداخت.  ینزم یگار را رویگرفت. س  یزار بود. حالت تهوع م یچند سال ب 

نهال تنگ شده  یاندازه دلش برا ینفس بکشد. ب  یتوانست به درست  ینم
را شروع  یتوانست به حرف بردارش گوش کند و اجازه دهد تا باز یبود. نم

 یک است. با  یکس  گفت که چه  یم یدشد با یاگر امشب هم م یکند. حت 
نگران به سمتش   یلداشد.    ارجپالتواش را برداشت و از اتاق خ  ی،ناگهان   یمتصم

 رفت.

 یدی؟م یگار س یچرا بو ی؟ر یکجا م  یما؟ن یخوب -

طور که به  یناپن برداشت و هم یاش را از رو یتوجه به او گوش یب  نیما
 رفت گفت: یم یسمت در خروج 
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 . یاموقت ن یر تا د ید! شاینبخواب ینشامتون و بخور- 

و وادارش کرد به  یدتند، به سمتش رفت. بازواش را کش یبا قدم ها یلدا
 . یستادنا

! یرهبگ یتنفس تنگ ینکش یگار س یمان یری؟کجا م یدار یبگ  یخوا ینم-
 یبته؟تو ج یتقرصات و اسپر 

که   ییحلقه کرد. با صدا  یلدارا دور صورت    یشزد. دست ها  یلبخند تلخ   نیما
 ش دار شده بود گفت:خ

اعتراف؛  یبرا یستن یخوب  یتگردم. موقع  ی. زود برمیستبه قرص ن یازین-
 !ینداز یهنوزم مثل سابق قلبم و به تالطم م یول

که او   یزیاز چ یعتر سر  یما. نیستادا یهاو چند ثان یماتش برد. زمان برا یلدا
اگر امروز   یرا ترک کرد. حت   یالو و  یدرا باال کش  یشچکمه ها  یپکرد. ز  یفکر م

توانست اجازه  یگفت که آنها زنده هستند. نم  یرا م یز هم شده بود همه چ
 شود. یدهد نهال دوباره قربان 

*** 

بودند. ونداد از وسط  یفتادهبه ونداد انداخت. هنوز راه ن ینگاه  یمن نهال
 گفت:  یحالش دگرگون شده بود. با نگران  یعروس

 کنم؟  یمن رانندگ  یخوایونداد؟ م یخوب -

شده بود.  ینتار بود. سرش سنگ یشسر تکان داد. چشم ها یبا لجباز ونداد
 به آنها زد و گفت: یبهزاد لبخند
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 داداش؟ یندار ی. کاریمماهم رفع زحمت کن یگهخب د- 

 زد. یشد. لبخند کم جان  یرهتارش به او خ یاز درون چشم ها ونداد

 .ینومدبه سالمت! ممنون که ا یدنه قربونت بر -

 ونداد را از نظر گذراند. ینانهب یز ر بهزاد

 داداش؟  یخوب -

 و گفت:  یدکش  یشبه موها  یآمده بود. دست   یشپ  یشکه برا  یتیاز وضع  کالفه

 شدم. ینجوریهست که ا یدونم چند ساعت  ینم-

زد و به سمت   ی. لبخند بزرگ یدونداد را شن  یکنار نهال و ونداد گذشت. صدا  از 
 وادارش کرد. یستادناو را گرفت و به ا یرفت. دخترش با اخم بازو ینماش

  ی؟خند یم یچرا الک  ی؟کار کرد  یچ -

و  یدکش  یازهزد. خم یدختر مزاحمش را نگاه کرد. خودش را به خستگ  کالفه
 گفت:

 جرم شده؟ معلوم هست چته الهام؟  یدنمخند-

فاصله هم معلوم بود  ینانداخت. از ا ییزد و به ونداد نگاه گذرا نیشخندی
 . یستخوب ن یادحالش ز

 شده؟ ینجوریتو سرته؟ چرا حال ونداد ا یچ -

 کرد. گفت:  یطور که در سمت شاگرد را باز م همان
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 منه؟ یر حالش بد شه تقص یبه من چه! مگه هر ک - 

 یشب را خالف خستگ توانست ام  یشد. نم  ینو سوار ماش  یدکش  یپوف   کالفه
چند نفر را نابود کند. سرش را به  یداد زندگ  یاجازه م یداش بخوابد. نبا

 یرهکرد. خ  یم یداد. به نهال که با لبخند از مادر بهزاد خداحافظ  یهتک یشهش
 با اخم روبه خواهرش گفت: یانمهر شد. ک

 !ییجا یکبرم  یدتو با مامان و بابا برو! من با-

کند. نگران   یبرادرش کار  یدترس  یاق دستش را گرفت. مس  یتبا عصبان  کیانا
 بود.

 مگه نگفتم دست از سر نهال و ونداد بردار؟-

 گفت:  یبلند یو صدا یتو مانند او با عصبان یددستش را کش محکم

 تو نگران نباش! -

 یبود رفت. حرف ها  یدسف  3مزدا  یک که    ینشبلند به سمت ماش  یقدم ها  با
به ونداد انداخت. از دور  یخواهرش باعث شده بود او در فکر فرو رود. نگاه 

سر  ی. کمیداش به وضوح معلوم بود. کالفه پوست لبش را جو یدگیرنگ پر 
ه بود و یدکه د  یزیاو قابل بخشش نبود، با چ یداد. کارها یینرا پا یشهش

شد.   یرهجلو خ  ینتوانست مثل گذشته رفتار کند. به ماش  یبود هم نم  یدهفهم
شد. ونداد کمربندش را  ینسوار ماش یتونداد با عصبان ینهال کالفه از لجباز

 گفت:  یآرام یبست و با صدا

 !ینکنه. هم  یسرم درد م یکمنترس! حالم خوبه. -
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توجه   یرا روشن کرد. ب   ینبرگرداند. ماش  یشهبا اخم سرش را به سمت ش  نهال 
 را ادامه داد.نهال، دستش را گرفت و حرفش  یبه دلخور

 یط؟شرا یندر بدتر  یحت  ی؟روت و برنگردون  یمگه قول نداد-

 گفت:  یبا دلخور نهال

موقع ها!   ینهم  یگرفتم برا  ینامه! گواهیلج نکن  یتبا سالمت  یتوهم قول داد-
 .ینمنشده بزن کنار من بش  یر . االنم دیمش  یتهرانم مثل کف دست بلدم گم نم

 . دستش را محکم فشرد و گفت:یدحال خند یب  ونداد

 !ینپشت ماش ینیش یمن هستم تو نم ینچ! تا وقت -

گفت و پخش را روشن کرد. اما دلشوره سراغش آمده   یلیهر جور ما نهال
 کرد.  یونداد را نگاه م یچشم یر ز یبود. گه گدار

 یاددونه که تو فکرتم بارون بند نم یم آسمونم

 یاهتوتا چشم سواسه اون د یرمتونم بم یاالن م همین

 شه یتو روزم شب نم یب  یدونن بر  یشهر م ی همه

 یچهکه صداش تو کل شهر بپ  یرمبم یجور یک خوام از عشقت  می

. خودش را لعنت کرد که به حرف نهال گوش یدد  ینم  یبه خوب  یشها  چشم
هم گذاشته  یرا رو یشبه نهال انداخت. چشم ها ینگاه  یمنداده است. ن

 زد. یلبخند م یکرد و گه گدار  یلب با آهنگ زمزمه م یر بود. ز

 جانا جانا جانا جانا جانا ای
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 خوام یمن تو رو از ته قلبم م ببین 

 عشقم عشقم عشقم عشقم عشقم آی

 رو واست از ته قلبم نوشتم یناا من

 نشد اخم نکن  نشدم

 یشهمونه هم یبه پات م یونهد این

 یشهعاشقم باش هم یانکن ب داغونم

. فرمان از دستش رها شد. نهال با ترس یدشد. جلو را ند یاهس یشها چشم
فرمان را به سمت خودش چرخاند. ونداد را با  یعچشمانش را باز کرد. سر 

و برخوردش به جدول کنار جاده سرش   ینترس صدا زد. با منحرف شدن ماش
به   یجهتکان داد. سرگ  ونداد را  یگرشبرخورد کرد. با دست د  یشهمحکم به ش

 یناز ماش یحالآهسته و ب یسراغش آمده بود. در را باز کرد. نهال با قدم ها
 ینم یزینهال چرخاند؛ اما چ یخال یشد. ونداد سرش را به سمت جا یادهپ
قدم به سمت   یک فرمان افتاد. تا    ی. حس و حال از تنش رفت و سرش رویدد

. با دستش به د. تقال کر یچیداش پ ینیتند الکل درون ب یجلو برداشت. بو
شل  یشروهم دست و پا یشگردن طرف چنگ انداخت. با افتادن پلک ها

 شد.

*** 

 )نهال(
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که در   یانبار  یدنرا آرام باز کردم. با د یمکرد. چشم ها  یبه شدت درد م  سرم 
که   یتیبه وضع یسرم آمده. نگاه  ییآمد چه بال یادمفرو رفته بود.  یکیتار

بودم. تقال هم   یدهچسب  یافتاده بودم. انداختم. با چسب به صندل  یر درونش گ
افتاده بودم نجات  یر که درونش گ  یمخمسه ا ینتوانستم از ا یکردم نم  یم
 گفتم:  یبلند یکنم. آب دهانم را محکم قورت دادم و با صدا  یداپ

  یست؟ن ینجاا یکس  یآها-

 نشد. یمکث کردم؛ اما خبر  یهثان چند

 !یهو یست؟ن یبا شمام! کس-

در از کدام  یدمد یانبار نم یکی. بخاطر تاریدمرا شن یناسزا گفتن کس صدای
 یباز شد و بعد هم چراغ وسط انبار یقرچ و قرچ  یطرف است. در با صدا

 یمتروکه ا یکردم بزرگتر بود. انگار انبار کارخانه   یروشن شد. از آنچه فکر م
شدت نم زده بود.   بهبه سقف انداختم.    ینگاه   میآمد. ن  یم  ینم زدگ   یبود. بو

به رنگ شب بود. با ماسک   یششد. سرتا پا لباس ها  یاننما  یکس  یز ر  یجثه  
 صورتش را پوشانده بود. یرو یاهیس

 ی؟خوا یپول م ین؟خوا یم یاز جون من چ  ینجا؟ا ینچرا من و آورد-

برداشت. بازش کرد  یوار را از کنار د یآهن یمن، صندل یتوجه به حرف ها بی
درون کاله  یشرنگ بود. موها یقهوه ا یشمن نشست. چشم ها یو جلو
 یکرد  یمردانه نبود. فکر م یشمردانه پنهان شده بود. اگر لباس ها ییکاموا

 یوار د یکه گوشه   ینگاهم کرد و بعد به سمت آب معدن  ینانهب یز زن است. ر
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انداختم. امبردست، انواع آچارها،  یبه کل انبار ینگاه  یمافتاده بود. رفت. ن 
خواست   یاوقات از خدا م  یکه در بعض  ی. من! نهالیدم! ترسیر چک کش، زنج

نتوانم پدر،   ینکه! از ایدمبار از مردن ترس  یناول  یدهد. برا  یاناش پا  یبه زندگ 
 . یدمشان ترس ینمبرادر و ونداد را دوباره بب

 ی؟الل یا ی؟از جونم؟ کر  یخوا یم یچ  یدی؟چرا من و دزد یگمم-

ام  یرا برداشت. به سمتم آمد. با ترس نگاهش کردم. روبه رو یمعدن  آب
 یانداخت. دستش را درون موها یرا باز کرد و به سمت  ی. در بطر یستادا

. از یختصورتم ر یشده ام فرو برد و سرم را محکم گرفت. آب را رو ینونشن
 دم. یپوزخند صدا دارش را شن یته دل داد زدم. آب به شدت سرد بود. صدا

 عروِس سروش؟  یخنک شد-

بودم. فکرم  یدهشن ییجا یکصدا را  ینزن بود. انگار ا یک یصدا صدایش
به من   ینشو غمگ  ینهکه با آن نگاه پر از ک  یرفت. همان زن   یهمانیبه سمت م

 .یدمخند یبرخورد کرد. عصب

چرا مِن  یگ   یالاقل م یستیشنوه هم الل ن یداروشکر هم گوشات مخب خ-
 !ینجاا یبدبخت و آورد

 را تکان دادم. یرا گذاشته بود رفت. صندل یشکه ابزار ها  یبه سمت  زن

 هان؟ ینجا؟ا یچرا من و اورد-

 رفت. کامال خونسرد گفت: یر زنج یرو دستش
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. یزمزهرم و بر  یجور یک  ید! البته عقده که نه! کال من باییعقده گشا یبرا- 
 یشمجنون خانت بخاطر پدربزرگش تا االن سالم مونده وگرنه پنج سال پ

 بزن در رو از دست بده! یپرونده  یکبود جونش و تو  یکنزد

 . با حرص گفتم:ییدمهم سا یرا رو یمها دندان

 یته؟عفر  یکرد  یکار با ونداد چ-

  و به سمتم آمد. یدکش  ینزم یرا برداشت. رو زنجیر 

که از   یناییماش  یدم. شایاد! نترس االناست که بهوش بیفعال تو مهم تر از اون -
 یونبا هما یکمخوام  ی! حاال میمارستانشدن رسوندنش ب یاونجا رد م
اگه عکس صورت داغونت و واسشون بفرستم   یه؟کنم. نظرت چ  یسروش، باز

 یه؟اسمت چ یراست  ی؟ندار ی! هوم؟ نظر یمفهمن من ک یم

و  یزیچ یک شروع کن! فقط بذار قبلش  یا! بیهنداره اسمم چ یبط به تو ر -
 بهت بگم... 

که   ینجادادم. تا ا یزن ترس نشان م یندر برابر ا ید. نبایدمخند سرخوشانه
 خدا پشتم بود. از االن به بعدش هم هست. یدمرس

 زنده موندنه. پس شروع کن! یستکه مهم ن  یزیمن تنها چ یبرا-

من را آزار  یگاهشگاه و ب  یقعم یصورتم ماند. نگاه ها یرو یرهخ نگاهش
را بستم  یمرا باال آورد. چشم ها یر داد. چند قدم به سمتم برداشت. زنج یم

. دروغ گفته یدگونه ام چک  یقطره اشک رو  یک تا الاقل بر اثر ضربه کور نشوم.  
پدر و مادرم   بالدن  یچکسشد. ه  یمعلوم نم  یز چ  یچمردم ه  یبودم. اگر من م
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 یاشک رو یقطره  ینضبط شده اش دوم یلمو ف یمان یادگشت. با  ینم 
 یمبا ترس چشم ها  یصندل  یضربه خوردن به لبه    ی. با صدایدصورت ام لغز 

ها  یونهرا تار کرده بود. مانند د یدمشد. اشک د ینم یدهرا باز کردم. خوب د
 یو صورتم، به دسته  دنب یفرود آوردن رو یرا به جا یر زد و زنج یداد م
 یترا گرفت. با عصبان یمنگاهم شد. شانه ها ینیزد. متوجه سنگ یم یصندل

 گفت:  یو لحن جگرسوز

 بگو! ین؟منفور؟ چرا؟ مامان بابات ک یدختره  یاش یهچرا انقدر شب-

 را فشرد. یمحلقه زده بود. محکم شانه ها یشدرون چشم ها اشک 

 ین؟ننه بابات ک-

 جوابش را دادم. یدهبر  بریده

 !ی... خسرویمان-

  یه؟دروغ نگو! مادرت ک-

باز تار   یمخواست برود. چشم ها  ی. فقط دلم میمبگو  یدانستم چه دروغ   نمی
 شد. قندخونم باال رفته بود. 

 ندارم. مرد...-

 یا یبلند و عصبان  یماند. با صدا یمهحرفم ن که به صورتم خورد.  یلیس با
 گفت:
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شناسم. اونا دختر مادر مرده  یخوب اونا رو م یلیدروغ نگو به من! من خ- 
 یه؟! اسم مادرت چیرنگ  یپسرشون نم یبرا

 یدنکه باز بود وارد شد. با د  ینفر از در ورود یکبه پشت سر زن افتاد.  نگاه
چه   ینجااو را نگاه کردم. او ا  یرهبود. خ  یچیدهدور دستش پ  یکه طناب   یانمهر ک
کاسه است؟ امکان نداشت   یک زن دستش درون  ینخواست؟ نکند با ا یم

 ید اجازه میتکان داد. به زن چشم دوختم. نبا یسدستش را به عالمت ه
در بود. پنهان شد.   یککه نزد  یکارتن  یدادم متوجه اش شود. پشت جعبه ها

بلند داد  یکردم تا او متوجه نشود. همانند او با صدا  یجور م یداستان  یدبا
 زدم.

وقته ما رو ترک کرده! پدرم اسم اونا رو از تو شناسنامه ام  یلیمادرم خ یگمم-
 یخوا یهنوزم م یا یدیدست پرستار بزرگ شدم. فهم یر حذف کرده. من ز
 ی؟چرت و پرت بپرس

را بدهد.   یم. تا آمد جوازد  یآمد. زن پوزخند  یروناز پشت کارتن ها ب  کیانمهر 
وارد شد. زن  یاز در ورود یطناب دور گردنش حلقه شد. به سرعت دختر 

 کرد.  یطناب گذاشته بود و تقال م یدستش را رو

 ی؟خوا یاز جون نهال م یچ  یکه؟زن یهست  یتو ک -

 گفت:  یدهبر  یدهبر  زن

 ... نداره...! یبه... تو... ر... بط -



  

 
950 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

زن نشسته بود. با  ینامشب! کنار هم یسماند. عرو یرهدختر خ یرو نگاهم 
 گفت:  یع را باز کرد و سر  یم. پاهایدچسب ها را بر  یچیق

 در پارکه! یجلو ینبدو فرار کن! ماش-

 گفتم:  یانمهر درآوردم و روبه ک یمرا از پا یمها کفش

 !ی. ولش کن خفه اش کردیمبر  یاب-

 به سمتش رفت و گفت: دختر 

 ! یانبرو ک-

. یدمدو یرونچه شد. بدون نگاه کردن به پشت سرم فقط به سمت ب ندیدم
تار بود. سمت   یهنوز هم کم  یمخورد. چشم ها  یبهم م  ینم زدگ   یحالم از بو

خورد؛ اما مهم نبود.  یچراستم پ یکرد. پا  یچپ صورتم بر اثر ضربه گز گز م
بور بودم با . مجمافتاده بود یر که گ  یطی. در شرایدمرا از دور د یانمهر ک  ینماش

نداشتم. در سمت راننده را باز کردم. بدون بستن  یاو بروم. هرچند اعتماد
پدال گاز  یرا رو یم. پایدمرا د یانمهر را روشن کردم. از دور ک ینکمربند. ماش
شد. اجازه  ینترمز زدم. نفس نفس زنان سوار ماش یاو رو یفشردم. جلو

فرو رفته بود.  یکیکه در تار  یخاک  یتوجه به جاده  یندادم در را ببندد. ب 
 توجه به او گفتم: یرا حرکت دادم. ب  ینماش

 ینماش ینبا ا یابونتو ب یاری؟ات و ب یگهد ینایاومد ماش یجونت در م-
 ی؟اومد

 گفت:  یتعصبان با
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  ینه؟االن فقط مشکل تو ماش- 

 یداجهنم دره نجات پ ینبگو همون راه و برگردم. زودتر از ا یاز کجا اومد-
 . یمکن

 نگاهم کرد. یتعصبان با

جاهم که  ینبرو! تا هم ینیب یو م ینماش یکایدونم. هرجا رد الست ینم-
 !یرهخ یبود. دختره  یلیاومدم خودش خ

به سرم برخورد کرده بود.  یتوپ جنگ  یک بود. انگار  ینبه شدت سنگ سرم
 گره افتاده ام زدم و گفتم:  یدر موها یکالفه چنگ 

 یمز شوم واست فرستاده بودم که ج یتفدا ی! مگه نامه یایخواست ن یم-
 ینمو بده بب یتگوش ی؟به چه حق  ی؟زن  یهنوز سرمن دادم م ی؟باند شد

 !؟ییمکجا

داشت.  یر نمقدم هم ب یک من  یمضحک بود. شوهر سابق من که برا واقعا
 عقب برگشت.  یها  یخورده بود. به سمت صندل  یدرد  یکبعد از سال ها به  

 وقت.  یه یتشکر نکن یک -

دادم. صاف  یینرا پا یشهسر ش یزد. کم یهم همان ادکلن بد بو را م هنوز 
 یتکردم موقع  یرا به سمتم گرفت. در دل دعا م ینشست و گوش یشسرجا
انداختم. سه  یگوش  یباال یبه خط ها ینقطه کار کند. نگاه  یندر ا یمکان 

 مکانی  یتدادم و از ته دل خدا را شکر کردم. موقع  یرونخط داشت. نفسم را ب
 یکه زده بودم درست بود. کارخانه  ی. حدسیماز شهر بود یرونرا زدم. ب
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 یکرد. در انجا بود. تا تهران حدود س یسال بود کار نم یلیکه خ یمیقد 
را  ینداد. ماش یصبح را نشان م 4راه بود. به ساعت نگاه کردم.  ومتر یلک

و وارد جاده  مخارج شد یابانداد از ب یکه نقشه م  یریروشن کردم. طبق مس
به او که با اخم جلو را  ینگاه  یمانجام داده بود. ن یشدم. کار بزرگ  یاصل ی

 کرد انداختم.  ینگاه م

 بود. یدو بعاز ت یعنیممنون بابت کار امروزت! -

 در صورتش گفت: یحالت  ییر تغ یجادتکان داد و بدون ا سری

بهم مربوط  یزمان  یکخوام. من و تو  یبابت اتفاقات گذشته ازت معذرت م-
 یزاچ  یسر   یک   یدبا  یدیمنرس یتا وقت  ینبنابر ا یمو االنم دورا دور هست یمبود

 رو بهت بگم.

تکان دادم و منتظر شدم تا خودش  یدر جواب حرفش زدم. سر یتلخ  لبخند
هم به سرش ضربه خورده بود و سر عقل آمده بود.  یانمهر شروع کند. نگار ک

روزها،  ی یهبودم. امشب هم خالف بق یدهاو را ند ینگونهوقت ا یچمن ه
ونداد افتادم. حتما تا االن به هوش آمده   یادآمد.    یبه نظر م  یر گوشه گ  یلیخ

 است.

 ونداد کجاست؟-

 ینشد. بهش زنگ بزن! بب یچ  یدماومدم. ند یندونم. دنبال ماش ینم-
 کجاست.

 . یدمحال خند بی
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 .یمراه انداخت ییاون روز تو راهرو دفتر ونداد چه بلبشو یادته! یعوض شد- 

 یرغبت  یگههمه اش درست بود. د یاناک  یاشتباهاتم و قبول کردم. حرف ها-
 ید رو از هم جدا کنم. من تو رو از پله ها هل دادم. من براندارم که تو و وندا

. من یدمخند یگفتم و م  یم یگهد یکردن تو، با زنا  یحرص دادن و عصبان 
 . دارمرو دوست  یگهد یکیساره رو سراغ ونداد فرستادم و االنم 

 زدم و گفتم: نیشخندی

 یتاقعو یول ی؛و خبر نداشت  یبود یکه چه آدم بد  یخوبه پس قبول کرد-
 یک یقبول کردم. حت  یمامن از اولم تو رو دوست نداشتم. فقط بخاطر ن ینها

تو اصال ارزش  یدمبعد فهم یچرا؛ ول یلشدم. اون اوا ینم یذره هم عصبان 
 شم بخاطر کارات. یعصب یحت  یندار

که در دلم تلنبار شده بود را االن بازگو   ییتوانستم حرف ها  یتکان داد. م  سری
 یبه گوش ینداشتم. اشاره ا یانمبا اطراف یفرق  یچکنم؛ اما آن موقع من هم ه

 کردم و ادامه دادم.  یلشموبا

 شه زنگ بزنم؟ یم-

 آره! -

 یک چشم ام به جلو بود و  یک شدم.  ینشگفتم. وارد مخاطب  یرلبز ممنونی
سر جمع  یدنبود. شا یخبر  یگر دختر د ین. از آن مخاطبیبه گوش یگر چشم د

تماس را زدم. حرف  یکردم. دکمه   یداچهل مخاطب نداشت. نام ونداد را پ
زن درون گوشم زنگ خورد. » مجنون خانت بخاطر پدربزرگش تا االن  یها
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بزن   یپرونده    یکبود جونش و تو   یک نزد یشسالم مونده وگرنه پنج سال پ 
خان چه کرده  یونشدم. هما یا متوجه نمدر رو از دست بده! « منظور زن ر 

 یشانو پر   یعصب  یبود؟ جان ونداد را نجات داده بود؟ تماس وصل شد. صدا
 .یچیدونداد در گوشم پ

انگشتت بهش بخوره قلم دستات و خرد   یش؟کجا برد  یکه؟نهال کجاست مرت-
 نه؟ یا یدیکنم. فهم  یم

 به من نداد. یصحبت  یفشرده شد. اجازه  قلبم

 ی؟نهال کجاست؟ زنم و کجا برد یکه؟مرت یکر شد-

 ونداد...!-

 کرد. دستپاچه گفت:  مکث

 و بده نهال!  یکه هست   ییآدرس جا یی؟کجا  ی؟نهالم، خوب  -

نکرده. اون من و از دستشون نجات  یکار  یچه یانخونه ونداد. ک یامدارم م-
 شد. فقط زنگ زدم بهت خبر بدم من حالم خوبه. یگم چ   یبهت م یامداد. م

 نشده؟ یزیتکه آره؟ چ  یباشه نهال منتظرتم. خوب -

نفر بهزاد بود و  ینآمد. اول یچند نفر از پشت تلفن م یدادداد و ب صدای
 ! یمانفر... ن یندوم

  ی؟نشد. تو خوب  یزیخوبم ونداد. نه چ-

 گفت:  کالفه
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 اعتماد نکن!  انمهر ینهال زود! به ک یاآره خوبم. زود ب- 

خوب نبود.  یادز یشگفتم و بعد از گفتن خداحافظ، قطع کردم. صدا  یا باشه
آنجا  یماکردم. ن  یکردم. اشتباه نم  یشتر را ب ینسرعت ماش یانمهر،توجه ک یب 

 بدون نگاه کردن به من گفت: یانمهر بود. ک

حرفا  یناز زدن ا یقصد یچزنم و خوب گوش کن! من ه یکه م  ییحرف ها-
 که دادم عمل کردم...  یاز عذاب وجدانم کم شد و به قول  یکم  یدندارم. فقط شا

*** 

 خود بلند شد. به سمت ونداد رفت و گفت: یاز جا نیما

 بود؟ یانمهر با ک-

 راستش را تکان داد. یپا یعصب ونداد

 کرده.  یداشاون پ ینکهآره! مثل ا-

 ست گفت:نش یمبل م یپوزخند زد و همان طور که رو بهزاد

 کنه. مگه به سودش باشه.  یکار و نم  ینوقت ا یچه یانجک نگو ونداد! ک-

قرص ها را با خودش  یداش را ماساژ داد. با ینهس یبا دستش قفسه  نیما
 آورد.  یم

 چه خبر بوده. یگهم یاداالن م-
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انداخت. لبخند   یدکش  یم  یگار خان که پشت سرهم س  یونبه هما ینگاه  نیم 
به هر پنج نفرشان که آشفته  یخان نگاه  یونست. همالبش نش یرو یتلخ 

 گفت:  یتبودند انداخت و روبه ونداد با عصبان

 ینو برو بخاطر هم  یر نشو! دست زنت و بگ  یطرفا آفتاب   ینبهت گفتم ا  یوقت -
 یبار به حرفم گوش م یک بار ونداد فقط  یک . ینهمه اتون لجباز یبود؛ ول

 ی. تو نوه یارمسرتون ب ییکه بال  یستم. مطمئن باش انقدر سنگدل نیکرد
 یول داشتم؛با ازدواج مادر و پدرش مشکل  ینکه! الهه هم با وجود ایبزرگم

 نوه ام بود و هست.

 زد و به او نگاه کرد.  یشبه موها یکالفه چنگ   ونداد

 یسال با سخت  یستنهال بنداز! ب ینگاه به زندگ  یکآقا بزرگ؟  یاالن که چ -
 یداشونپدر و مادر داره. کو؟ کجان؟ شما واسم پ یدفهمو گذروند.  یشزندگ

 سالها اعصابم خرد بوده. ینتو ا یکاف   ی! به اندازه ینجااز ا یمکن تا بر 

. بهزاد یستنگر  یاو را م ینشسته بود و با لبخند تلخ  یمان یروبه رو محمد
 زد و گفت: یمان یبه شانه  یدست 

 ی؟داداش؟ قرصات و آورد یخوب -

 که!  ینیب یبذاره آره؛ وگرنه نه م اگه اتفاقات-

 یختآب ر  یمان  یاز داخل پارچ، برا  ینزد. حس  یکالفه در اتاق کار قدم م  ونداد
 یهر سه  یمحمد آشنا نبود. برا یاو تنها برا یگذاشت. چهره   یشو جلو

 آنها آشنا بود.
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 .یستن یان! کار کیماو بخور آقا ن ینا- 

 ینا یدانست همه  یبهزاد هم م یدانستند. همه به جز ونداد! حت  می
. تلفن یدجرعه از آب نوش یک کرد و  یتشکر  یما. نیستسر ک یر اتفاقات ز

و  یدکش  ی... پوف یاوشبه مخاطب انداخت. ن یهمراهش زنگ خورد. نگاه 
 تماس را وصل کرد.

 نهال افتاده؟ یبرا یخونه؟ نکنه اتفاق  یایچرا نم یما؟شده ن یچ -

 یر . االنم برو بخواب! شبت بخیامگفتم که فردا صبح م  یلداخونه! به  یامم-
 پسرم.

خان آخر دل  یونرا قطع کرد. هما ینداد. گوش یاوشصحبت به ن ی اجازه
 :یدو پرس یاورداش طاقت ن

 ین؟ازدواج کرد-

آمد.  یمان یو برادر رولبش نشست. نگاه هر د یرو یلبخند کمرنگ  بهزاد
آن را پوشانده   یرو  ینامرتب  یشکه ته ر  یصورت   یدش،سف  یاندرم  یکی  یموها
 بود. 

 نه هنوز! -

 یبرادرش بود. برادر یهشب یتنها یب  یمان یزد. چهره  ینلبخند غمگ حسین
 که گمشده بود.

 ین؟رو هم دار یگهد یبچه  یک یسرپرست -
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ونداد که هزار فکر به سرش هجوم   یدنامحسوس بود. از د  یشدست ها  لرزش 
 لحظه به سرش آمد. یکگذشته   یادآورده بود. پنهان نماند. 

 منن.  یزندگ  یها یهتنها سرما یاوش. نهال و نیر ام یا یاوشبرادر نهال! ن-

 مشتاق گفت: محمد

 ... . یول یست؛هم ن یخوب  یتموقع یدببخش ینمش؟بب یشهم-

. یدکش  یاگر به خودش بود او را در آغوش م  ینداشت. حت   یلبا محمد مشک  او
گفت و وارد آلبوم عکس   یکرد. البته ا  یم ینیقلبش سنگ یرو یزیچ یک 
 یکمحمد گرفت. ونداد نزد  یاشان را آورد و جلو  یشد. عکس سه نفر   یشها

 بشنوند گفت: یماکه فقط بهزاد و ن  ینشست. آرام جور یمان

 ی؟کن  یغ خودت و در یخوا یم ی! تا ک یمادلتنگته ن یلیعمو خ-

 یناش، سرش را به سمت محمد و حس یشگیخان خالف غرور هم همایون
 ینگاه آشنا  یخرفت و بعد هم م  یاوشن  یآنها اول رو  یکرد. نگاه هر سه    یلما
 دهانش گرفت و آرام لب زد. ی! محمد دست مشت شده اش را جلویمان

 داداش!-

 یبه شمارش افتاده بود. لبخند تلخ  یششده بود. نفس ها دگرگون یمان حال
نداشت.  یشاز عمو یلبش نشاند. به ونداد که حال او هم دست کم یرو

 گفت:

 خوبه که جلوشون نشستم؟ یلیحال من خ یکن  ی! فکر میدتونم ام ینم-
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 نگران گفت: بهزاد 

 .یوردیهم ن یچیو ه یحالت بد نشه. قرص و اسپر  یمان-

 یماهر پنج نفرشان از جا در آمدند. ن ینگ،پارک یشدن در ورودباز  یصدا با
 ی یرهتوجه به نگاه خ ینفر به خودش آمد. با سرعت در را باز کرد و ب  یناول

نهال   یدنرفت. با د  ینشسته بودند. به سمت در خروج   یراییکه در پذ  یکسان 
. احساس کرد مدآ  یم یاطبرهنه از اخر ح یبود و پا یخاک  یشکه لباس ها

 یدن. نهال با دیدحال به سمت او دو ینرفت؛ اما با ا یشجان از دست و پا
مانست.  یم یمابه ن یکلشآمد. چند بار پلک زد. ه یکه به سمتش م  یکس

تند به سمتش رفت. محمد از دور   یکه در بدنش بود. با قدم ها  یخالف ضعف 
 آنها را نظاره گر بود. با بغض گفت:

 !یثاقهم یهشب یلیال خنه یپدرخونده -

انداخت. هر سه با حرف محمد موافق بودند.  یینخان سرش را پا همایون
 . یاوردطاقت ن یگر ونداد د

 سروش! یثاق. خوده عموئه! میستن یهشب-

خان افتاد. ناباورانه چند  یونخورد. عصا از دست هما ینبا زانو زم حسین
 .یدلرز یش. صداکت او را گرفت  ی یقهقدم به سمت ونداد برداشت. 

 ینجاست؟پسرم االن ا ینجاست؟ا یثاقم-

 !یکترتهآره آقا بزرگ! اون پسر کوچ-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

او زد و  ی ینهبر س یمشت  یهبه سمتشان آمدند. نهال با گر  یمادور نهال و ن از  
 گفت:

دنبال مامان   یگهبابا! اصال د  یبر   یذارمنم  ی؟رفت   ی! چرا گذاشت یمان  یبد  یلیخ-
 شرط؟ ینبه ا یمون  یگردم. م  یبابام نم

 نهال حلقه کرد و با خنده گفت: یدستش را دور شانه ها نیما

 .یستمامان باباتم ن یششوهرته. پ یشتو پ یمونم. جا ینه نم-

 .یادز یلی! خیمادلم واست تنگ شده بود ن یلیخ-

ماتشان برده  یو پدربزرگش که هر کدام گوشه ا ییبه هر دو دا یرهخ نهال
 گفت:  یمابود. نگاه کرد و روبه ن

 شدن؟ ینجوریچرا ا-

 یدهدستپاچه شد. هنوز زمانش نرس یمازدند. ن یمابه ن یو بهزاد لبخند ونداد
 بود. روبه نهال گفت:

 . مراقب خودت باش.یامبرم نهال! بازم م یدبا-

اش را  یینکرد. ب  یداشت او را ترک م یمابا ترس نگاهش کرد. بازهم ن نهال
 او را از نظر گذراند. یشانپر  یچهره  یقو عم یدباال کش

 ! قول بده!یمان یایقول بده ب-

 یشانیکرد. پ  یخودش احساس م یدو برادرش و پدرش را رو ی یرهخ نگاه
 رفت. همان طور هم گفت: یو عقب عقب به سمت در خروج  یدنهال را بوس
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

مراقب اون زن باش نهال! با ونداد در تماسم. دوست دارم دختر قشنگم و - 
 ...! یمتاسفم بابت همه چ 

 یماتوانست بگذارد ن یرفت. نم یماتند به سمت نهال و ن یبا قدم ها ونداد
به  یمااست.  ن یبودند. او چه کس یدهبرود. حال که فهم یع گونه سر   ینهم

. نهال یدنرس یمانده بود. ونداد به نهمه سرافک یش. پیددو یسمت در خروج 
. اجازه نداد تا او دماتش برد؛ ونداد از کنار نهال رد ش یماعکس العمل ن  یناز ا

دانست. مچ دستش را گرفت و   یبرود. هر چند علت فرارش را نم یمادنبال ن
 تمام گفت: یحالیبا ب

 گرده.   یبذار بره! قول داد بر م-

بود جان دهد.  یک نزد یو ناراحت  یتعصبانبه سمت نهال برگشت. از  ونداد
لبش پاره   یچشمش کبود شده بود و گوشه    یر بود. ز  یدهصورت نهال رنگ پر
 یقتزر  یشسرد. سرما به کف پاها ینبود. از زم یخاک   یششده بود. لباس ها

 دور صورت او قاب گرفت و گفت: یششد. ونداد با دست ها یم

 دست روت بلند کرده؟  ینهال؟ ک  یخوب -

 گفت:  یبود. انداخت و با نگران  یچیدهکه دور سر ونداد پ  یبه باند نگاهی

 ... .ینمن خوبم. چرا سرت ا-

شد. تعادلش را از دست داد. ونداد با  یاهس یشکامل نشد. چشم ها  حرفش
 و گفت: یددر آغوشش کش ینگران 

 .یمارستانب یمر یاالن م-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

هم افتاد   یرو  یش. پلک هایستن  یازیحالش خوب است، ن  یدبگو  نتوانست 
شد. بهزاد شتاب زده به سمت ونداد رفت  یاهس یشچشم ها یجلو یاطو ح

 و گفت:

 . عجله کن! یاممنم باهاتون م-

باز شد. بهزاد پشت فرمان نشست و با سرعت از آنجا خارج شد.   ینگپارک  در 
 گفت:  یبلند یو صدا یتونداد با عصبان

 ییچه بال  یستصورتش نمونده. معلوم ن  بهزاد جان جدت زودتر برو! رنگ به-
 . عجله کن!ینجوریهسرش آوردن که ا

بازهم  یدترس ی. میداش را بوس یشانیو پ یدبه صورت نهال کش یدست  آرام
 یرا گرفته بود. سع  یش! بغض گلویشنهال را از دست بدهد. مانند پنج سال پ

د وجودش . ترس در بند بنیدلرز یم یشرا بروز ندهد؛ اما صدا یزیکرد چ
 رخنه کرده بود. نجواگونه گفت:

نشه. خواهش   یچیته  یمامنو ببخش نهالم که به حرفت گوش نکردم. جان ن-
 کنم ازت... .  یم

*** 

به ونداد که  ییاش شد. ناسزا ین. سوار ماشیچیددرون کوچه پ یعسر  نیما
لب گفت. دنده عقب گرفت تا از کوچه خارج شود.  یر را گفته بود. ز یقتحق

توانست   یخارج شد افتاد. نم  ینگبهزاد که با سرعت از پارک  یننگاهش به ماش
را   یهمه رو شده بود. بخار  یاش جلو  یاصل  یتشود. هو  یاطراف نهال آفتاب 
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 یکه برا  یخانواده اش به طپش افتاده بود. از اتفاق   یدنروشن کرد. قلبش با د 
 ینگ پشت سر را نگاه کرد. در پارک  ینهبود. از آ   یدهفتاده بود. به شدت ترسنهال ا

خارج شد. دلش به  ینگ از پارک یرنگ  یمشک  یبار دوم باز شد. سانتافه  یبرا
 بهزاد آمد. یبهزاد را گرفت. بعد از چند بوق صدا یجوش افتاد. شماره 

 یما؟جان ن-

 را به سمت خانه به حرکت در آورد و گفت: ماشین

 نهال کجاست؟ حالش خوبه؟-

را تکان داد. به ونداد که آرام و قرار نداشت و مدام عرض   یشکالفه پاها  بهزاد
 . نگاه کرد.یمودپ یراهرو را م

 ینجا؟ا یایکنه. م  یاش م ینه. دکتر داره معایمارستانب یدیماالن رس-

شد.   یتوانست برود؛ اما نم  یش فشرد. کاش مبا حرص فرمان را در دست  نیما
که سرش آمده   ییمسبب تمام بالها  یدفهم  یبازهم فرار کرده بود. اگر نهال م

 یت. با عصبانیاورداسمش را ب ی. حاضر نبود حت یماستاست. مقصرش ن
 گفت:

من  یگهم یرسم. به چه حق  یکارش و م  ینحساب ا یروز یک به ونداد بگو -
 مجبور شم بمونم؟  یدنو فهم یتواقع یکار و کرد تا وقت   ینا یم؟ک

 به ونداد کرد و لب زد. یاشاره ا بهزاد

 خودت و ُمرده بدون!-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

به او   ینگاه   یمآمد. ونداد با عجله به سمتش رفت. دکتر ن  یروناز اتاق ب  دکتر  
 انداخت و گفت:

 !ی؟همراه خانم خسرو-

 یشونداد انداخت. لباس ها  چییبه سر باندپ  یسر تکان داد. مرد نگاه   ونداد
تفاوت که چند قطره خون از سرش  ینبود. با ا یعروس یهمان لباس ها

 کرده بود.  یفرا کث یراهنپ

خانمتون  یدشه. نبا ینم یدهد یجسمان  یبباال بود. آس یلیقندخونشون خ -
 یباال بره به کما م  یلیوقت قندخونش خ  یکبشه. حرص بخوره. اگر    یعصبان 

رو بزنه، داروهاشم سر موقع بخوره،   ینانوشتم. حتما ا  یتیمپول تقورن! چندتا ا
. خدا باشینمراقب قندخونشون  یدفقط با یدنند یبآس یاز لحاظ جسمان 

 بده! یسالمت 

بال را سر نهال  ینا یدانست ک  یونداد حبس شد. هنوز نم ی ینهدر س نفس
 یباش را از ج  ی. گوشییدهم سا  یرا با حرص رو  یشآورده است. دندان ها

 لب گفت: یر را گرفت. ز یانمهر ک  یشلوارش در آورد. شماره 

 ! یشهکار خوده عوض  یدمبال رو سر نهال آورده. شا  ینا  یدونه ک   یم  یاون لعنت -

 کرد. به سمت او رفت و گفت:  یخداحافظ  یمااز ن یع سر  بهزاد

 گفت دکتر؟   یچ -
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

ش گرفت. پشت سرش را کنار گوش ا  یگوش  یتتوجه به او با عصبان  یب   ونداد 
در بدنش مانده بود. به بوق سوم   یهوش  یب   یاز ماده    یکرد. هنوز کم  یدرد م

 .یچیددر گوش اش پ یانمهر خواب آلود ک یبود که صدا یدهنرس

 ! ی؟سحر زنگ زد یکله   یرهخ-

 گفت:  یبلند ی. با صدایدکوب  ینرا بر زم یشپا یتبا عصبان ونداد

اون کجاست؟   یدیتو از کجا فهم  ی؟کرد  یداشاز کجا پ  ی؟کار کرد  یبا نهال چ -
خودتم نجاتش   یدیمن رنگ نداره. خودت نهال و دزد  یتو واسه    یحنا  ینبب

 شد.... یکه فکر کنه آدم خوب   یداد

 نشست. حرفش را قطع کرد و همانند او گفت:  یشاعصاب سر جا  یب   کیانمهر 

صال نهال ا یل؟وک یآقا یهات بردار ینیبدب یندست از ا یخوا یم یتو ک -
بخوره  یبه توق  یتا تق  ینکها یکجاست؟ هان؟ از زنت بپرس! توهم به جا

پس کله ات حواست و جمع کن تو   یو صدات و بنداز  یریمن و بگ  یشماره  
مرگم و  یرم کپه  ی. االنم میزننر  یهوش یب  یدارو یخور یکه م یزیچ
 ظهر زنگ نزن! 12. لطف کن تا ارمبذ

 یپتو برد. ونداد لعنت   یر و سرش را ز  یددراز کشتخت    یرا قطع کرد. رو  گوشی
 بود گفت: یختهروزها اعصابش بهم ر ینگفت. بهزاد که ا

. االنم که حال نهال خدا یستن یانمهر کار ک  یبهت نگم؛ ول یچیگفته ه  یمان-
 یم یانمهر از ک یرمبه هوش اومد ازش بپرس! بازم من م یروشکر خوبه. وقت 

 پرسم.
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

چشم  یر تر بود. ز یک به او نزد یبه سمت او برگشت. بهزاد از هر کس ونداد 
به  یلبخند کمرنگ  یره،رنگ ت یلباس ها یشهگود افتاده بود. مانند هم  یشها

 بود و حق داشت.  ینبدب  یانمهر از اندازه به ک  یشحق با بهزاد بود. ب  یداو زد. شا

و استراحت کن! مثل شه. بر   ینم  یچیموندنت ه ینجاتو برو خونه بهزاد! با ا-
 .یدیهم هست که کال نخواب یچند شب ینکها

 یتوانست خوب بخوابد؟ جوابش کامال واضح بود. نم ی. میدتلخ خند بهزاد
 او زد و گفت: یبه بازو یتوانست. دست 

 حتما زنگ بزن! نهال به هوش اومد ح... . یداشت  یباشه! کار-

 حرفش را قطع کرد. یتبا عصبان ونداد

! یبه من و نهال کمک کرد یکه فکر کن  یزیاز چ یشتر خواد بهزاد! تو ب ینم-
 . برو خونه استراحت کن!یکن  یر خودت و درگ یستالزم ن یگهد

نکند. او به همسرش قول داده بود تا پدر و  یر توانست خودش را درگ نمی
 یدهتوانست ناد یرا نمکه سر نهال آمده بود   ییکند. بالها  یدامادر نهال را پ

. یستدانست االن وقت جر و بحث با ونداد ن ینگفت. م یزیاما چ یرد؛بگ
 یینپا راکج کرد. سرش   یرونگفت و راهش را به سمت ب  یباشه و خداحافظ 
 یدهشود؛ اما با دزد یآنها م یبرا یکرد امشب شب خوب   یانداخت. فکر م

 یرفت. صدا یم یانمهر ک  یدنبه د یدبود. با یختهبهم ر یز شدن نهال همه چ
 یدختر   یدنکرد. با د  یلبه سمت صدا ما  ی. سرش را کمیدرا شن  یکس  ی  یهگر 

 یم یه. گر ودسرش انداخته ب یتنش بود و کالهش را رو یمشک  یکه باران 
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

نداشت.   یدیدردسر جد  یتکان داد و به راهش ادامه داد. حوصله    یکرد. سر  
سه هفته بود که تا چشم  یک د. نزدخوب نبو یادخودش هم ز یاوضاع روح 

به سمت جلو  یگر قدم د یک. یدد یگذاشت. همسرش را م یهم م یرو
 متداد. به س یرونشد. نفسش را ب یدهکش  یبرداشت که بازواش توسط کس

 :یدباال رفته پرس یهمان دختر با ابروها یدنطرف برگشت. با د

 یید؟سالم بفرما-

صحبت  یر درگ یلیسالن انداخت. پدرش نبود. انگار خ یبه انتها ینگاه  دختر 
 با روانپزشک شده بود. با ترس روبه بهزاد گفت:

 باهام؟ یاینشه تا دم در ب یآقا م-

بود؛ اما  یدهد ییدختر را جا یندختر در گوش بهزاد زنگ خورد. انگار ا صدای
 گفت:  یخیالب

 باشه!-

سرش  یاش را رو یباران  بهزاد را محکم در دستش گرفت. کاله یبازو دختر 
 انداخت و گفت:

 !یدلطفا عجله کن-

 یدختر حس خوب  ینبه ا یکی. از نزدیددستش را کش یتبا عصبان بهزاد
 زدند.  یپرسه م یمارستاندر ب یشنداشت. پسر عموها

 فکر کنند من با شمام. یدکنم آقا، بذار  یخواهش م-
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 .یدبه دختر نگو یزیخودش را گرفت تا چ جلوی 

خودم و ندارم. دنبال   یبرو من حوصله    یمارستانب  ین وقت؟ از در پشت چرا او-
 گردم.  یشرم نم

 .ید. با عجز نالیدرا د یشاز پسرعموها یکی

 کنم.  یلطفا! واستون جبران م-

تکان   یکنم؟! سر   یچرا شلوغ م  یگهره د  یبعد م  یاددلش گفت. تا دم در ب  در 
 یبلند به سمت در خروج  یاو را محکم گرفت. با قدم ها یداد. دختر بازو
 ینشو به سمت ماش یدبه صورتش خورد. دستش را کش یرفتند. باد خنک 

 رفت. روبه دختر گفت:

 .یامبرم دنبال بدبخت یدم در! اگه اجازه بد ینما-

طور که به سمت  ینبه بهزاد زد و هم یبه اطراف کرد. لبخند یترس نگاه  با
 گفت:  یددو یم یابانخ

 بتونم جبران کنم!  یدوارمممنونم ازتون! ام-

 یرا باز کرد. تا آمد سوار شود. نگاهش رو ینتوجه به او در ماش یب  بهزاد
او، به   یدنافتاد. چند نفر با د  یددو یبود و با سرعت م  ییندختر که سرش پا

 به سمت عقب برگرداند. یصدا سرش را کم یدن. دختر با شنیدندسمتش دو

 !یمارستانب یبر  یدبا یستصبر کن! تو حالت خوب ن یاپر -
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

که  یکرد که کوچه ا یسرش انداخت. در دلش خدا خدا م یرا از رو کاله 
 یبلند یباصدا یددو یواردش شده است. بن بست نباشد. همان طور که م

 گفت:

 !یامباش تا ب یالخ ینبه هم-

در مقابل آنها ندارد.  یدانست شانس یهم دنبالش بودند. م یگر نفر د چند
زد. سوز سرما به صورتش   یپر نم  یابانروشن شده بود. پرنده در خ  یکم  یهوا

شد. نفس   یبعد  یتر شد. وارد کوچه  یکنزد یشانقدم ها  یخورد. صدا  یم
که به او چسبانده   یضیبخاطر مر   یدبا  یفتدب  یر دانست اگر گ  یکم اورده بود. م

تمام ثروث مادرش را باال بکشد. صورتش بخوابد و پدرش    یمارستاناند. در ت
 کرده بود.   یخاز سرما 

 خانم! یادستم بهت برسه کشتمت پر -

کرد   یقبول م  یداست. با  یادکرد قدرت پدرش ز  یقبول م یدکم آورد. با  نفس
اش توان مقابله ندارد. به سمت آنها برگشت. دست   یپدر  یدر برابر خانواده  

با او  یکم  یه هر سه نفر آنها که فاصله گرفت و روب  یشرا به زانوها یشها
 داشتند گفت:

 یم یاز اول بدبخت بود. تا ک  یاندارم. پر  یشانس یچمن ه ینگ  یراست م-
 ین؟بهم بزن یونگیپول انگ د یلیاردسر اون چندرغاز خونه و چند م ینخوا

 دم دست از سر... . یبهتون م
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 رمان  کی

 یینرا پا یشهش یحرفش کامل نشد. بهزاد کم یشجلو ینیماش یچیدنپ با 
 داد و گفت:

 به من! یامروز کال کنه شد ینکهسوار شو مثل ا یاب-

 ین،ماش یدنرود. با د یجا نم یچکردند. او ه یکه فکر م پسرعموهایش
شد و بعد  یرهچند لحظه به بهزاد خ یاکردند. پر   یادرا ز یدنشانسرعتش دو

 ت و سوار شد. هل زده گفت:به سمت در کمک راننده رف یعسر 

 کنم ازت!  یبدو برو! خواهش م-

پدل گاز فشرد  یرا رو یشگفتند. بهزاد پا  یکه آنها م  ییتوجه به ناسزاها بی
کرد.   یطور به عقب نگاه م ینهم یابانتا سه خ یاو از کوچه خارج شد. پر 

 داد و گفت: یرونآسوده ب یالیروبه بهزاد برگشت. نفسش را با خ

 ممنونم. یلیخ یلیکمکت! خ  ممنون از -

 او گفت: یدر پ یپ یتوجه به تشکر ها یب  بهزاد

 کجاست خونه ات؟-

 یشبه روبه رو ی. نگاه یداش کش یپر پشت مشک  یبه موها یدست  پریا
هم  ییتهران را فراموش کرده بود. در حال حاضر جا یها یابانانداخت. خ

 یتمام یز به بهزاد انداخت. در نگاه اول جوان همه چ یقینداشت. نگاه عم
که در انگشت دست چپش   ییطال ینگ ر یدنبود. نگاه از بهزاد گرفت. با د

از  یبود. آه  یدهپر  یشکه جلو ینیرفت. آن ماش یش. به چند هفته پدبو
 نهادش خارج شد. بهزاد که از سکوت دختر کالفه شده بود گفت:
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 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 ی؟نکنه خونه هم ندار- 

 زد. یااما آخر دلش را به در ید؛خجالت کش یرا صاف کرد. کم یشگلو  ر دخت

 .یستراستش تهران ن یچرا دارم؛ ول-

 یرفت. ب  یم یشهمانند هم یدبود. با یدهکارش را نفهم  ینا یلهم دل خودش
را کنار پارک نگه   ینگذشت. ماش  یم  یادهپ  ینتفاوت از کنار عابر   یاحساس و ب 

 داشت و گفت:

تو دردسر افتادم. چه قدر  یلیجام خ ینشو! تا هم یادهه پخب پس شرمند-
 شه بگو! یم یطتتپول بل

 یحرف بهزاد زد. حالش از جماعت پولدار به هم م ینبه ا یپوزخند دختر 
 خورد. 

. هرچند ممنونم بابت کمکتون قربان! یستن  یبه دست و دلباز  یاز پول دارم ن-
 خداحافظ

باز شدن در ها را زد. توقع که   یباال انداخت. دکمه    یتفاوت، شانه ا  یب   بهزاد
مشکل خودش بود. کمربندش   یااز او نداشت تا بازهم کمکش کند؟ مشکل پر 

سرش گذاشت.  یاش فرستاد و کاله را رو یرا درون باران  یشرا باز کرد. موها
 یننزد. از ماش  دمسوخت؛ اما    یپاره شده بود. زانواش م  یاهشس  ینشلوار ج

شد. بهزاد به محض خارج شدن او، حرکت کرد و راهش را به سمت  یادهپ
شد  یکه از تو دور م  یننگاه آخر را به ماش یااش کج کرد. پر  یمادر یخانه 

که داشت. در به   یو سه سال سن  یستانداخت. بازهم شروع مشکالتش! با ب
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 رمان  کی

هم برگردد. صاحب  مشهدبود. هرچند مطمئن بود که به  یاباندر کوچه و خ 
وقتش هم اخراج  یمهاست. از سر کار ن یختهر یرونرا ب یلشنه اش وساخا

پارک نشست.  یها یاز صندل یکی یباال انداخت و رو یشده است. شانه ا
 یبخوابد. رو یها شروع نشده است کم یابانخ یداد تا وقت  یم یحترج

با نگاه  هیچکسصورتش گذاشت.  ی. دستش را قائم رویددراز کش یمکتن
هم  یرا رو یشتفاوت چشم ها یب  یناو دختر است. بنابر ا یدهمف یاول نم

 با آرامش بخوابد. یگذاشت تا کم

*** 

مبل  یدرب، از رو  یصدا یدنبا شن  یاوشرا درون در چرخاند. ن  یدآرام کل  نیما
بازش  یمهن یچشم ها یننشست. از ب یشافتاد و خواب آلود سر جا یینپا

 یلداچانه اش بود و به خواب رفته بود را تکان داد.  یر را که دستش ز یلدا
 صاف نشست و گفت: یعسر 

 شده؟ اومد؟ یچ -

 به آنها شد. یرهمبل گذاشت و خ یپالتواش را رو نیما

 یدین؟چرا نخواب-

شد. پر حرص  یداشت. عصبان  یکه سر و وضع آشفته ا  یمان یدنبا د یلدا
 گفت:
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 رمان  کی

از  یچکدومو برداشته بود. ه تموم اتاق یگار س یبو یی؟معلوم هست کجا- 
جواب  یوندرم یکیرو هم که  ی. گوشیرونب یرفت  یتو نبرد یقرصا و اسپر 

 یم؟خواب باش ی. توقع داریدیم

. از یدآنها نشست. کالفه دستش را به گردنش کش یمبل روبه رو یرو نیما
 افتاده بود. یادیز یمنتظره  یر سردرد کالفه شده بود. اتفاقات غ

 رفتم. یم یدمد بااو یشپ یکار-

 کرد و ادامه داد.  یلدابه  یا اشاره

 کنه.  یدرد م یلی!؟ سرم خیاریقرص ب یک یشهم-

 هوا گرفت. یبالشت را به سمت او پرتاب کرد که او رو یتبا عصبان نیاوش

 چه خبره؟  ینجاکرد؟ کال ا  یم یکار نهال خوب بود؟ چ-

 اتاق حسن آقا کرد و ادامه داد. یبه در بسته  یا اشاره

  یه؟خواد؟ نسبتش با من و نهال چ یم یچ  ینجاا یه؟اون مرده ک-

 را بلند کرد و گفت: یشصدا یتبا عصبان یمابه سمت آشپزخانه رفت. ن یلدا

 ینکهگم. مطمئن باش منم از ا  یمنم گفتم به وقتش م  یدیصدبار تا حاال پرس-
جر و  یبرا یشم. االنم وقت خوب  یمخوشحال ن ینباش یشماها تو سردرگم

وقت  یک برام نمونده. بذار  ی. اعصاب درست و حساب یستبحث با من ن
 !یگهد
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 رمان  کی

گفت که   یبه او م یدبه سمت اتاق حسن آقا رفت. چند بار به در زد. با نیما 
بلند کرد. خسته   یرا کم  یشصدا  یاوشدست بجنبانند. ن  یدتر با  یعهر چه سر 

 رفت. یگذاشت و م  یآدم ها را م ینا یمه بود. اگر به خودش بود ه

سر  ییکه چه بال  یکرد  یمسال ازمون قا یستخوام بدونم. ب یاالن بگو! م-
تونم تحمل  ینم یگهمن د یول یه؛چ یموناصل یتخانواده امون اومده و هو

 کنم. 

 یتخت مرتب و جا  یدننکرد. در را باز کرد. با د  یافتاز سمت اتاق در  صدایی
 او، گفت: یخال

 یست؟حسن آقا کجا رفته؟چرا تو اتاقش ن-

 ی!؟ شماره یستدانست او ک ینم یچکس. هیزدبهم بر  یز همه چ یدترس می
آمد.  یرونو از اتاق ب یدهم ساب یرا رو یشبه او زنگ زد. دندان ها یناشناس

 تماس را وصل کرد. 

ذشته گ  یآدما یزهبود؟ عز یمشکل اون چ  یدون  یدخترت و امانت بردم. م-
درک کنن چه  یکمخودم تا اونا  یششده بود. منم گفتم ببرمش پ یمزندگ ی
 فرستم. یدخترت و م یگهسرم اومده. دو هفته د ییبال

چشم اش  ی. نفسش گرفت. راهرو جلویستادقطع شد. هاج و واج ا تماس
که در گوش اش زنگ خورد. » داداش  یزن  یآن زن، صدا ی. صدایدچرخ

 یاوشافتاد. ن  یلداآب از دست    یوانخورد. ل  ینمراقب خودت باش! « با زانو زم
 را تکان داد و گفت: یمارساند. محکم ن یمابلند شد. با دو خودش را به ن
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 رمان  کی

  ی؟چرا افتاد ی؟شده؟ خوب  یبابا؟ چ - 

ده بود را بلند کند. را که ماتش بر   یماکرد ن  یرا دور او حلقه کرد و سع  دستش
روبه  یاوشقلبش گذاشت. ن یدستش را رو یمااو را گرفت. ن یگر طرف د یلدا
 گفت:  یلدا

  ی؟! بابا؟ خوب یاررو ول کن برو قرصاش و ب یمان-

توانست نفس  یماند. نم یرهکه روشن بود خ  یگوش  یصفحه  یرو نگاهش
بد او  دانست علت حال ی. نمیدلرز یبه وضح م یاوشن یبکشد. دست ها

خودش را رساند. به زور قرص را در  یمان یبا قرص ها یعسر  یلدا. یستچ
به سرش  یدترس یدهان او گذاشت و کمکش کرد آب را بنوشد. از آنچه م

را  یاوش. دست نیچیدپ یاش م ینهس یکه در قفسه   یآمده بود. خالف درد
 نگران نگاهش کرد و گفت: یلدارا برداشت.  یپس زد. خم شد و گوش

 . یستکنم. حالت خوب ن  یخواهش م ینبش یمان-

 آرام لب زد. نیما

 !یارهکه سرش اومده رو، سر دخترش ب  ییخواد بالها ینهال و بردش! م-

 اسم نهال گفت: یندنبا ش نیاوش

 نهال کجاست مگه؟-

 یرفت. شماره    ین. داخل مخاطبیدلرز  یم  یشبه خودش آمد. دست ها  نیما
و قرص  یرفت. اسپر  یم یرونطور که به سمت ب ینداد را گرفت. همون
 گفت:  یاوشرا برداشت. پالتو اش را چنگ زد و روبه ن یشها
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 رمان  کی

 .یمبر  یدحاضر شو با- 

 یم یدانهال را پ یداست. با یاو چه کس یدندفهم یمهم نبود. همه م دیگر 
ش کرد و بر تن یراهنیشتا بزده به سمت اتاقش رفت. شلوار و پ یاوشکرد. ن

که هاج و   یلداروبه  یماداد. ن یرا جواب نم یاز اتاق خارج شد. ونداد گوش
 بود گفت: یستادهواج ا

 ! اگه حسن اومد خونه بهم زنگ بزن! یلدابمون  ینجاا-

 سر تکان داد. یلدا

 شده؟ یچ  یبگ  یخوا ینم یباشه؛ ول-

اش زد تا بلکه دردش  ینهس یدستش را مشت کرد و چند بار به قفسه  نیما
 کمتر شود. 

 نهال و با خودش برده! یه،هد-

 که بچه هاش زنده ان؟  ینچرا بهش نگفت-

 زد و گفت: یشبه موها یونداد را گرفت. چنگ  یمجدد شماره  نیما

 یداپ  یشه پ. پنج ساله در به در دنبالشم؛ اما نبود. هنوز چندمایمنکرد  یداشپ-
 کرد.   یاتفاقات افتاد. فرصت نشد. جهان تعلل م یلیکه خ  ینیب یشد. م

 خودش را به هال رساند و روبه آنها گفت: نیاوش

 !یگهد یمبر -

 کالفه کنار ناخنش را کند و گفت:  یلدا
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 رمان  کی

 .ینشد بهم خبر بد یخبر  ینمراقب خودتون باش- 

به او  ینگاه  یاوشن رساند. ینگفت و با سرعت خودش را ماش  یباشه ا نیما
 انداخت و گفت:

 .  ینمش یمن پشت فرمون م-

شد در عرض دو روز  یشد. باورش نم ینسوار ماش یاوشنگفت. ن یزیچ نیما
بهزاد را  یبه ونداد گفت. شماره  ییناسزا یمااست. ن یختهبهم ر یز همه چ

 ینطن یمااو در گوش ن یخسته  یبود که صدا یدهگرفت. به بوق دوم نرس
 خت.اندا

 یما؟جان ن-

 یمهم بود. نم  یشکردن نهال برا  یدابا سرعت دنده عقب گرفت. تنها پ  نیاوش
 ینم یچی. او هیستکه نهال را با خودش برده است ک یدانست آن کس

 روبه بهزاد گفت: یمادانست. ن

 ده! یرو جواب نم یونداد کجاست؟ چرا گوش یمارستانی؟بهزاد ب-

 خشک شد. هزار فکر به سر هجوم آورد. یدرب ورود یجلو بهزاد

 شده؟ یساعت چ  یمن ینخونه! تو ا یدماالن رس-

 زد و گفت: یشران پا یمحکم مشتش را رو نیما
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 رمان  کی

با  یکیاالن  یول ی؛دونم کجا و چجور ینهال و با خودش برده! نم یه،هد- 
 یناشناس بهم زنگ زد. گفت نهال و با خودش برده. به ونداد هر چ   یشماره  
 .یدارهزنم بر نم یزنگ م

 در زد و راه رفته را برگشت. همان طور هم گفت: یبه گوشه  یلگد بهزاد

 ینمزنم بب یبه آزاد زنگ م یمارستان،ب یامبعدم م یانمهر؛رم دنبال ک یم-
کنه.   یدتحد یخواسته الک  یم یدشا یمارستان،کجاست ونداد! تو هم برو ب

 ی؟داداشت و دار یشماره 

 باشه! نه ندارم.-

را باز کرد. سوار شد. ترس در بند بند وجودش رخنه کرده بود. او  ینماش در 
 یاوشدانست مادر نهال و ن  ی. فقط میستدانست ک  یبود. نم  یدهرا ند  یههد

باز  یموترا با ر یاست و بعد از چند سال مجدد ازدواج کرده است. در برق 
 کرد.

 ! ینمتب یفرستم. م یاالن واست م-

توجه   یب   یاوشارسال کرد. ن  یمان  یمحمد را برا  یرا قطع کرد و شماره    گوشی
 یدوباره شماره  یماپدال گاز فشرد. ن یرا رو یشندارد. پا ینامهگواه  ینکهبه ا

باشد روبه  یمشترک مورد نظر در دسترس نم یامونداد را گرفت. بازهم با پ
 :یدزد و پرس یاآخر دلش را به در یاوشرو شد. ن

 یما؟ن یهک  یههد-

 بدون نگاه کردن به او گفت: نیما
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 مادرتونه! یههد یگفتم؛ ول  یبهت م یزیچ یطشرا ینتو ا یدنبا- 

 یعصب  یکرد. بعد از چند بوق صدا  یریبهزاد فرستاده بود را شماره گ  یا  شماره
 انداخت. ینبرادرش در گوش اش طن

 !؟ییدسالم بفرما-

او سخت بود. از آن طرف خانواده اش و از آن طرف هم نهال!  یبرا شرایط
 هم موفق شد. یرا بروز ندهد و تا حدود یزیکرد چ  یسع

  یمارستانه؟سالم! نهال کجاست؟ تو ب-

ها  یوانهبه ونداد که مانند د یفاصله گرفت. نگاه  یپرستار یستگاهاز ا محمد
 . انداخت و گفت:کند  یدارفت تا نهال را پ یطرف به آن طرف م یناز ا

تو اتاقش  یول یم؛و گشت یمارستان. کل بیستداداش! نه! نهال ن یایب یدبا-
 .یستن

 یکقرصش را برداشت. بدون آب،  یبود. قوط  یاداش ز ینهس یقفسه  درد
 دانه درون دهانش گذاشت.

بهم زنگ زد. گفت   یهاالن هد  ین. همیستن  یمارستانبابا کجاست؟ نهال تو ب-
خونه! با دنبال نهال تو  یارشم یگهد یش برده. دو هفته نهال و با خود

 یمفکرامون و بذار یدعمارت! با ید. بر یمرس ینم ییگشتن به جا  یمارستانب
نهال  دین،سرش آور  ییچه بال ینشرو برد یههد یوقت  یمبفهم یدهم، با یرو

 طاقت... . یگه. اون تا دو هفته دیستن یگهد یمثل آدما

 . یدقطره اشک از کنار چشمش چک یک . یدلرز یشادامه دهد. صدا نتوانست
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 .یمافت یباشه داداش! برو عمارت! االن راه م- 

 گفت:  یاوشرا قطع کرد.روبه ن گوشی

 گم.   یکه م  یبرو به آدرس-

 یستکه بعد ب  یمادر ینگرفت. حالش از ا  یشفرمان را در دست ها نیاوش
 گفت:  یرلبخورد. ز یارد بهم مهم د یافتاده بود بچه ا یادشسال تازه 

 !یروان  ی یکهکشمش زن  یدستم بهش برسه خودم م-

*** 

 ی. مادرش ب یدکوب  یم ینرا بر زم یشزنگ در گذاشت. پاها یرا رو دستش
 یونکتا  یناسزا یاز او نداشت. صدا یخبر یچشده بود. پدرش ه یبغ یلدل

به  ی. رنگ زده بود یخ یشاما دستش را برنداشت. دست ها ید؛خانم را شن
 با غضب گفت: یونصورتش نمانده بود. در باز شد. کتا

 ... .یخروس ب  یمعلوم هست چته سر صبح -

بلندش را پس زد. با دو خودش را به   یشود. موها  یلنداد حرف او تکم  اجازه
اش در آورد. اتاق خواب  یشگیرا طبق عادت هم یشخانه رساند. کفش ها

بزرگ طبقه  یراییبه هال و پذ ی. نگاه یمودها باال بود. دوتا دوتا پله ها را پ
 .یدرا شن یونکتا  یبود. صدا یشدوم انداخت. پنج در جلو ی

 !ی؟ر یدختره کجا م یآ -
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در را باز کرد.  ینبود. دوم یرفت. اتاق خال یتوجه به او به سمت در اول بی 
 یر که سرش را ز  یانمهر ک  یدنبود. اتاق سوم را باز کرد. با د مهر یاناتاق خواهر ک

توجه به اتاق و  ی. ب یدبالشت کرده بود. وارد اتاق شد. در را محکم برهم کوب
بود. با شدت او را  یدهامانش را بر  یهاش، به سمت او رفت. گر  یکل  یزایند

 سرش را بلند کرد و گفت: یتبا عصبان یانمهر تکان داد. ک

 شدم. چه خبره؟ یونهدا دخ یا-

 گفت:  یلرزان  یاو را محکم گرفت. با صدا یبا زو الهام

 ! بلندشو!یانبلند شو ک-

 یبه چشم ها  ینشست. دست   یشسرجا  یع الهام سر   یو آشنا  یانگر   یصدا  با
کرد.   یم یهتخت نشسته بود و گر  یین. روبه او که پایدخواب آلودش کش

 گفت:

 حالت خوبه؟ مام... . ی؟کن  یم یهشده؟ چرا گر  یچ -

 حرفش را قطع کرد. ی. با لحن لرزان یدکش  یانشگر   یبه چشم ها دستی

دونه نهال دخترشه   ی! اون نمیارهسر نهال م  ییبال  یک! مطمئنم  یستمامان ن-
سر  ییخواد هر بال یاون خانواده است. م یکنه نهال سوگل یاون فکر م

 ... . یارهخودش آوردن و سر دخترش ب

آمد. در اتاق او با شدت باز شد. مادرش  یینتخت پا یاز رو یع سر  کیانمر 
که به سمت کمدش رفته بود   یانمهر آنها انداخت و روبه ک یبه هر دو ینگاه 

 گفت:
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 سر صبح... . یهدختره ک ینا- 

 حرف مادرش را قطع کرد. یتعصبان با

 مامان!  یرونبرو ب-

 امه داد.اد یدلرز یم یشروبه الهام که شانه ها سپس

. انقدر سر یفتهب یخواهرت اتفاق  یکنم. بهت قول دادم نذارم برا  یم یداشپ-
 !یختنکن اعصابم بهم ر یهگر   یصبح 

. مادرش شانه یدپوش  یا یرهت  ینتوجه به رنگ لباس ها، ژاکت و شلوار ج  بی
باال انداخت و از اتاق خارج شد. همسرش خواب آلود از اتاق خارج شد و   یا

 روبه او گفت:

 بود؟ یک   یسر صبح -

 دوست دخترش اومده!-

شتاب زده. دست الهام را گرفت  یانمهر بار دوم به صدا در آمد. ک  یدر برا  زنگ
 راه آنها را گرفت و گفت: یجلو یتو از اتاق خارج شد. پدرش با عصبان

 مگه نگفتم حق... .کجا؟ -

 یمودپ یپس زد. همان طور که به سرعت پله ها را م یترا با عصبان پدرش
 گفت:

 بعد! یباشه برا-
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اعتماد کند؟!  یانمهر توانست به ک یکمرش نشسته بود. م یرو یسرد عرق 
بود و بس!  یانرا به او گفته بود ک یز که همه چ  ینداشت. تنها کس یچاره ا

را باز کرد. بهزاد به سمتش هجوم برد و  یاطدر ح . تایدرا پوش یشکفش ها
 داد زد. یبلند یبا صدا

حرفات کشک بود؟ من الهام و دوست   یسر توئه نه؟ همه    یر نهال کجاست؟ ز-
 ی؟کرد  یکی! با اون دست به یختی؟آخر زهر تو ر ینا؟دارم و ا

 یک که تعادلش را از دست داد و نزد  یمحکم بهزاد را پس زد جور یانمهر ک  
 یافتد. بعد از پنج سال که سکوت کرده بود. بعد از پنج سال که سع یبود ب 

 و همانند او گفت: یترا بروز ندهد نتوانست؛ با عصبان یزیکرده بود چ

 یک بشه؟  یخوام بدزدمش که چ  ی. میدممن پنج ساله دور نهال و خط کش-
 ینکهکه با وجود ا  یمانقدر عوض یعنیمن احمق هدر داد.  یسال عمرش و پا

عقل تو  یکم. بدزدمش؟ ینهب یخوش م یونداد و دوست داره و تازه داره رو
در حق من کرده که بخوام  یبگو! نهال چه بد یه؟چ یلمبه کار بنداز بهزاد! دل

 بکنم؟ یغلط  ینهمچ

رو   ینبود. انگار از ا  یدهرا ند  یانمهر ک  ینگونه. تا حاال ایستاداو ا  یروبه رو  بهزاد
چند قدم به سمتش برداشت.  یانمهر او نگاه کرد. ک یرهن رو شده بود. خبه آ 

 به الهام کرد و ادامه داد. یاشاره ا

زن دوم بابات!  یتو و نهاله! بچه  یخواهر ناتن ینا ینی؟ب یدختر و م ینا-
دخترم! بفهم! اون از من خواست اگه بابت کارام  ینمن دوساله عاشق ا

خواهرش   یدمم. بعد دوسال، دو هفته اس فهمدنبال خواهرش بگرد  یمونمپش
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خودم و  وام. اگه بخیمدنبال نهال بگرد یددعوا کردن با ینهاله! االنم به جا 
 یلشو سالم تحو  یحخواهرش و صح  یدو نشون بدم با  یمونیمثابت کنم و پش

 بدم.

نفس کم  یشکه بخاطر حرف ها  یانمهر ک  یبه سمت بهزاد رفت. جلو الهام
 .دیستاآورده بود ا

 باشه داداشمه! یصدات و نبر باال! هرچ -

او بودند.  یخواهر و برادر ناتن یاوش،در شوک فرو رفته بود. نهال و ن بهزاد
 او زد و گفت: یبه بازو یلبش نشاند. دست  یرو یلبخند کمرنگ  یانک

که   ییکه به تو کردم. بابت اتفاق ها  یشرمنده ام! بابت شک  یز بابت همه چ-
 مواقع ناخواسته باعثش شدم.  یبعض

آمد.  یبه خودش م یدشد. با یرهآرام کرد. بهزاد به او خ یرا کم صدایش
 یدر سرش م یخواهر ناتن یاو سخت بود. کلمه  یهضم اتفاقات افتاده برا

 . یچیدپ

 ینه؟ا یر غ یگهد یرونزنه ب یم یونگیشموقعا رگ د یبعض یونه،د-

رفت   یم  یبا اخم دست او را پس زد. همان طور که به سمت در خروج   بهزاد
 گفت:

شده! هر چند هنوز به  یچ  یناز اول بگ یدعمارت سروش، با یاینزودتر ب-
 اعتماد ندارم...! یچکدومتونه

*** 
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سرش را  ین. با ورودآنها، حسیدندهمراه با بهزاد به آنجا رس یاوشو ن نیما 
 ینمهم نبود ا یشبرد. برا یورشخان  یونبه سمت هما یماانداخت. ن یینپا

مرد مستبط که االن تنها دغدغه اش نجات دادن نوه اش بود. پدرش است. 
 گرد او را در مشتش گرفت و گفت:  یقهژاکت 

 شد؟  یچ  یلعنت  یسوز یشبعد از اون آت ین؟اورد یهسر هد ییچه بال-

 یشنشسته بود و به روبه رو یوار او را از پدرش جدا کرد. ونداد کنج د محمد
توانست  ینم یکار یچروبه انفجار بود؛ اما ه یتشده بود. از عصبان یرهخ

اتاق ها، راهرو ها را چک کرده  یمارستان،ب ینگپارک یها ینبکند. تمام دورب
گذاشته است   لچر یو  ینهال را رو  ی،با لباس پرستار  یبود. ثبت شده بود که زن 

ثبت نشده بود. به   ینیدورب  یچو از اتاق خارج کرده است؛ اما پس از آن در ه
نهال هم دست او بود.  یشد. حلقه  یرهکه درون انگشتش بود خ  یحلقه ا

سروش   یبه تک تک آنها انداخت. از کوچک تا بزرگ خانواده   ینگاه   یاوشن
 گفت:و   دز  یماحرف ن ینبه ا یشخندیدور هم بودند. ن

 ینما رو به ا یینهمونا یناا یشه؟م یمهمه سرگذشت نهال چ  یناا یمگه برا-
 ! یفتیروز ب ینکه باعث شدن تو به ا  یینهمونا ینافالکت انداختن! ا

 یلب طور  یر نشسته بود. حسام ز  یبزند. گوشه ا  یجرعت نداشت حرف   سهیال
 که مادر و پدرش بشنوند گفت:

 شد. یباشکوه  یعجب عروس-

 به طرف ونداد که ساکت بود رفت. بهزاد
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 . یمکن  یم یداشداداش بلند شو پ- 

بلند قهقهه زد.   ی. نگاه همه به او گره خورد با صدایدبلند خند  یبا صدا  ونداد
را گرفت. اشک در چشمانش حلقه زد. فکرش به  یشوسط خنده، بغض گلو

بود. کم   افتاده  ینزم  یکه رو  یجان نهال  یرفت. جسم ب   یشسمت پنج سال پ
همه  جلویبار  یناول یکردن، برا  یو چهارسال زندگ  یاورده بود. بعد از س

به  یما. نیدلرز یشصورتش گذاشت. شانه ها یرا رو یششکست. دست ها
 یلرزان  یرا گرفت. با صدا یشاو نشست. شانه ها یسمت ونداد رفت. جلو

 گفت:

 .یمنک  یم یداشافته. پ ینهال نم یبرا یعمو! اتفاق  ینمنو بب-

 یسرش را باال برد. بند بند وجودش را ترس فرا گرفته بود. حرف ها ونداد
 یادز یشه، اگه فشار عصب  یشما عصبان  یددکتر در گوش اش زنگ خورد. » نبا

 یهکل  یفته،ب یا یگههم اتفاق د یدبره کما و شا یدباال و شا یرهبشه قندش م
 «  یمپاش و قطع کن یانگشت ها یممجبور بش یاکور شه   یفته،هاش از کار ب

 یمارستان. از بیستزن من ن ی؟کن  یداشپ یخوا یعمو؟ از کجا م یچجور-
که هنوزم بخاطر   ینیب ی. میارهشکنجه دووم ب یر ز یستن یرفته. اون هر کس

اون سه   یدون   یحفظ آبروشون دهناشون و بسته نگه داشتن. خودت خوب م
. اگه ههنوزم داغونه. مرض قند دار   یوح چهار بار نخاعشو عمل کرده. از لحاظ ر 

 ... .یارسرش ب ییبال
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کنار او نشست. در آغوشش گرفت.   یماانداخت. ن ییننداد. سرش را پا ادامه 
 یدیام  یچشکست. ه  یباشد. اگر او هم مانند ونداد م  یشهکرد مانند هم  یسع

 نبود. یبه کس

 ذارم چ... . ی. نمیمکن  یم یداش! تا اونجا پیارهنم-

 را در مشتش گرفت و لب زد. یمان هنپیرا

 کردم.   یدتمتاسفم عمو! متاسفم که ناام-

 یگذشته را نگه دارد. هرگز باورش نم  یراز ها  یناز ا  یشتوانست ب  ینم  دیگر 
افتد. زنگ در به صدا در آمد. عاطفه خانم در را باز  یاتفاقات ب  ینشد. آخر ا

نم زده به برادرش  ی. آوا با چشم هایوستندبه آنها پ یانمهر کرد. الهام و ک
 روبه آنها گفت: یناز شد. آ  یرهخ

 ین؟کن  یم یکار چ ینجاشما ا-

 جواب داد. یهتوجه به او، روبه بق یب  بهزاد

 !یاوشهنهال و ن یهام خواهر ناتندونن! ال یرو م یزاچ یلیو الهامم خ یانک-

 یانمهر شد. ک یرهفروغ به پدر بزرگش خ ینداشت. ب  یدنسوال پرس ینا ونداد
او زد و  یشانه  یاو نشست. دستش را رو یگر به سمت ونداد رفت. سمت د

 گفت:  ینبا لحن غمگ

 . ناراحت نباش!یمکن  یم یداشنهال و پ-
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 یبود. سر  یدبع یانره از کلحن و حالت چه ین. ایستاو را نگر یرهخ نیما 
 یخان به چهار پسرش نگاه کرد. محمد ناراحت و عصب یونتکان داد. هما

توجه به   یانداخته بود. بهرام ب   یینسرش را پا  ینداد. حس  یرا تکان م  یشپا
 میثاق،خورد و فرزند آخرش،    یکند و م  یپوست م  یوهآمده، م  یشپ  یتموقع
قلبش  یرا رو یگرشونداد بود و دست د یدستش دور ونداد شانه ها یک 

خبر از  یو همسرش ب  یبار دوم خورد. حاج مجتب یگذاشته بود. زنگ در برا
خان همان طور که با   یونخان وارد شدند. همسر هما  یونهما  یدعوت ناگهان 

 دنیبا د تبیفرستاد. بلند شد و به آنها سالم کرد. حاج مج یصلوات م یهگر 
 ونداد که ماتش برده بود گفت:

 ینجاستکالهبردارم که ا  یپسره ینا -

 . یدرا درهم کش یشخان اخم ها همایون

 یسر   یک   ید. باینیدبش  یعتر ! لطفا سر یحاج مجتب  ینو نگه دار  یزباناحترام م-
 اتفاقات و براتون بازگو کنم. 

. هر یدرا گز   کرد. لبش  یم  ینیسنگ  یشخانه برا  یونداد که هوا  یدنبا د  زهره
توانست باور کند. نگاهش   یاست. نم  یاو آدم بد  یدچه قدر هم همسرش بگو

او آشنا بود. همسرش با حسام و بهرام مشغول   ی. چهره  یدچرخ  یمابه سمت ن
 یونروبه هما  یتخورد. با عصبان  یبود. الهام که خون خونش را م  یاحوالپرس

 خان گفت:

. شما ینساله دخترتون و طرد کرد  یستمن بگم؟ شما ب  ینکن  یاگه شروع نم-
. اگه واستون زنده ینبهش زد یا یو جسمان  یچه ضربات روح  یندون ینم
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. سربسته خودم بگم بخاطر تعصبات کورکورانه یستموندن خواهرم مهم ن 
 ینهک  ینسال عزادار بچه ها و شوهرش بود. ا  یستکه ب  ینکرد  یکارشاتون چ
متوجه تشابه نهال بشه، همون بالها رو  ینکهبدون ا ساله است. اون بیست

 .یارهسرش م

از دستش رفته بود و  یشسرش را به سمت الهام که کنترل اشک ها ونداد
خان   یوننگران آنها را از نظر گذراند. هما  ی. نگاه کرد. حاج مجتبیستگر   یم
برداشت. با فندک روشن کرد و شروع کرد به بازگو کردن اتفاقات  یگاریس

 گذشته... .

*** 

 سال قبل: یست: بمشهد

کردن با دخترش   یسرش انداخت. روبه جهان که مشغول باز  یرا رو  چادرش
 بود گفت:

 یمون؟ببر  یخوا یخب کجا م-

 و روبه پدرش گفت: یدرا برهم کوب یشدست ها الهه

 !ی! شهربازیشهرباز-

 .یدبه صورت او زد. گونه اش را کش یلبخند هانج

 !یشهرباز یمر یبعد م یمکن  یدواسه مامان خر  یماول بر -
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مبل بلندش کرد.  یو از رو یچیدسرش تکان داد. پتو را دور پسرش پ هدیه 
 یاتوبوس  یستگاهو همراه با همسرش به سمت ا  یدجهان، الهه را در آغوش کش

شد.   یمحو نم  یچکدامشانه  یبود راه افتادند. لبخند از لب ها  یکیکه در نزد
کرده  یادیپشت سرش نبود تالش ز یریخ یکه دعا یزندگ  ینا یآنها برا

را انتخاب کردند.   یدمرکز خر   ینتر   یکاتوبوس شدند و نزد  ینبودند. سوار اول
و هر دو بچه اش بود. هر  یهکه بر لب داشت. نظاره گر هد  یجهان با لبخند

اوقات خوشحال  یرا سر پا نگه داشته بود؛ اما گاه  یزندگ  ینا یچند با سخت 
 یت. او از وضعیدرس میبه دستش  یگریپس از د یکی یثاقم یبود. نامه ها

خوب   یاددانستند اوضاع در آنجا ز  یگفت؛ اما انها که م  یخوب خانه اشان م
گذاشت. تا   یفروخت نصف پول آنها را کنار م یکه م  یی. از تابلوهایستن

پدرش که سمت  یبرا یبه او برگرداند. الهه دست  یندب یرا م یثاقکه م  یوقت 
برادرش سکوت اتوبوس را  یه یگر  ینشسته بود تکان داد. صدا یگرید

را ب سمت دهان  یر ش یشهو ش یدبه سر دخترش کش یدست  یهشکست. هد
شدند. جهان   یادهمورد نظر همراه با هم پ  یستگاهبه ا  یدنپسرش گرفت. با رس

رفت و  یها م یآمده به سمت لباس فروش یشپ یها یتتوجه به موقع یب 
کرد.   ینم یهم توجه یهنخرد. به اعتراض هد یزینشد بود که از هر کدام چ

 گفت:  یه. جهان روبه هدیدندرس یکیدر آن نزد یبه مانتو فروش

 یا  یادخوشت م  یزیاز چ  ینبرو داخل بب. تا موقع  یرمتماس بگ  یکیرم با    یم-
 نه! 

و به سمت تلفن  یدبه او نداد. جهان، پسرش را در آغوش کش یاعتراض حق
رنگ را چندبار  یا یرهبود رفت. تلفن دا یابانکه کنار خ یزرد رنگ  یهمگان 
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داخل دستگاه انداخت. تلفن خانه  یگریپس از د یکیچرخاند و سکه ها را  
 شکست. جواب داد. یهمان طور که تخمه مشاگردش زنگ خورد.  ی

 !یید؟سالم بفرما-

نه؟!  یادر و قفل کردم  ینیبب یسر تا کارگاه بر  یک یتون  یسالم، جهانم، م-
 اومد. یادماالن 

زنگ در گذاشته بود. روبه  ینفر دستش را رو یکبهم خوردن در آمد.  صدای
 جهان گفت:

 !ین. چند لحظه قطع نکنیرمگ  یرم خبر م یچشم استاد، االن م-

گفت و پسر کوچکش را که تاره دو ماهش شده بود را تکان   یباشه ا جهان
 داد.

 گل پسرم، چند لحظه صبر کن!  یمامان  یشپ یمر یاالن م-

 امد. یقههراسان شاگردش بعد از چند دق صدای

 گرفته.  یشکارگاه آت  ی؟خودت و برسون  یتون  یم یع استاد، سر -

 خشک شد. هل زده گفت: او یلب ها یرو لبخند

 رسونم. ی! االن خودم و میامم-

که   یرا محکم در آغوشش گرفت و به سمت مغازه ا یر را قطع کرد. ام تلفن
زد و  یاو، لبخند یدنبا د یهبود. هد یدهبود رفت. رنگ از رخش پر  یههد

 خودش گرفت. یرا جلو یمانتوا
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 چطوره جهان؟ قشنگه؟  ینا- 

و  یدخند یشهرا بروز ندهد. مانند هم یزیرد چک  یداد. سع یرونرا ب نفسش
 گفت:

 یدبر  یدبا یعخونه؟ سر  یخودت با بچه ها بر  یتون  یآره قشنگه، فقط م-
 خونه!

 را از آغوش او گرفت. یر مات زده نگاهش کرد. ام هدیه

 شده؟ یزیچرا؟ چ-

 او را نگاه کرد. یقرا گرفت و عم یشقدم به سمت او برداشت. شانه ها یک 

زنگ  ینره هر کس یادتمخونه!  یدبر  یعتر برم. سر  یدگرفته. با  یشکارگاه آت-
. حواست یامتا خودم ب  یکن  یمرده بود هم در و باز نم  یکیاگه    یزد، در زد حت 

 جمع باشه. یلیخ

را باز کرد تا بغلش کند؛ اما  یش. دست هایددخترش را بوس یشد. گونه  خم
 فرصت نداشت. 

 باشه دختر قشنگم؟ یبرمت شهرباز یا مبعد-

به  یهاز هد یو بدون خداحافظ  یدپسرش را بوس یشانیتکان داد. پ سرش
 یکه نقاش  ی. تازه پول جور کرده بود تا انبار را بخرد. کارگاه یددو  یابانسمت خ

تکان داد.  یتاکس یناول یفروخت. دستش را برا یرا م یدکش  یکه م  ییها
بود. باد   اییزیانداخت. هوا پ  یبه آسمان ابر   یسوار شد و آدرس را داد. نگاه 

 یینرا پا یشهش یداد. کم یدرختان را تکان م یآمد و شاخه ها یم یسرد
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دوباره   یدبود. با  یدهرا کش  یادیز  یها  یبتسرد وارد شود. او مص  یداد تا هوا 
به  یهزارتومان  یک کوچه،   یوجل یتاکس یستادنکرد. با ا  یاز صفر شروع م

 یکوچه   یاش انتها ینقاش گاهشد. کار  یادهراننده داد و پس از بستن در، پ
در   یش. پایدخورد. دو  یکه به صورتش م  یسرد  یتوجه به هوا  یسوم بود. ب 

از  یتیاش، وارد کوچه شد. جمع یتوجه به شلوار گل یفرو رفت. ب  یگودال آب 
تا  ید. بایدکش  یآتش از آخر کارگاه زبانه م مردم دور انبار جمع شده بودند.

کرد. مردم را پس زد. چند نفر از  یخارج م اتوانست لوازم را از آنج یم
دهان و  یتوجه به آنها ساعدش را جلو یشاگردانش به سمت او رفتند. ب 

را هل داد و وارد شد.  یدر بود. در آهن یکه جلو  یاش گذاشت. با چوب  ینیب
همه جا را گرفته  یظیشده بود. دود غل یاهها، رنگ ها و همه س یتمام نقاش
. به سرفه افتاده بود. چند قدم به سمت جلو یدد ینم ار  یشپا یبود. جلو

از خودش در   ییکرد صدا  یم  یبود و سع  یستادهکه کنار در ا  ینبرداشت. حس
رفت تا  یم یوار کنار د  یسمت پتوها جهان که شتابزده به یدن. با دیاوردن

 لب گفت: یر آتش را خاموش کند. ز

 رو خط بکش! یهکشمت، بهت گفتم دور هد  یم-

کامل شده   یها ینقاش یاو، هراسان پتو را رو یپا یتوجه به صدا یب  جهان
لحظه از  یک پوشاند. آجر را باال گرفت.  یکه به مردم قولش را داده بود م  یا

 یثاقپدرش افتاد. م یحرف ها یاد یهما پس از چند ثانشد؛ ا یمانکارش پش
وارد شود. او خبردار   یتوانست از در ورود  یآنها را کنار زد. نم  یتجمع  یدنبا د

از مردم آنجا  یکیشده بود که پدر و برادرش به سراغ آنها رفته اند. روبه 
 گفت:
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 ی؟نداره بشه وارد ش یا یگهدر د- 

حرف  یبرا یکه نفس  یثاقبود. به سمت م یدهاو را شن یکه صدا  شاگردش
 نمانده بود گفت: یشزدن برا

 ممکنه. استادم رفته داخل! یر هست. که وارد شدن به اونجا غ یدر پشت -

که پسر اشاره کرده بود   یسست شد. به سمت   یشاسم جهان، زانوها  یدنشن  با
از  یشد. پنجره ها بسته بود. سنگ  ینم یدهرفت. داخل بخاطر شدت دود د

جهان و  یشکست. نگاهش رو یشهکنار کوچه برداشت و داخل انداخت. ش
 یشده باشد؛ اما نم یاو آدم بد یدنتوانست، شا ینبرادرش گره خورد. حس

جهان   یشانه    یپرت کرد. دستش را رو  یرا بکشد. آجر را کنار  یکس  وانستت
توجه به او به  یب  ین. حسیداو، رنگ از رخش پر  یدنگذاشت. برگشت. با د

رفت تا  یکارگاه م  یگر رنگ ها رفت و همان طور که به سمت د یسمت باق 
 آنها را بگذارد. گفت:

 !یرونب یمبر  یدزودباش با ی؟هست  یمعطل چ -

برد. تا  ینبه خودش آمد. سرفه کرد. قلم موها را به سمت حس یع سر  جهان
 یتبرود. مچ دستش را محکم گرفت. سرفه کنان و با عصبان یگریآمد بار د

 :گفت

  ی؟دوتا نقاش یبرا یریبم یخوا یم-

تار شده بود. نتوانست جواب او را بدهد.   یشسوخت. چشم ها  یاش م  سینه
خشکش زد. چند   ین. حسیدسرش چرخ  یبر سرش، انبار رو  یزیبا خوردن چ
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به سرفه  ینقدم به سمت او برداشت. جهان محکم پالتو او را چنگ زد. حس 
ماند.  یرهپدرش خ یسوخت. نگاهش رو یاش م ینهس یافتاده بود. قفسه 

 را گرفت و گفت: ینحس یون خان به سرعت بازویهما

ها  یلهپشت م یافت  یبرسه به جرم قتل م ی. اگه اتش نشان یمبلند شو بر -
 !زندون

او نشست.   یرفت. جلو  ی. خون از سر جهان میدمحکم بازواش را کش  حسین
 زد. یش. بلند صدایداو د ینم را در چشمان اشک 

 ی؟شنو یجهان؟ صدام و م-

 لب زد. آرام

 و بچه هام... باش! یهمراقب... هد-

کرد تا به سمت جهان   یتقال م  ینمحکم او را به سمت در کشاند. حس  پدرش
که   یژنیتار شده و اکس یبا چشم ها یثاقرج شدن انها، مبرود. به محض خا

 یرو یشنمانده بود، وارد انبار شد. جهان را که پلک ها یشها یهدر ر یگر د
 هم افتاده بود را تکان داد. 

. جون دوتا یمبر  یدکنم با  ی! بلندشو! خواهش میرونب یمداداش بلندشو بر -
 بچه ات بلند شو!

را   یآتش نشان   یر آژ  یتوانست نفس بکشد. صدا  ی. نمیدرا شن  یثاقم صدای
جان او را به سمت همان  یمه. دستش را دور جهان جلقه کرد و جسم نیدشن
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که او بشنود   یلب جور یر کرد. ز  یتکه پدر و برادرش رفته بودند. هدا  یدر 
 گفت:

 .یفتهب یکه بذارم اتفاق   یومدمن ینجاداداش! تا ا یریذارم بم ینم-

که آمبوالنس   یبلند شد و به سمت  ینزم یگذاشت. از رو  ار یورا کنار د جهان
 امده بود رفت. 

 !یاینحالش بده لطفا ب یکی ینجاا-

دنبال  یپزشک  یزاتبه سمتش هجوم بردند. چند نفر با برانکادر و تجه مردم
 یکرد تا نجاتش دهند را م  یرا که با آنها التماس م یثاقم یاو رفتند. صدا

صورتش قرار گرفت. جهان، دست او را گرفت.  یرو یژنی. ماسک اکسیدشن
 گفت:  یبا لحن لرزان  یثاقم

 .یدنجان داداش؟ االن نجاتت م-

 گفت:  یشداد. بدون باز کردن چشم ها یینرا پا یژناکس ماسک 

 و دوتا بچه هام... باش! برو... یهمراقب هد-

 .یدگو  یکرد تا بشنود چه م  یک سرش را به او نزد میثاق

 برو... دنبال اونا...! -

*** 
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گفت. با تمام شدن   یدانست م  یتا آنجا که م  یها متفاوت بود. هر کس  راوی 
از چنگال برادرش افتاد.  یوهجمع خشک شدند. م یهمه  یما،ن یحرف ها
 گفت:  یما. روبه نیدبر صورتش کوب یکیمادرش 

 نه؟  یثاقیتو م-

را بازگو کند. بدون نگاه   یگر د  یقصه    یک را نداد تا مادرش    ینمجاب ا  حسین
که به   یاوشبست. ن یشسال پ یستب یادرا به  یشکردن به آنها چشم ها

خودش را کشاند  ینزم یاتفاقات گذشته، رو یدنداده بود با شن یهستون تک
 روبه آنها گفت: یو لحن کنترل شده ا یتو نشست. با عصبان

بوده؟  ییمهمه سال ما رو بزرگ کرده دا ینکه ا  یه؟! کسواقعا چه خبر  ینجاا-
اتفاقات خانواده  ینا یکه بابام و کشت بابابزرگم بوده؟ مسبب همه   یکس

 امون بودند؟

 ینانها در ا یکه برا یکه داشتند و اتفاقات  یسخت  یبچگ  یادرا به  سرش
. یدلرز یشدست ها ی. حاج مجتبیدکوب  یوار چندسال افتاده بود. محکم به د

 خان گفت: یونروبه هما

 پسرم و ک... . -

 حرف او را قطع کرد. دوباره داستان را از سرگرفت... . حسین

*** 

 سال قبل: مشهد: یستب 
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 ینهلش داد و خودش هم کنارش نشست. حس یرا داخل تاکس حسین 
 بار به سرش زد و روبه راننده گفت: ینچند

 شم.  یم یادهنگه دار! پ-

 ادامه داد. یبلند یروبه پدرش با صدا سپس

 زنده بمونه! یدشا یرونب یاداگه زودتر از اونجا ب یش،جهان و کشت-

که   یکسان   یشود برا یافتاد تا درس یاتفاق م ینا یدزد. با یشخندین پدرش
ها بر سرش  یوانهاو عمل کنند. به سمت پسرش که مانند د  یخالف خواسته  

 برگشت. یدکوب  یم

 یدنزندون و تو حسرت د  یها  یلهپشت م  یفتیتا آخر عمرت ب  یاخو  یاگه م-
 شو برو نجاتش بده!  یادهپ یریات بم یگهد یبچه ها یدوباره 

 یخونسرد ین. از اییدهم سا یرا رو یشرا مشت کرد. دندان ها دستش
 زد و گفت: یپدرش، اعصابش خرد شده بود. لبخند مضحک 

 ! یتو سرش زد . تو با آجر یاوردممن اون بال رو سرش ن-

 یزیخالف چ  یشهسوخت. هم  یم  ین. دلش به حال، حسیدخان خند  همایون
 یر زد؛ اما در عمل کردن با احساساتش درگ یداد بود. حرف م یکه نشان م

 نگاه کرد و گفت: یک تار یبود. به کوچه 

 یتو مظنون اصل یعنی. یکه تو کارگاهش بود  ید! تو رو دیداون من و ند-
هم  یزی. پس اگه تو چیکه به سرش خورده هست   یو ضربه ا یسوز یشآت
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زندون   یها  یلهپشت م  یفتیب  یخوا  یکنن. اگه هم م  یحرفت و قبول نم  یبگ  
 پس برگرد برو؛ اما قبلش به دوتا بچه ات فکر کن!

کرد.   یبا پدرش بود. نگاه از او گرفت. ترس را با بند بند وجودش حس م  حق
به سرش آمده است و از آن  یینست چه بالدا یکه نم  یاز آن طرف، جهان 

. یستادآنها از حرکت ا  یالییو  یخانه    یجلو  ینخودش! ماش  یطرف خانواده  
. » فتادحرف؛ جهان ا یادشد.  یادهبر لب زد و پ یروز خان لبخند پ یونهما

او نکند.  یبرا یکار  یچتوانست ه یو دوتا بچه هام باش! « نم یهمراقب هد
 یچشم او کنار نم یجان، جهان از جلو ی. جسم ب یدلرز یم یشدست ها
 یکه از همه جا ب   یهزنگ در گذاشت. هد یخان دستش را رو یونرفت. هما

رفت.   ر و به سمت د  یدرا پوش  یشها  ییخبر بود. چادرش را سرش کرد. دمپا
 لب گفت: یر ز ینحس

 یکار  یک شه  یرو م یهبکنم. اون گفت دوتا بچه داره. هد یکار  یک  یدبا-
 خان دستش به اونا برسه...! یوناگه هما یم؛ ولبکن

پالتواش برد   یبزده اش را درون ج  یخ  یشد. دست ها  یادهپ  یناز ماش  سریع 
 گفت:  یبلند یو با صدا

 .یستن ینجاا یهخان! هد یونهما یمبر  یاب-

دهان او گذاشت.  یبه او رفت و محکم دستش را رو یچشم غره ا پدرش
دهانش  یبرادرش بود. دستش را جلو ی. صدایستادا یاطوسط ح یههد

 لب گفت: یر گذاشت و ز
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 کردن!  یدامافتاده که پ یاتفاق  یک نه! نه!  یاخدا- 

 شد.  ینام جهان را زمزمه کرد. ته دلش خال ناباورانه

 بوده؟  یناکار ا  یسوز یشآت یعنی-

برهنه وارد خانه   یرا از پا درآورد. با پا  یشها  یی. دمپایددخترش را شن  صدای
دهان او گذاشت و به سمت اتاقشان رفت. الهه با چشم   یشد. دستش را جلو

 گشاد نگاهش کرد.  یها

 مامان...!-

 ینشد. ا یم یمتسل یدشد. با یدتر خورد شد یکه به در م  ییضربه ها صدای
 یشفته بود را جلواو گر   یکه برا  یدیجد  یها  یاز اسباب باز  یکیآخر راه بود.  

 گذاشت و گفت:

صدات  یومدمخودم ن یالهه! خب؟ به مامان قول بده تا وقت  یمادصدات در ن-
 .یاددر ن

 یدناز جانب مادرش است. با د  یخداحافظ   یک  یندانست ا  یکه نم  دختربچه
. یدلخت دخترش را بوس یموها یهتکان داد. هد یو سر  یدخند یاسباب باز

 گفت:  یهبا گر 

 دوست داره. یلیخ یمامان -

را  یدو نگاه آخر را به اتاق انداخت. در را قفل کرد و کل یدرا به بوس پسرش
. در آخر در را باز کرد و یرداو را بگ ینتوانست جلو یندر گذاشت. حس یرو

 را بلند کرد. یشوارد خانه شد. صدا
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 یی؟نمک نشناس! کجا یدختره - 

شد. اشک   یها در خانه م  متوجه بچه  یدکرد به خودش مسلط باشد. نبا  سعی
 کرد. در خانه را باز کرد و گفت:  یز صورتش را تم یها

 تو خونه؟ یاینم یینپا یننداز یچه خبره سرتون م-

 یگر بود. او د یاوردهحرف او نه ن یتا حاال رو ی. کسیدخان خند همایون
 نداشت.  یهبه نام هد یدختر 

 یبر  یو آبرو م یکن  یم کردم. که با پسر مردم فرار   یداتبعد از چهارسال پ-
  یاری؟حرف من نه م یآره؟ رو

 .یستادا ینهدست به س هدیه

 یش؟جهان کجاست؟ نکنه کشت ی؟کن  یم یکار چ ی؟چ  یاماگه ن-

 یک به صورت دخترش که  یچند قدم به سمت او برداشت. دست  همایون
 و گفت: یداش بود کش یسوگل یزمان 

. حتما تا یار! فکر اون پسره ام از سرت در بیایب یمکن  یاونوقت مجبورت م-
 شده. یدااالن جنازه اشم پ

شد. پدرش محکم  یرهبود خ یینکه سرش پا  ینشد. به حس یدلش خال ته
برد. خودش را  یکه پدرش او را م  ی. تقال کرد. خالف سمت یداو را کش یبازو
 برادرش چنگ انداخت. یبه پا یه. با گر یدکش  ینزم یرو

  ینش؟کجاست؟ کشت  داداش، جهان-
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خان با  یون. همایایدن یروناز دوبچه اش ب ییکرد. صدا یدلش دعا م در  
 گفت:  یتعصبان

تهران  یم! برسیایاضافه مرگه! توهم بهتره با من راه ب یغلط ها ینا یسزا-
 . یستدر انتظارت ن یخوب  یز چ

قفل شده   یدندان ها ینو از ب  یداو را کش  یمانتو ی  یقهسمتش برگشت.    به
 :یداش غر 

 یرهخ یدختره  یو التماسم کن یمرگ کن یهزار بار آرزو یکنم روز  یم یکار-
 سر!

 ادامه داد. ینحس روبه

 تو خونه باشه.  یکس  یدبرو خونه رو بگرد. شا-

به او زد و به  یبخش ینانلبخند اطم ینالتماس به برادرش نگاه کرد. حس با
 یلهحاضر نبود با پدرش برود. به هر وس یچگونهه یهسمت داخل رفت. هد

او و  یتقالها ینخان که از ا یونانداخت. هما یدر خانه بود چنگ م یا
زد  گچادر چن یر نسبتا بلندش را از ز یشده بود. محکم موها یرفتارش عصب

 گفت:  یهبا گر یهآورد. هد یرونو او را از خانه ب

 ! ی؟سر جهان آورد ییکنم بگو چه بال  یواهش مخ-

عقب پرتش کرد و محکم در را بست.  یها  یصندل  یرا باز کرد. رو  یتاکس  در 
 یخان در را قفل کرد. جگر او م یونبنا به درخواست هما یراننده تاکس

به سرش آمده است. برادرش را   یدترس  یشد از آنچه م  یسوخت. باورش نم
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بچه   هکرد. متوج  ی. در دلش دعا میدآمد را د  یم  رونیکه به سرعت از خانه ب 
است مانند پدرش؛ اما لبخند  یکیهم  یندانست حس یها نشده باشد. او م

 خان با اخم گفت: یوناو، سردرگمش کرده بود. هما یدلگرم کننده 

 نبود؟ یکس-

 تکان داد. ینف  یبه معنا یسر  حسین

 نبود. ینه کس-

باز گذاشته  یمهخان در سمت کمک راننده را باز کرد و سوار شد. با ن همایون
 یر و ز ید. پوست لب اش را جویدباال پر  یششدن در، توسط برادرش، ابروها

 لب گفت:

 یاره؟سر بچه ها ب ییخواد بعد از رفتن ما، بال ینکنه م-

د. بر لب نشان یرا باز کرد و سوار شد. لبخند تلخ   یههد  یگر در سمت د  حسین
 یکه م  یریبا بغض به مس یهرا داد. هد ینخان دستور حرکت ماش یونهما

و پر رنگ شدن خاطرات را نداشت. چادرش   یدنشده بود. تحمل د  یرهرفتند خ
بود.   هصورتش انداخت. او همزمان دو بچه و همسرش را از دست داد  یرا رو

 لب گفت: یر ز

 بچه هام و به خودت سپردم. یاخدا-

. یدکرد. از دور برادر کوچکترش را د  یلما یابانسمت خ سرش را به حسین
. اشک در یکیستنزد یناو هم در هم یدانست موقع آتش سوز یم

توانست بابت اتفاقات امروز خودش را ببخشد.   یچشمانش حلقه زده بود. نم
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ان بچه ها برسد...   یادبه فر   یثاقبود که م  ینکرد ا  یکه در دلش م  ییتنها دعا 
. 

*** 

اتفاقات گذشته، نفس فراموش کرده  یدنبود. همه با شن ینخانه سنگ جو
آوا، الهام و هر دو مادربزرگشان   ی  یهگر   یامد صدا  یکه م  ییبودند. تنها صدا

آنها که بر  یبه نم نشسته. به عکس دسته جمع یبا چشم ها یاوشبود. ن
 یدهعطار شن دحرف ها را تازه از زبان مر  ینشده بود. ونداد ا یرهبود خ یوار د

 ینخم شده بود. حس یششانه ها ینداشت. حاج مجتب یتازگ  یشبود و برا
 صورتش را پس زد و روبه همه گفت: یاشک ها

با اومدن  یگم چه اتفاقات   یبگه و دوباره من م یمان یدبه بعدش و با ینجااز ا-
 به خونه افتاد. یههد

کرد. بهزاد   یم یتشاذ یگار س یرا باز کرد. بو یراهنشاول پ یسه دکمه  نیما
حرف ها را  ینبلند شد. پرده ها را کنار زد و پنجره ها را باز کرد. ا یمااز کنار ن

 یمهم بود. سالم بودن نهال یشکه برا  یزیبود. تنها چ یدهشن یماتا حاال از ن
بود خواهر   یدهنکرده بود و االن هم که فهم  یاو خواهر   یبود که کم تا االن برا

به آنها نگاه  یماشدند. ن یرهخ یمان یه مشتاق به لب هااش است. هم یناتن
افتاد. از وارد  یشسال پ یستکه ب  یکرد. شروع کرد به بازگو کردن اتفاقات 

گذشت.  یشد. هر چه م یانمهر که نهال همسر ک یشدنش به خانه تا زمان 
 یمانرفتارش با نهال کالفه بود. از اشتباهاتش پش  از شد.    یتر م  یعصب  یانمهر ک

که نثار   ییاز جانب برادر شوهرش، از حرف ها یقتحق یدنبا شن یالبود. سه



  

 
1005 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

شد. نهال   یرهشد. به پسرش که رنگ به رخ نداشت خ  یماننهال کرده بود. پش 
نداشتند. تنها مشکل آنها بود که شانس   یانم  یندر ا  یریتقص  یچه  یاوشو ن

 گفت:  یاوشن یما،ن ینبود. با تمام شدن حرف ها یار مادرشان  با پدر و

 قبول کرد.  یما رو به فرزند خوندگ  یماکه ن  یمخوش شانس بود-

 را قورت دهد.  یشکرد بغض گلو  ی. سعیدرا گز  لبش

ازش ممنون دار بودم.  یشههم یکردم؛ ول  یتشاذ یلیسالها خ یندرسته تو ا-
که پول نداشت   ییکم نذاشت. چه شبا  ما یبرا یچیه یشتو زندگ ینکهاز ا
تا من و  یدخواب یکه خودش شکم گرسنه م  ییدونه نون بخره. چه شبا یک 

 . یمنهال گرسنه نخواب

. یدلرز یاز شدت غصه م یرشپ یخان انداخت. دست ها یونبه هما نگاهی
و  یدبود. تلخ خند یدهسال نم اشک را در خود د ینبعد از چند یشچشم ها

 ادامه داد.

که خواهرم و با خودش   ینسر دخترتون آورد ییچه بال ین! بگینادامه بد-
 برده؟

آنجا را نداشت.   یاز آدم ها  یچکدامنگاه کردن در صورت ه  یخان رو  همایون
خودش  یاش برا یشود و سرافکندگ  یگذشته رو م  یروز یک دانست  یم

پدرش ادامه  یافرو برد. به ج یشموها یرا ال یشاست. محمد دست ها
 داد.
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از  یسکوت گرفته بود. خبر  یکه روزه   یناومد. با حال خراب، حس یههد- 
 ینبود. تو راه به خونه زنگ زدن و به من و بهرام گفتن، عمارت و خال یثاقم

ساعت سه بعد از ظهر   یقاشمال شدن. دق  یموند. راه   یم  یدنبا  یچکی. هیمکن
 یم التماسخودش آورد تو خونه  رو با یهدر باز شد. بابا کشون کشون هد

خبر بودم؛   یسر جهان اومده. من که از همه جا ب   ییچه بال یمکرد تا بهش بگ
 یدمبار د یناول یدر رو روش بست. برا یرزمین،رو برد تو ز یهاما بابا، هد

 یبابا باشه. التماسش م یاز پشت  ینکها ی. به جایستن یشهمثل هم ینحس
 یدیمپرس یم یناز حس ی! من و بهرام هرچ یرونب یارهرو از اونجا ب یهکرد هد
شب تا صبح التماس  یهگفتن. هد  ینم یچیسر جهان و اومده ه ییچه بال

 ینحس یدمد یم ینداد؛ ول یچیزد. تا سه روز بهش ه یکرد. زجه م یم
شد. روز  یدونم چ  یدفعه نم یکتا بخوره.  یبرهم یزیشب براش چ یآخرا

رسوندم. بابا،  یاطح بهاومد. هراسون خودم و  یو داد م یغ ج یاچهارم، صد
و کبودش کرد. از بس کتک خورده بود که  یاهگرفته بود. س  یرلگدرو ز یههد

 یقدم  یچکدوممونداد ه  یشد. اجازه نم  ینم  یدهو زخم د  یصورتش از کبود
چند نفر و  یدوتا بچه داشته؛ اما وقت  یههد یدیم. آخرش فهمیمبه سمتش بر 

عذاب  یشتر ب یههد ینکها ینکردن. بابا برا یدارو پ یفرستاد دنبال اونا کس
خورد  یهبه هد یزمان  یکار  یبکشه بهش گفت دوتا بچه اش مردن. ضربه 

تقال   یگهمرد! د  یهبابا چند نفر و فرستاده تا بچه هاش و بکشن. هد  یدکه فهم
 یم یرهنقطه خ یک نشست و به  یم یرزمینز یگوشه   نکرد. التماس نکرد.

 شد.
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 یم یدککه نام خانواده را  یی. جگرش از ظالم هایدخند یعصب نیاوش 
سوخت. آزاد و آوا مات زده به  ی. سوخت. دل همه به حال آنها میدندکش
 یفکر م  یشهکه هم  یناز آ   یاتفاقات برا  ینکردند. هضم ا  یخان نگاه م  یونهما

از  ییگفته ها و نقل ها ینا ی،است با افکار امروز یآدم کرد پدر بزرگش
 یسرگذشت بد ینشد عمه اش همچ یگذشته او را سوزانده بود. باورش نم

که  ییکرد. دلش از حرف ها یهگر  یشتریبا شدت ب یالرا داشته باشد. سه
حسام خطاب به  یناباورانه  یو نهال زده بود گرفته بود. صدا یهپشت هد

 پدربزرگش آمد.

خودتون رو، تک  یدلتون اومد بچه  یآقا بزرگ؟ چجور ینکرد یکار چ-
 شه. یباورم نم ین؟دخترتون و زجرکش کن

. رکب خورده بود به یدلرز یششانه ها یسرش را برگرداند. حاج مجتب ونداد
 یآرام یزد و با صدا یشخندیاش گوش کرده بود. ن یمیحرف دشمن قد

 گفت:

 یقربان   یکنهال فقط    ینحاال باور کرد  یست؟ن  یونداد ادم بد  ینحاال باور کرد-
 ... !یر بود؟ چه قدر د

مبل بلند شد. به سمت پدرش که   یصورتش را پس زد. از رو  یاشک ها  آیناز 
خانواده   یندور ا  ید. انگار بایستادا  یشانداخته بود رفت. جلو  یینسرش را پا

 . یدکش  یرا خط قرمز م یتهران  یلاص ی

 ادامه اش و بگو بابا!-
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 کرد.  یز را تم یشچشم ها یر از درون جعبه برداشت و ز یدستمال کاغذ الهام 

بدنش  یکه رو  ییداغون شد. اثر ضربه ها یو جسم یاز لحاظ روح  یههد-
کرد. بعد از چند روز که سکوت کرد و تو   یتر م یفو ضع یفبود اون و ضع

. بلند بلند یدندفعه به خودش اومد. شروع کرد به خند یک. یختخودش ر
کرد جهان   یکرد بچه هاش جلوشن! فکر م  یزد. فکر م یبا خودش حرف م

دفعه به  یک   یالیش،خ  یبچه ها  یخوند برا  یم ییبلند الال  ی. با صداهکنارش
 یچکی. خودشه و خودش! تنها! هیستن یچکی. هیدد یاومد م یخودش م

بچه  یشکرد تا بذارن بره پ  ی. شب تا صبح التماس میدرس ینم یادشبه فر 
خان افتادند   یونهما  یبه پا  ینکه نبود. محمد و حس  یشوهر   یشهاش، بره پ

زد. همه رو  یم یادنداد. فر  یرو بده؛ ول ینزم یر در ز یدبده. تا کل نجاتشتا 
! یونهد  یواقع  یشده بود. به معنا  یونهشد. د  یآروم مدفعه    یک زد.    یم  یصدا

از  ین. حسیدکش  یرونخان رو از خونه ب یونشب، محمد، هما یکدر آخر 
 یکون شد تا یابکوچه و خ  یداد. آواره  یرو فرار یهفرصت استفاده کرد. هد

کنه.   یم  یداپارک خوابش برده بود. پدرم، پدر بهزاد، اون و پ  یشب که گوشه  
 یم یصدکتر تشخ یمارستانبرتش ب یم یسوزه، وقت  یدلش به حال اون م

تحت نظره  یمارستانداغونه! سه ماه تو ت یشه. از لحاظ روح  یبستر  یدده با
انتقام  یروز یک  اینکه یدشه. اونم فقط به ام یم یعیحالتش طب ینکهتا ا

اون  یدونم؛ ول یخوب نم یلی. خیرهدوتا بچه و شوهرش و ازتون بگ مرگ
کنه زنش شه   یقبول م  یکنه. اونم به شرط   یم  یخواستگار  یهزمان بابا از هد
 شناسنامه اش و عوض کنه. یلکه اسم و فام

 ادامه داد. ینی. بدون نگاه کردن به آنها، با لحن غمگیدجرعه از آب نوش یک 
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تونه همه کار بکنه. اگه   یدونه با ثروت پدرم م  یم  یهدکنه. ه  یپدرم قبول م- 
 یتونه با شما مبارزه کنه. اونا باهم ازدواج م یم یپول داشته باشه به سادگ 

شه. اون فقط  یمن و باردار م یهسال از ازدواج با پدرم، هد یک کنن بعد از 
خوب  یاز نظر جسم یدزنده مونده. شا ینجابخاطر انتقام دل سوخته اش تا ا

. به یناش کرد یونهشده! شماها د یونههنوزم مثل قبله! اون زن د یباشه؛ ول
 یعنی  یکا،مدت مجبور شدم برم امر   یک گفت.    یشو چند سال پ  یز من همه چ

دم. التماسش کردم با وجود حال آشنا ش  یانمهر به زور من و فرستاد. اونجا با ک
و  یر . الهه و امیدیم. بعد از دو سال فهمکنهو رو   یر خراب خودش، گذشته رو ز

بعد مدت   یشمشکل بود. دو هفته پ  یتشونکردن هو  یداجهان زنده ان! حاال پ
 خواهره منه!  یان،نهال، همسر سابق ک یممتوجه شد یا یطوالن 

 یماکتش برداشت. ن  یبرا از ج یوشگ  یه،توجه به حال خراب بق یب  ونداد
خود بلند شد. الهام به فتانه که آوا را در  ی. از جایدبه صورتش کش یدست 

 .یداش را باال کش ینیکرد. نگاه کرد. ب  یم یهآغوش گرفته بود و گر 

 یننهال و ونداد گفته. اون نهال و بخاطر ا یاز عالقه  یهفتانه خانم، به هد-
خواد   ی! اون میزهخان عز   یونونداد و هما  یدونست برا  یانتخاب کرد چون م

. ینآورد یهسر هد ییچه بال یندون یدل شما بذاره. شما نم یداغ نهال و رو
 شباهت داره. هانتونه فکر کنه نهال به آقا ج ینم یشده. حت  یونهاون د

 بزرگش کرد و گفت: یبه جار یبا غضب نگاه  فتانه
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ونداد  ینکهتو از ا یکرد  یم یاحترام یال ب توئه! تو به نه یرههمه اش تقص- 
 یم  ینجوریمن ا  ی؛. ازش متنفر بودیبا نهال ازدواج کرده ناراحت بود  یپنهون 

 گفتم تا... .

 حرف همسرش را قطع کرد. محمد

که نهال اونجا   یمکن  یبه هرجا فکر م یدبسه فتانه! االن که اتفاق افتاده؛ با-
 د ونداد و بکشه. بو یک دوبار نزد ی. اون حت یمباشه بر 

بلند شد. بدون نگاه کردن به آنها، از  ینزم یاز رو یه،توجه به بق یب  ونداد
آنها خسته شده بود.  ی یهودهب یکه از حرف ها  یاوشخارج شد. ن یراییپذ

 روبه ونداد گفت:

 . یاممنم ب یستاوا-

خواب آلودش در گوش ونداد  یفواد را گرفت. بعد از چند بوق صدا ی شماره
 انداخت. ینطن

 !؟ینکرد  یدار ب یو سر صبح  یر حق یبنده  ینسالم آقا ونداد گل گالب، ا-

 یها یباز یرینش یکرد. حال و حوصله   یرا باز کرد. سرش درد م ینماش در 
 فواد را نداشت.

 که بتونه کمکم کنه؟  یآشنا تو تهران دار-

در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. ونداد با سرعت دنده عقب گرفت.   نیاوش
 نداشت. یتماس ونداد حس خوب  یننشست. نسبت به ا یشفواد سرجا
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 شده؟ یزیچرا؟ چ- 

زد انداخت.   یبه هر دو حلقه که در انگشتش برق م  یرا باز کرد. نگاه   یبرق   در 
 یبرا یشانس یچبود. ه یالهام درست م یحالش خراب بود. اگر حرف ها

 نجات دادن نهال نداشت. فرمان را محکم در دستش گرفت.

ملک و امالک به نامشه.  ی! هرچ یسلطان  یلوفر خوام، ن ینفر و م یکآمار -
 که بتونه ما رو به جاش برسونه.  یورود و خروج و هرچ  یپروازها

 ونداد؟ یافتاد یباز تو چه دردسر -

 گفت:  یا یبلند و عصب یا. با صدییدسا یرا رو یشها دندان

داره   یهرچ   یگهکن فواد! تا سه، چهارساعت د  یداشنهال و با خودش برده! پ-
 خوام.  یو نداره رو م

 ییچو سو  یتوجه به سر و وضع نامرتبش، گوش  یهل زده پتو را کنار زد. ب   فواد
 شد گفت: یاش را برداشت و همان طور که از اتاق خارج م ینماش

 کنم.  یم یداشباشه! پ-

زنگ زده  یماکه به ن  یزد. فکرش به سمت آن شماره ا یکنار گردنش م  نبض
 برگرداند. یاوشبود رفت. هنوز از خانه خارج نشده بود. سرش را به سمت ن

 زنگ زده!  یماکه به ن  یاون شماره ا-

 هوا زد. یرو یبشکن نیاوش

 زنم. یاالن بهش زنگ م یستاآره! وا-
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از دوستانش را گرفت و سپس روبه  یکی یشماره  یگرشد یبا گوش فواد 
 ونداد گفت:

 کنم... .  یم یداشپ-

*** 

 )نهال(

گره خورد. تنها   ییرا باز کردم. نگاهم به مکان ناآشنا  یمشدت سرما چشم ها  از 
که   ییاز پنجره ها یدزوار در رفته سمت چپ اتاق بود. نور خورش  یتخت چوب 
خشک شده  ینزم ی. بدنم رویدتاب یداشت. به داخل اتاق م یحفاظ آهن

با التماس  دکه وندا  یدمبار د ینآمد. فقط اخر  ینم یادم یادیز یزیبود. چ
 یمنشستم. لباس ها یمسرجا یع ونداد سر  یادزد. با  یم ینام بهزاد را صدا

 یبلند سورمه ا ینرنگ، با بلوز آست یعوض شده بود. شلوار گرمکن خاکستر
که دور گردنم مانده بود. به سمت پنجره ها رفتم. ارتفاع   یو دستمال گردن   یرهت

. ینمرا بب یرونبتوانم ب یدم تا کمیستاپا ا یسر پنجه  یبود. رو یادپنجره ز
بلند  یکرد درخت ها  یتا چشم کار م ؛یدهکاج سر به فلک کش  یدرخت ها
 یها گرفتم و خودم را کم یلهرا به م یمتهران نبود. دست ها ینجابود. انگار ا

آمد. ارتفاع  یپارس سگ م ی. صداینمرا بب یینتوانستم پا ی. کمیدمباال کش
از شدت  یمشده بودم. پاها یخانه زندان  یکسوم  یبود. انگار طبقه  یادیز

 یینرا پا یرهرفتم. دستگ یرخ شده بود. به سمت در چوب س ینکف زم  یسرما
 لب گفتم: یر دادم. ز

 یده؟من و دزد یسمیساد یکنم؟ نکنه اون زنه   یم یچه غلط  ینجامن ا-
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پشت بوم  یبه صورتم خورد. باال یدادم. باد سرد یرونباز شد. نفسم را ب در  
 یمبازوها  یرا رو  یمرا جمع کردم و دست ها  یم. شانه هایدمبودم. به خود لرز

 یزود بود، اما شدم...! به سمت در آهن یلی. پس آخر طعمه شدم؛ خیدمکش
 پشت بوم رفتم. از داخل قفل بود. چند بار به در زدم.

ور به اون رو  ینهمه اش من و از ا  یهست  یهست؟ تو ک  ینجاا  ی! کسیآها-
  ی؟بر  یم

در خانه نبود. نگاهم به   ینداشت. انگار کس  دهیمشت به در زدم؛ اما فا  محکم
 یآنژوکت رو  یدناز انگشترها نبود. رد کش  یاثر   یچافتاد. ه  یمخال  یدست ها

از  یمآمد. دست ها یکرد. باد خنک م  یدستم خون مرده شده بود و درد م
. یدمکوب  یشدت سرما کبود شده بود. دو دستم را باال اوردم و محکم به در آهن

 کرد.  یم یجادا یبد یصدا

 در و باز کن!  یاسرده ب یلیخ ینجاا ی؟خوا یاز جون من م یچ -

توانستم تا  ینبود. نم یانداختم. چاره ا یشهبه ش یآمد. نگاه  ینم صدایی
مردم. دلم از  یبمانم وگرنه صد درصد از سرما م ینجاا یدآ  یب  یکس  یوقت 

 لحظه فکرم به سمت ونداد رفت.  یکرفت.  یضعف م یگشنگ 

شد؛ من فکر  یم ینجوریا یدحتما تا االن همه جا رو گشته. من کجام؟! نبا-
 زمان دارم.  یشتر کردم ب

 ی یشهکه شده بود. سرم را تکان دادم. با هر دو دست محکم به ش حاال
. یچیددر هر دو دستم پ یدرد بد ینکهو چند بار زدم تا ا ینزدم. چند یدرآهن
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 یستادناز شدت سرما توان ا یمشکست. از سرما سرفه کردم. پاها هیشش 
 ار . انگیدچک یم یمرا باال گرفتم. خون از انگشت ها یمنداشت. دست ها

رسد.  ینم یانوقت به پا یچگونه ادامه داشت. ه  یننهال هم یها یبدبخت 
ها رد کردم و  یشهخود افسوس خوردم. دستم را از داخل ش یچند لحظه برا

زمزمه کردم و وارد راه پله ها شدم.  ی. باز شد. خداروشکر یدمدر را کشقفل 
 یینرفتم. هرچه پا  یینآرام از پله ها پا  ینبه فرار کردن نداشتم. بنابر ا  یمتصم
دوم شدم. چراغ ها   یشد. وارد طبقه    یتر م  یر هواگرم تر و دلپذ  ی،رفت   یتر م

موجود در بازار استفاده   یبود. از تمام لوازم خانگ   یدهخاموش بود. پرده ها کش
فوق العاده مدرن ذغال   یزاینو د  یشمیابر   یفرش ها  یک،شده بود. مبلمان ش

اسپرت  یو مبل ها یطوس یپارکت ها ی،مشک  یسنگ  یها یوار ! دیسنگ 
 ینهشوم  یکپله ها    یروبه رورنگ.    یدسف  یها  یبا نور مخف   یخاکستر   ی،مشک 

 یقرار گرفته است. صدا  یوار د  یرو  یبزرگ   یزیونقرار دارد. سمت چپ خانه تلو
ترسم. من  یشنوم. نم یرا م یدآ  یم یینپا یرا که از طبقه  یکس  یقدم ها

 ی ! من نهالیستزن ک یندانم ا یدارم. من م ادتکردن ع  یزندگ  ینگونهبه ا
داده است. از  یادسال ها به من  یندر ا یمان باد ها بلرزد. ینکه با ا  یستمن

 ین. ایستچ یممدانم تصم یخود ضعف نشان ندهم. مخصوصا االن که م
 ید. هرچند شایستچ یمدانم قدم بعد یبود که بعد از سال ها م یبار یناول

خودم را نشان دهم که  یجور یشهمثل هم یدشود. با امجانم تم یمتبه ق
کنم. به اندازه   یاز دست دادن ندارم. تظاهر کنم، نقش باز یبرا یچیانگار ه

 ینم  یز چ  یچپرسم. ه  یماهر دارم. نم  یگریباز  یو چهارسال تجربه    یستب  ی
هنوز در   ینشنگران و اندوهگ  یسر ونداد امده است. صدا  ییپرسم که چه بال



  

 
1015 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

پرسم  یش با آن بانداژ سرش! نمآشفته ا یخورد. چهره  یم زنگ گوشم  
 یالمهم خ یرمجا از درد و ضعف بم یناگر در هم یپرسم. حت  ینم یچچرا؟! ه

خان را دارد. اگر گوشت هم را بخورند استخوان  یونراحت است. ونداد، هما
شود. به سمت  یتر م یکنزد یشقدم ها یاندازند. صدا یهم را دور نم

هر دو دستم،   یزیتوجه به خونر   یکنم. ب   یرا جمع م  یمروم. پاها  یه مینشوم
همان زن   یآشنا یشوم. صدا  یم  یرهخ  ینهدرون شوم  یبه سوختن چوب ها

 . یدآ  یم

 و...  یشه. شکستن شیستن یدبع یزاییچ یناز زن ونداد همچ-

! یشسال پ یست. آشناست... بیدآ  یدر ناخودآگاهم به صدا در م صدایش
شود.   یم  یره. از پشت به نهال خیندنش  یمبل م  ی! زن بر رویهمان زن چادر

 پرسد: یکشد و م  یکه زخم شده است م  یشبه گلو یدست 

 ینجایی؟ا یچ  یبرا یدون  یم-

خانه،  یندلنش یگذارم. گرما یهم م یرا رو یم. چشم هایمگو ینم چیزی
 یکند. باعث م یم یقخانه به وجودم تزر ینکه خالف ظاهر مدرن ا یغم

کند. ونداد کنارم   یافتم. در ذهنم تصور م  یام ب   یزندگ   یز عز   یآدم ها  یادشود.  
با  ونشسته است  یمروبه رو یشگیهم یژ با همان پرست یمانشسته است. ن

به من لبخند  یکند و گاه   یدستش را مطالعه م یبرگه ها یزبینانهدقت و ر
 یوهاز داخل آشپزخانه که بازهم با مخلوط کن و آبم یاوشن یزند. صدا یم

شود.   یآراسته از اتاق خارج م  ی. بهزاد با لباس هایدآ   یاست. م  یر درگ  یشها
. یستن  یرهرنگ ت  یها  باساز ل  یخبر   یگر . دینمتوانم لبخند از ته دلش را بب  یم
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کند و همراه با   یرا بلند م یشاست. صدا یدهپوش یکت و شلوار رنگ روشن 
خواند.   یاست. م  یمیدق  یکوچه بازار  یکه در حال خواندن آهنگ ها  یاوشن

توانم  یگردانم. اشک را م  ی. سرم را به سمت ونداد بر میرمگ  یاز آنها نگاه م
 یزیخواهم چ  یکنم و م  یسمتش بلند م  ه. تا دستم را بینمبب  یشدر چشم ها

اش را   یتوانم ناراحت   یهم م  یالدر خ یاندازد. حت   یم  یین. سرش را پایمبگو
کنم. سرم را به سمت زن   یرا باز م یمچشم ها یزیاحساس کنم. با افتادن چ

رنگ،  یبلوط  یکنم. موها  یبار به ظاهرش توجه م یناول یگردانم. برا  یبرم
رنگ، شلوار کتان کرم  یبافت قهوه ا یاسک  یقهکوتاه کرده است.   یکه مصر 

ود. صورتش پر از ساق بلند پاشنه دار اش کرده ب یرنگ که داخل چکمه ها
بوتاکس  یکوچک و لب ها  ینیب ی،قهوه ا یو چروک بود. چشم ها ینچ

از آن زن  یزیدر صورتش استفاده کرده بود. چ یششده. از همه نوع آرا
 یش. چشم هاینمب یاست نم یتار یلیخ صویر که فقط ت  یشسال پ یستب

 کم گرفت.بلوزم را مح ی یقهبلند به سمتم آمد.  یرا درشت کرد. با قدم ها

 ی؟نهال خسرو یالل شد یدیتا من و د یهچ-

لب نشاندم و آرام به  یرو یام را باال بردم. لبخند مضحک  یخون  یها دست
 یکه در بدنم م  یتوجه به ضعف  یکرد. ب   یمو رها یدکش  یغیصورتش زدم. ج

اش دستمال برداشت   یپوست مار  یدوش  یف. بلند شدم. زن از داخل کیچیدپ
 .یستادما یشجلو ینه. دست به سیدصورتش کش یو رو

به فکر  یددزده با یکه آدم م  یکس  یآخ  ی؟ترس یاز خون م یدی؟ترس یهچ-
 ... .یزاشمچ ینا
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حرکت  ین. با تنفر نگاهم کرد. محکم هلم داد. گمان ایمبگو یشتر نداد ب اجازه 
شکل برخورد   یلمستط  یز کم به مرا از او نداشتم. تعادلم را از دست دادم. مح

 ی. زن قهقهه زد. دستم را جلویدبود لرز یز م یکه رو  یکردم. گلدان طالکوب 
 یبد یهم با صدا دصورتم گرفتم. گلدان محکم به دستم برخورد کرد و بع

. کف پارکت قرمز شده بود. بازهم همان یدمشکست. از درِد دست لبم را گز 
 ی. دو دستم را رویدکش  یر تار شده بود. سرم ت یمچشم ها یشگی،حال هم

. یدلرز یم یم. زن ماتش برد. دست هایدمکش  یغ سرم گذاشتم. از سردرد ج
کرد بلندم کند. نفس نفس   یچه شد. پا تند کرد. تکانم داد. سع یدمد ینم
که تازه خوب   یشگیهم  یهمان سردردها  یش،زدم. همان حال پنج سال پ  یم

کرد. دستم   یمرها یمهخوب شده بود. زن از ن یمشم هاچ یشده بود. تازه تار
 .یدمرا شن یروزشپ ی. صدایفتمرا به مبل گرفتم تا ن

 !یرتو درد خودت بم-

بود. چه قدر تلخ بود قصه   یمخواستم جلو  یسال ها از خدا م  ینکه در ا  کسی
 یچشمش را گرفته بود که من را نم یجلو ینهروزگار! آنقدر خشم و ک ی

و او تو را  یباش یکس  یدار اسد! چه قدر سخت بود در حسرت دتوانست بشن
 ار سرم بود. از شدت فش یرو یمبهتر شدم. هنوز هم دست ها ینشناسد. کم

 یکه مصرف م  ییشدم. بعد از آن اتفاق ها و قرص ها یم ینگونها یعصب
اما االن بعد از چندسال دوباره سردرد ها به  یم؛آ  یکردم توانستم به خودم ب 

 یرهگرفت خ  یاش را باال گرفته بود و عکس م یآمد. به زن که گوش سراغم
کردم که   یم  کر ف  ینبه ا  یرا بروز ندهم؛ اما نشد. وقت   یزیکردم چ  یشدم. سع

است. جگرم از  یاالن چه کارها با خودش کرده است و ونداد در چه حال یمان
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 یستب ی ینهک  ینکردم. ا  یتمامش م یدسوخت. با یام م یعرضگ  یب  ینا 
بودند.  یگونه همه مساو  ینشد. ا یتمام م یشدن کس یبا قربان  یدساله با

 یچندساله اش م یآرزو هاو را هم ب یدافتادند. با یبه فکر انتقام نم یگر د
به  یدی. سخت بود. امیدچشم ام چک یقطره اشک از گوشه  یک رساندم. 

گاهش کردم. نم زده، ن یخانه نداشتم. با چشم ها ینآمدن از ا یرونزنده ب
خواسته   یمو من خودم را تسل  یدآ   یکردم انقدر زود به سراغم ب   یفکرش را نم

 اش کنم.

انقدر زجرم نده! من آدم به   یمبکش  یخوا  یاگه م  یه؟قصدت از آوردن من چ-
 ی. میرمم ی. همون اول میارمهات دوم ب یرشکنجهکه ز  یستمن یدرد بخور

دردا  یناز ا یادز یم! نه من که تو زندگیر از خودشون بگ یریانتقام بگ یخوا
 .یدمکش

 یم یکه کرد  یکار  ین. بخاطر ایارنخوب طاقت م یول یگن؛و م ینهمه هم-
 داره. ییکردن چه سزا  یبلبل یتا بفهم یبرمت باال امشب و تو سرما بخواب 

 ینسوخت. به سمتم آمد. ا یگذاشته بودم م  ینزم یرا رو یمدست ها کف
 ی. سرم را تا بلند کردم. پاشنه یستادمن ا ی. جلویدفهم ینم یز چ یچهزن 

. بند بند وجودم سوخت. یدمکش  یغ دستم فشرد. از ته دل ج  یکفش اش را رو
 نکه مطمئ  یام بخاطر حال و روز خودم! بخاطر زن  ینه بخاطر درد جسمان 
دانستم  یدهد. نم ینشان م یچه عکس العمل یستمنبودم اگر بفهمد من ک

... یاخورد  یکند، افسوس م  یم یهکند، گر   یم یمادرها دلسوز ی یهمانند بق
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 یسال خال یانمن سال یدر زندگ  یگاهجا یندانستم. ا ینم یواقع یبه معنا 
 . قهقهق زد.یدامانم را بر یهبود. گر 

! فقط قبلش به اونجا نگاه کن! واسه شوهرت یرزجر بکش و تو درد خودت بم-
 !دست تکون بده

خانواده به جز من به چه  ین. ایختر یم یگریپس از د یکی یمها اشک 
 یبه گوش  یدهم؟ نگاه   یکرده بود. که بازهم تقاص را من پس م  یبد  یکسان 

را چند بار باز و بسته کردم. فشار  یمبود. انداختم. پلک ها یز م یاش که رو
بود.  سرمکه در   یفکر یاددر دلم با  یدستم برداشت. لبخند یرا از رو یشپا

 یکرد. نگاه   یتمباال هدا  یزدم. بلوزم را چنگ زد. کشان کشان به سمت پله ها
کردم امشب در سرما با   یقبول م یدبود. با یز م یانداختم. هنوز رو یبه گوش

 یپله ها یآوردم. رو یکه در بدنم بود. دوام نم  یسردرد وحشتناک و ضعف 
 زد. یو با تنفر حرف م یدمکش  یم

 یونهما یشکنجه ها یر مردم و زنده شدم. ز یزامسال در حسرت عز  یستب-
 یم  یونه. حتما ونداد سروش دینمو بب  یدنشونسروش دوام آوردم که زجر کش

ارشدش  ینوه  یحال و روز افتاده. کمر به نابود ینزنش به ا ینهبب یشه وقت 
 اص بزرگتراش... .تق یدبا ینداشت؛ ول یبستم. هرچند گناه 

انداخت. بلوزم را  یناش در خانه طن یغ ج یرا محکم گاز گرفتم. صدا دستش
 یش. ناخن هایدمرا محکم کش  یشبه او ندادم. موها  یکار  یرها کرد. اجازه  

توجه به  یکردم. ب   یاش م یجر  یدام فرو برد. با یرا درون ساق دست زخم
 :یدمغر  یتصورتم با عصبان یاشک ها
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 کشمت.  یخودم م  ی! خودم با دستایبذارم به آرزوهات برس  ینیبب  تو خوابت- 

دفاع   یکرد برا  یم یرا باال آورد. سع  یشگذاشتم. پاها  یشگلو  یرا رو  آرنجم
 کردن از لگد زدن استفاده کند. صورتش قرمز شده بود.

 ... سگام... یلقمه  یرونب یبر -

 حرفش را قطع کردم.  یبلند یصدا با

 یستب یم؟مثل تو گند بزنه به زندگ یکیکه بذارم   یفمانقدر ضع یفکر کرد-
! یریروزام و بگ ینا یها یذارم خوش یکردم. نم یزندگ  یسال تو بدبخت 

 دستت به ونداد و خانواده ام برسه... . یذارمنم

که   یااستفاده کرد. محکم هلم داد. دو پله  یتموقع ینرفت. از ا یجگ  سرم
 یبرود. مجسمه ا یفشباال آمده بودم را پرت شدم. اجازه ندادم به سمت ک

بود را چنگ زدم و به سمتش پرتاب کردم.   یترینکه داخل و  یرنگ   یاهس  یسفال
 یششدم. موها  ندبل  ینزم  یدرآورد. از رو  یفشداد. چاقو را از داخل ک  یجاخال

 خواستم.  یرا م ینرا پس زد. هم

 ! یرونب یبر  ینجاا سالم از  یذارمنم-

 یاش را از رو یبود. گوش ی. مانند ببر زخمیددرخش یاز تنفر م یشها چشم
. یدم. به سمت پله ها دویستمتوانستم با یچنگ زدم. به سمتم آمد. نم یز م
به  یاول شدم. نگاه  یرفتم. وارد طبقه  یکردم. هر جور شده م  یفرار م یدبا

 لب گفتم: یر . زیدکش  یم یر انداختم. سرم ت یستالیکر   یظرف ها
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! بخاطر یااز پس کارات بر ب ییبار و تنها یننهال! لطفا! لطفا ا یابه خودت ب- 
 خانواده ات!

را به سمتش پرت کردم. با تنفر  یدستمال کاغذ یعقب رفتم. جعبه  عقب
 گفتم:

 رم.  یم ینجاامشب از ا یرمماگه بم یحت -

 .یدخند زن

 یکنه برا  یتر م یمن و عصب ینو ا یمه چه قدر عاشقشاز چشمات معلو-
فکر شبام روز کردم. محال بذارم  ینسال با ا یسترسوندن به تو! ب یبآس

 !یرونب یدر بر  ینسالم از ا

 یبرداشتم. به سمتش پرت کردم. جا خال یز م  یرا از رو  ینسنگ  یخور  شکالت
 یاز او رد م یدشد. با یکتر مانده بود. نزد یتا در خروج  یگر داد. چند قدم د

 ینکه در ا  ییشدم تا بتوانم از در خارج شوم. از خودم متنفر شدم بخاطر آرزو
. من به همه حق شتنبودم. ناراحت نبودم. حق دا یر سالها کرده بودم. دلگ

 یاش افتاد. رو ینماش یدخود را داشت. نگاهم به کل یدادم، او که جا یم
 یم رفت. گوش ها یم یجبود. سرم گ یستادهکه ا  یسمت چپ قایاپن بود. دق

بار! زن لبخند  یک  یونبار ش یک . آرام به سمتش رفتم. مرگ  یدکش  یسوت م
 یدد یبروم، اما وقت  مخواه ی. او فکر کرد میستادما یشزد. جلو یطانیش
 را بهم زدم. یم. متعجب نگاهم کرد. چند بار پلک هایستادما

 ی؟هست  یبزن! معطل چ -



  

 
1022 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 ! یر ینم ینجابهت که گفتم سالم از ا ی؟بهم اجازه داد- 

 ینا یدشود. با یقربان  یخواستم کس ینم یگر شد. د یجا تموم م ینهم باید
شد. چاقو را با دست راستش باال برد.  یجا تمام م ینو انتقام هم ینهک

بود. تعلل کرد. نم اشک را در چشمانش  یامدهبند ن یمدست ها یزیخونر 
. ردمک  یاش م  یعصب  یدپدرم است. با  یهشب  یار دانستم چهره ام بس  ی. میدمد
زد. در  یکردم. قلبم با شدت م  یچشم اش رد م یسالها را از جلو ینا یدبا

 را باال بردم.  یمتن صدا یتنم دار او نگاه کردم. با عصبان یقهوه ا یچشم ها

سال در  یستانتقام دوتا بچه ات و که ب یخوا ینم ! مگهیگهبزن د-
 یکجاست و از خانواده  یستکه معلوم ن یو شوهر  یحسرتشون موند

 ینن؟و بب یزشوناونام داغ از دست دادن عز  یخوا یمگه نم یری؟سروش بگ
که به روح    ییتا انتقام زخم ها یدر حد مرگ من و بزن  یخواست  یمگه نم

 تنت زدن رو بگ... .

قطره اشک از چشمانم  یک داخل پهلوم، حرفم قطع شد.  یزیو رفتن چفر  با
افتاد.   ینزم  یقدم به سمت عقب برداشت و سپس رو  یک.  ید. زن ترسیدچک

دسته   یرنگ انداختم. دستم را رو  یبه چاقو نقره ا  ی. نگاه یدمخند  یهگر   یانم
 داشتننگاهش کردم. حق من هم از مادر    یق. عمیدمکش  یروناش گذاشتم و ب

قلبش  ی. دستش را رویستبلند گر  ی. با صدایدکش  یغ بود. ج ینفقط هم
 گفت:  یبلند یفشرد و با صدا

 سوخت! خدا!  یگرمج-
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خواستم امتحانش  یبار هم که شده م یک  ی. هق هق کردم. برایدمرا گز  لبم 
 یبود. صدا  ینغمگ  اش  یقهوه ا  یتوجه به حالم، خم شدم. چشم ها  یکنم. ب 

 گفت:  یهگر   یانسوزاند. دستم را بلند کردم. م یدلم را م یشها یهگر 

کنم قلب خودم و از   یچرا حس م ی؟که انقدر حالم و خراب کرد  یداشت  یچ -
 جا کندم؟ ها؟ نکنه تو... .

 یش. لب هایددرشت شد. رنگ از رخش پر   یشاش گرفت. چشم ها  سکسکه
گردنش کردم.   یک سوخت. سرم را نزد یم یمچشم ها یدن،شروع کرد به لرز

. بعد از سالها ید. چانه ام لرزیدمکش  ینفس یمتشتوجه به ادکلن گران ق یب 
... یستخواست بدانم چ  یخواست عطر تن مادرم را حس کنم. دلم م  یدلم م

پهلوام فشردم  یو چروکش نگاه کردم. دستم را محکم رو ینپر چ صورتبه 
 گفتم:  یهو با گر 

 مامان! ینجوریهپس عطر تن مامانا... ا-

تا حالم بدتر نشده بود  ید. بایستمبا یناز ا یشتر توانستم ب یشد. نم خشک
از کنارش گذشتم. بدون نگاه  یع سر  یو با قدم ها یستادمرفتم. صاف ا یم

 کردن به پشت سر، آرام گفتم:

 خدافظ... مامان!-

شده بود. لبخند تلخ   یشتر چه شد. در را باز کردم. ضعف بدنم ب  ینمبب  نایستادم
 ینساله هم  یستب  ی  ینهک  ینرفت. آخر تمام شد. ا  یکنار نم  یملب ها  یاز رو

 یرنگ   یدسف  یرا پس زدم. پرادو  یم. با پشت دست اشک هایدرس  یانجا به پا
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 یم ینزم یرا به زور رو یمپاها پارک بود. به سمتش رفتم. یاطداخل ح 
 یرونگرمکن ب  یبرا از ج  یآمد. گوش  یپارس سگ ها از دور م  ی. صدایدمکش

 یونداد را گرفتم و رو یرا روشن کردم. شماره  ینآوردم. رمز نداشت. ماش
. داغ بود. یدمام کش  یشانیبه پ  ی. دست یدلرز  یم  یمگذاشتم. دست ها  یکر اسپ
. در داشبرد را باز کردم  یبدنم احساس م یرا در تک تک سلول ها یدیناام

ونداد   یخسته    یکه زده بودم همان جا بود. صدا  یطبق حدس  یموتکردم. ر
 آمد.

 !یید؟سالم بفرما-

 پدال گاز فشردم. یرا رو یمکامل باز شد. پا  در 

 ونداد!-

 .یدلرز صدایش

  یی؟جان نهال؟ جان؟ کجا-

تر شده  یندانستم کجا هستم. سرم سنگ یم. نمسرعت از باغ خارج شد با
 به فرمان! یگرمزخم کنار پهلوم بود و دست د یدستم رو یک بود. 

 نتونم... . یگهد ید! شاینمتنب یگهد یددونم ونداد، فقط شا ینم-

در جاده  یالگذشتند. و  یم یگریپس از د یکیها  ین. ماشیدترک یمگلو  بغض
 گفت:  یشدم. ونداد روبه کس یاصل یبود. وارد جاده  یاصل ی

 ! یر شماره رو بگ ینکن! رد ا  یداشپ-
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 رمان  کی

 روبه من ادامه داد. سپس 

. هم من و هم خانواده ات رو! نگاه ینیب یحرف و نزن! م یننهال! نهال ا-
نهال!   یتهبهزاد... بهزاد داداش ناتن  ینجان،ا  یاوشو ن  یما. نینجاستخواهرتم ا

 کاش بهزاد... .  یت گف  یم یشههم

 ینامنظمش سکوت را م  ینفس ها  یهق کردم. حرفش را قطع کرد. صدا  هق
خواب داشت. انگار  یمحس شده بود. چشم ها یب  یمشکست. دست و پاها

از پشت   ینیبوق ماش  یکرد. صدا  یم  یتهدا  یدنمن را به سمت خواب  یکس
 سر آمد. 

. خب؟ یندار یچندان  یکردن. با ما فاصله   یدا! جات و پیارنهال طاقت ب-
 . خب؟ یمتا برس یبمون  یدار نهال قول بده به من ب

سوخت. با حال خراب  یم یم. دست هایدد یشمار را نم یلومتر ک  یمها چشم
 ینهق هق مردانه اش در گوشم طن  یرا باز نگه داشته بودم. صدا  یمچشم ها

 گفتم:   یآرام یانداخت. با صدا

 یگهدست بر داره. د یگهکردم که د  یدنبال انتقام! من کار یادنم یگهونداد، د-
مراقب خودت   یچهار چشم  یستالزم ن  یگهکنه د  ینم  یو دست کار  ینتماش
 ی. من برایستادمخودم وا یبار رو پا یناول یبشه. من برا یزیکه چ  یباش
 بار.. . یناول

 یروزخم ام محکم  یشد. با دست ها یشتر ب یمها یهندادم. شدت گر  ادامه
 . یدم. لبم را گز یدمفرمان کوب
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رو هم  یو نگه دار! راهنما رو روشن کن! گوش ینخب؟ ماش یکتیمنهال نزد- 
 قطع نکن!

شده   یبه محل زخم چاقو انداختم. بلوزم کامل خون   یسوخت. نگاه   یم  گلویم
 یهتک یصندل یرا کنار جاده نگه داشتم. سرم را با درد به پشت  ینبود. ماش

زده بودم. راهنما را زدم. لبخند   یخروشن بود؛ اما از درون    ینشما  یدادم. بخار
 زدم و گفتم: یتلخ 

اومدم. اگه تالش کردم از دست اون فرار کنم فقط بخاطر شما  ینجااگه تا ا-
خواست امشب تو سرما،  یبود. م یونهبخاطر تو ونداد! اون زن د یشتر بود. ب

نداره؛  ی. البته االنم به حالم فرق یرمبم یدمکنه. ترس یمتو پشت بوم زندون
 ... .یول

 توانستم. یبلند نامم را صدا زد که ادامه ندهم؛ اما نم ونداد

کنم. از   ینتونم کنارت زندگ  یگهد ینکهترسم از مردن! از ا یبعد از سال ها م-
دانشگاه خوب قبول  یک  یاوشو سامون گرفته. نسر  یمان ینمنتونم بب ینکها

 یترسم از مردن ونداد، ول  یبهزاد برگشته. م  یشده و لبخند دوباره به لب ها
تونستم بالخره به دردت بخورم، خودم  ینکه! خوشحالم از ایه؟چ یدون  یم

 اومد دنبالتون! یرفتم م یخواستم که باهاش برم! اگه نم

صورتم گذاشتم. درد پهلو، امانم  یرا رو یمهاکردم. دست   یهبلند گر  یصدا با
 گفت:  یآمد که روبه ونداد م یم یکس  ی یهگر   ی. صدایدرا بر 

 نگه دار! من برونم. -
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 رسم. یرسم. به موقع م ینمونده نهال! بگو! برام حرف بزن! م یزیچ- 

 یمکرد. چشم ها  یپهلوام فشردم. سرم به شدت درد م یرا محکم رو دستم
 خسته بود.

 یدیآرزو به دل بمونم. اگه هم نرس  یشههم  یو برا  یترسم به موقع نرس  یم-
من شاد  یزنده بمونن! به جا یدمونن با یکه زنده م  ییسرت. آدم ها یفدا

و بدون دوست دارم. دوست خواهم  ینا یشههم یکن! ول یباش! زندگ 
 داشت...

 . نتوانستم ادامه دهم.یدمشن یآمبوالنس را م یر آژ صدای

 یمدار یشروکه در پ  یخوب  ی. به روزایدمو د ینمنم دوست دارم نهال! ماش-
و  یاوشن  یما،گذره فکر کن! من، تو، ن  یکه از ذهنت م  ییفکر کن! به اون روزا

 بهزاد... .

که در انتظارم   یسرنوشت تلخ  یمهم افتاد. نتوانستم. تسل یرو یمها چشم
 من نبود... . یسهم روزها یخوش رفتمیپذ یم یدبود شدم. با

*** 

ونداد که نهال را در آغوش گرفته بود و به سمت  یدن،با د یشو عمو پدر 
نهال انجام دهند. با سرعت به   یبرا  یکرد کار  ی. التماس میددو  یاورژانس م

 سمتش رفتند. پرستار روبه ونداد که حال خودش هم خوب نبود گفت:

 !یرونب یدبرانکادر! خودتونم بر  یرو ینشبذار-

 . با بغض گفت:یدرنگش کش  یدبه صورت سف  یتخت او را گذاشت. دست   روی
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 .یستادمپشت ا ین! همیجام نهال ینهم- 

شد. ونداد وسط سالن  یدهدکتر و پرستار به سمت او رفتند. پرده ها کش چند
 انداخت و زمزمه کرد. یینافتاد. سرش را پا ینزم یرو

 نهال! من و ببخش! یدمرس یر د-

. یدشن یبرد را م یرا به کار م یدکتر را که بلند بلند اصطالحات پزشک  صدای
 گفت:  یه. با گر یستادالهام کنار او ا

 یگردهکنه، برم  یم یدانباش! خواهرم نجات پ یدبلند شو ونداد! از االن ناام-
 . یشتپ

 شده بود. آرام زمزمه کرد. یرهمات زده، به جلو خ ونداد

 ی؟برنگشت چ  اگه-

. سرش را به سمت آنها برگرداند. یدشن یرا م یتند کسان  یقدم ها صدای
هم   یرا رو  یشآمدند. دندان ها  یهمراه با آزاد و بهزاد به سمتش م  یانمهر ک

ژاکتش را در مشت اش  ی یقههجوم برد. محکم  یانمهر . به سمت کییدسا
 گرفت و گفت:

 یدونه؟ چرا اجازه داد  یکه نهال م  یو بهمون نگفت   یچرا زودتر دهن باز نکرد-
 ببرش؟ 

گود   یشبود. چشم ها یدهنگاه کرد. رنگ صورتش پر  یرهونداد را خ کیانمهر 
 هلش داد.  یوار بود. محکم به د یخون  یراهنشافتاده بود. پ
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خودش و بندازه تو  یکه گذاشت  یبود یمونپش یم؟کرده بود یکارتمگه چ- 
 خطر؟ اگه... فقط اگه نهال مثل قبل نشه... .

را   یشحرف ها  یبلند یتقال کرد تا ونداد را از او جدا کند. ونداد با صدا  بهزاد
 ادامه داد.

 کشمت.   یخودم م یکشمت! با دستا  یدفعه م ینبه خدا قسم ا-

 ونداد گفت: رفت و روبه یانمهر به ک یونداد را جدا کرد. چشم غره ا بهزاد،

 نه... . یخواسته  ینا یول یست؛دونم حالت خوب ن یونداد! م ینجاا ینبش-

 را قطع کرد. حرفش

 یسر زن سابقش آورده. م  ییدونست چه بال  ینهال باشه! اون م  یخواسته  -
 یزیفرستادش که بره و به ما چ یدونست توان مقابله با اون زن و نداره؛ ول

 نگه!

 لند روبه چند پرستار گفت:شد. دکتر ب یدهکش  پرده

 ینهم بگ یمار تر عمل شه. به همراه ب یع سر  ید! بایناتاق عمل و آماده کن-
 .یارهعمل دوام ب یر نتونه ز یدشا

. یستادچند لحظه قلبش از حرکت ا یونداد حبس شد. برا ی ینهدر س نفس
 . یدبهزاد لب گز 

 !یرو ازم نگ یزمبار دوم عز  یبرا یاخدا-

 نهال در گوش ونداد مانند ناقوس به صدا در آمد. یانگر   صدای
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 یدیآرزو به دل بمونم. اگه هم نرس  یشههم  یو برا  یترسم به موقع نرس  یم- 
من شاد  یزنده بمونن! به جا یدمونن با یکه زنده م  ییسرت. آدم ها یفدا

و بدون دوست دارم. دوست خواهم  ینا یشههم یکن! ول یباش! زندگ 
 داشت...

صورتش گذاشت. هر دو دستش را مشت کرد و  یرا رو یشادست ه ونداد
 به سرش زد.

 عرضه برگردونش! یکن. به من ب   یکار  یک  یاتونه! خدا ینهال نم-

. تخت نهال از پشت پرده یستبلند گر  ینتوانست محکم باشد. با صدا دیگر 
چند  یاز او نبود. انگار زمان برا یآمد. حال پدر و پدربزرگش دست کم یرونب

که در قفسه   یتوجه به درد یخانواده اش متوقف شد. ونداد ب  یندر ب هیثان
که در حال حرکت   ی. به خودش آمد. به سمت تخت یچیدپ یاش م ینهس ی

 یرهرنگش خ ینهال را گرفت. به صورت ب  یشده  یچیبود رفت. دست باندپ
 گفت:  یهشد. با گر 

 ... .یانهالم، طاقت ب یهست  یا یتنهام نذار نهال! تنهام نذار! تو دختر قو-

 ینسالن بر زم یرفت و انتها یشاش کامل نشده بود که حس از پاها جمله
تار شده اش به تخت نهال   یچشم ها  یانافتاد. پدرش به سمت او رفت. از م

 شد. آرام لب زد. یرهرفت خ یکه به سرعت م

 ..!عشقم. یار طاقت ب-
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. چند پرستار به سمتش رفتند؛ اما مغز او به کل قفل یدپدرش را نشن صدای 
 یکه نم ییاش غرق شده بود. روزها یششده بود. در خاطرات چند روز پ

 که گذشت... .  یکوتاه مدت   یها یشود. همان خوش یم ینچن یندانست ا

*** 

 ی؟غر نزن  ید یبهت بگم قول م یزیچ یک -

قهوه  یر را از ز یوانو همان طور که ل یدکش  سشیخ یبه موها یدست  ونداد
 گفت:  یداشتساز برم

 بار دومم باشه؟ ینتا حاال غر زدم که ا یمن ک -

 نشاند. یشبر لب ها یچانه اش زد. لبخند یر دستش را ز نهال

 اگه بگم!  یکن  یخب دعوام م-

را  یشنشست. به نهال که کالفه موها یز و پشت م یدکش  یرونرا ب صندلی
 . نگاه کرد و گفت:یزدصورتش نر  یبرد تا رو یپشت گوش اش م

 ی؟کن  یکنم چرا مطرح م  یدعوات م یدون  یخب اگه م-

برداشت   ینزم  یرا از رو  یچی. قیدنسبتا بلندش کش  یقهوه ا  یبه موها  دستی
 گرفت.   .یدنوش یونداد که بدون نگاه گرفتن از او قهوه را م یو جلو

 اعصاب واسم نمونده. یزهر یموهام و کوتاه کنم! سه روزه دورم م یخوامم-

 یزیاش برد و چ  یگرمکن طوس  یبگذاشت. دستش را در ج  یز م  یرا رو  فنجان
 یکش رنگ   یدنبود را دور دستش انداخت. نهال با د یدهنهال خر  یکه برا
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ه نکند. لبخند را کوتا یشبود که موها یشگذاشت. از خدا  یز م یرا رو یچیق 
 زد و گفت: یبزرگ 

. خب یرهب بگم تا آخرش م یک ! یگهد ینهشوهر ده سال بزرگترم هم یهخوب-
 بده موهام و ببندم راحت شم.

 بندم. ینه! خودم م-

 کشم ازت! بده م... .  یخجالت م-

را دور زد و با  یز بلند شد. م ینداد حرفش را کامل کند. از پشت صندل اجازه
 را جمع کرد. یشدقت موها

 بچه ام و ببندم. یبتونم موها یگهکنم دو روز د  یناز االن تمر  یدبا-

 یدبا یکیکن! من هنوز بچه ام   یناون تمر  یخرم رو یم یسواست کاله گ-
 آقا!  یداماد شد یر تو دامنم. شما د یادبچه ام ب یکبزرگم کنه بعد 

او  یکنهال بست. سرش را نزد یدور موها را از دور دستش درآورد و کش
 کرد و گفت:

 یداکنم. پ  یداشزدم پ یکرده بود. به هر در  یر گ  یکس  یشپنج سال گلوم پ-
شدم. بعد بچه   یرمردمن پ  یبزرگ ش  یاگه تو بخوا  یول  یخوام؛نشد. من عذرم
 کنن بابابزرگشونم.   یفکر م یننهام تا من و بب

 یلاو ما یحرف ونداد زد. سرش را به سمت گونه  ینبه ا یلبخند بزرگ  نهال
 .یدکرد و بوس
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 پدرنمونه!  یمزد شما آقا ینما- 

 زد و گفت: یزیآم یطنتلبخند ش ونداد

 تو قرار داد نبود ها!  یزاچ ینا-

 شد و آرام گفت: یرهرخ ونداد خ یمرا کنار گذاشت. به ن یاحجب و ح نهال

شد... . پنج سال صبر کردم که بگم...  یهم تو برنامه ام نبود؛ ول یعاشق -
 دوست دارم.

از کنارش بلند شد و به سمت اتاق  یع . سر یدبگو یزینکرد. ونداد چ صبر 
که   یمیبه دفتر قد  یونداد شد. نگاه   یمهمان لب ها  یخوابشان رفت. لبخند

 گفت:  یرلببود انداخت و ز یز م یرو

 شه. کاش... .روزها تموم ن ینکاش ا-

*** 

کرد.   یگز گز م  یشپا یپشت در اتاق عمل راه رفته بود که انگشت ها آنقدر 
خوب شدن  یخانم قرآن به دست برا یالنشسته بود. سه یگوشه ا  یهرکس

مات زده کنار  یاوشو ن یماخواند. ن یم یگریپس از د یکینهال سوره ها را 
دو مادربزرگ نهال، سکوت را الهام، آوا و هر   ی  یهگر   یهم نشسته بودند. صدا

کرد.   یم یرا بسته بود و در دل خودخور یشچشم ها ینشکست. حس یم
بهزاد   ی،کس  یقدم ها  یخان بود. با صدا  یونکه در جمع نبود. هما  یتنها کس

 یبه سمتش م یدهپر  یآهسته و رنگ  یسرش را بلند کرد. ونداد با قدم ها
 آمد. آزاد به سمتش رفت. 
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 ونداد؟برگرد برو تو اتاق! یایکجا م- 

 حرص گفت: با

 مرگم و بذارم.  یزنم تو اتاق عمله برم کله -

 روبه او گفت: یبلند شد. با نگران  یشاز سرجا نیما

 .یباال بود. خدا بهت رحم کرد سکته نکرد یلینکن عمو، فشارت خ یلجباز-

 گفت:  یما،توجه به حرف ن بی

 چهارساعت شده! یرون؟ب یارنشا از اتاق عمل نمچر -

که نهال را از دست   یدترس یکرد. م  یقلبش حس م یرا رو یزیچ سنگینی
با  یما. نیدد یآرامبخش هم به او زده بودند. کابوس م یوقت  یبدهد. حت 
 یبازش نمانده بود را از ج یزیقرصش را که چ یلرزان قوط  یدست ها

 ینزم یتوجه به آنها رو یگذاشت. ونداد ب  زبانش یر پالتواش درآورد و ز
چشم اش   یداد. نگاهش را به ساعت که جلو  یهتک  یوار نشست. سرش را به د

از او  یچکسگذشت. ه  یصدسال م یاو، اندازه  یبرا یهبود. انداخت. هر ثان
داد. بعد از بد شدن حال   ینم  یبه او دلدار  یحت   یچکس. هیدپرس  ینم  یزیچ

 برگشتنآماده کنند.  یزیهرچ یونداد؛ دکتر به آنها گفته بود خودشان را برا
از  یزیخواست. چ یم یدنهال، ام یهم برا یدخواست. شا ینهال، معجزه م

او را  ی. حلقه یدد یشسه روز او مرگ را به چشم ها ینآن ونداد نماند. در ا
که   یزینهال متوجه چ یه او نگاه کرد. حت آورد. ب یروناز انگشت کوچکش ب
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 یرلبحلقه زد. ز یشدرونش حک شده بود نشده بود. اشک درون چشم ها 
 گفت:

 ... .یگهبار د یک شه  یم ی؟نجاتش بد یگهبار د یکشه  یم-

کامل نشده بود که در اتاق عمل باز شد. با سرعت به سمت در هجوم   حرفش
جرعت نداشت جلو برود.   یماد. نخانواده اش حبس ش  ی ینهبرد. نفس در س

شده بود. بهزاد دستش را مشت کرده بود.  یشتر اش ب ینهس یدرد در قفسه 
نسبتا  مردروبه دکتر که  یدهبر  یدهشد. ونداد بر  یینباال و پا یشدر گلو یزیچ
 :یدبود. پرس یریپ

 حاِل... نهال چطوره؟-

 ونداد زد و گفت: ید؛به صورت خسته و ناام یلبخند دکتر 

. به یارهطاقت ب یرعملز یجسمان  یموخ یطخوب تونست با شرا یلیخ یمار ب-
داشت   یداخل  یزیوارد نشده بود. فقط خونر   یبیآس  یادز  یشداخل  یاندام ها

باالست. فقط بخاطر باال  یاتیشاالن خوبه! عالئم ح یمار که خداروشکر حال ب
بازم  درصد، 20هست. اونم فقط  ینهنتونه بب ینکهبودن قندخونش، احتمال ا

 .یادبه خدا باشه تا آخرشب به هوش م یدتون. امیادبه هوش ب یدبا

و فتانه هم را در آغوش  یالونداد نقش بست. سه یلب ها یرو لبخندی
. ونداد از سر یدرا درآغوش کشگرفتند و خدا را شکر کردند. بهزاد محکم ونداد  

 و گفت: یختشوق اشک ر

 شکرت!  یابهزاد، نهال تونست. خدا-
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. خنده به یدمحکم پدر خوانده اش را درآغوش کش یاوش. نیداز ته خند نیما 
 یچکدامشانکرد. در باور ه  یهگر   یآنها برگشته بود. ونداد با خوشحال  یلب ها

به سمت ونداد رفتند و  یخوشحالنهال زنده مانده است. همه با   یدگنج  ینم
 گفتند. مادرش محکم پسرش را بغل کرد و گفت:  یدبال به دور باش

 یدوارمخوام. ام یغلطم ازت معذرت م یمتاسفم پسرم! بابت قضاوت ها-
 کنار عروسم.  یخوشبخت ش

درست شده است.   یز به مادرش زد. از ته دل خوشحال بود که همه چ  لبخندی
 گفت:  یا ینشدن وصف  یبا خوشحال ینحس

 .یمصدقه بد یک یمبهتره بر -

 سر خود گذاشته بودند آمد.  یچند پرستار خطاب به آنها که سالن را رو  صدای

فقط   یه،تونه بمونه. شوهرش ک  ینفر همراه م  یک ! فقط  یرونب  ییدلطفا بفرما-
 !یرونب ییدبفرما یهاون بمونه بق

با  یاوشچه کند. رفت. ن یددانست با ینم یبه سمت ونداد که از خوش نیما
کرد. بهزاد با آزاد   یم  یباز شده بود شوخ   یشکه اخم ها  یانمهر بلند با ک  یصدا

آنها  ینب یکرد. انگار با برگشتن نهال و خوب شدن حال او، زندگ   یصحبت م
 افتاده بود.  یانبه جر 

 .یدمبهت ام یگمم یکتبر -

 ادامه داد. یبا اخم تصنع یما. نیدحکم به آغوش کشرا م عمویش

 خودش و باخته بود.   یگم شوهرش چجور  یبهش م  یادبذار نهال به هوش ب-
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نهال تو اون حالته مردم  یدمو باز کردم د یندر ماش یبهم حق بده عمو! وقت - 
. یدم. مرگ و به چشمام دیدمپشت تلفنش و شن یحرفا یو زنده شدم. وقت 

 بودم. یکرد تا االن چه حال  یدرک نم یچکیه

گذاشت. به صورت بهم   یشانه ها ی. از او جدا شد. دستش را رویدخند نیما
 او نگاه کرد و گفت: ی یختهر

باز  یرمدختر ما رو داشته باش! من م ینا یهوا یشتر حاال که گذشت. فقط ب-
 یدتبه سر و روت بکش نهال د یدست  یک . برو خونه یامم یگهچند ساعت د

 فرار نکنه. گل پسرم!

به سمت آنها رفت. دستش را دور برادر  ینتذکر داد. حس یگریبار د پرستار 
 کوچکترش حلقه کرد و روبه ونداد گفت:

زنگ بزن پسرم! خب؟ نهال به هوش اومد خبرمون کن! چشمتم   یداشت   یکار-
 روشن!

 بود. گفت: یستادهکه کنار ونداد با فاصله ا  بهزاد

 ی! راست ینو بابا شد. از االن حروم نکن یمشد ییدا یوقت  ینو بذار یکاتونتبر -
 ونداد... .

 زد و ادامه داد. ییسمت بهزاد برگشت. لبخند دندان نما به

 شم. یم یر باال! منم اونجا پ یرهزودتر بابا شو، سنت داره م-

 دخالت کرد. حسین
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 ا داداش داره.ونداد کلکت کنده اس، االن نهال، سه ت- 

 یآرام  یغ . جیدکرد. به آنها رس  یم  یکه دست بردار الهام نبود و پر حرف   نیاوش
 و گفت: یدکش

. نهال یتمپر جمع ی. من عاشق خانواده یدمفهم یخدا، کاش زودتر م یوا-
 شه. یم یعال یهمه چ  یگه. دیارهدو قلو ب یک 

 او گرفت. یاز بازو یشگونین الهام

بعد. در ضمن سرت و  ینه. ونداد مجنون و ببیادبذار نهال به هوش ب یاح یب -
تهران قبول   یپزشک   ید. بایرامتو کتاب بنداز! بهت بگم من از اون خواهر سختگ

 ! یش

 روبه بهزاد ادامه داد. سپس

 نرفته. هم تو هم بابک! یادمقبال و  یها یدر ضمن جناب برادر، کج خلق -

 کنم.  یسوخته رو خواهرم حساب نم یاهس یبره! من تو یادتخوامم  ینم-

 آنها حلقه کرد.  ی. هر دو دست را باز کرد و دور گردن هردویدکش  یپوف   نیاوش

دوتا  ین. حاال ایدمسال به آرزوم رس یست. نگاه بعد بینزد یچه حرف  یا-
 خواهر، برادرت به جون هم افتادن. ینیبب ییکجا  ی. نهالیستندست برادر ن

 و ونداد گفت: ینه دل به آنها زد و رو به حساز ت یلبخند نیما

لبخند از ته  یدند یآرزو یشهشه. هم یم یلتبد یقتداره به حق یامانگار رو-
 و داشتم.  یاوشدل ن
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 شه؟!  ینجوریکرد. گذشته ا  یفکرش و م یک - 

 روبه ونداد گفت: یماشده بود. ن یخال راهرو

 شد زنگ بزن. یزی. چیامدوباره م-

 گفت:  یترا پس زد. روبه ونداد، با جد یاوشدست ن بهزاد

 .یام. میرمدوش بگ یک  یرمبره. م یخوابم نم یدر دسترسم. االن از خوشحال-

 یپا تند کردند و به سمت در خروج   یمخالفت به ونداد نداند. پنج نفر   ی  اجازه
 .یدرفتند. ونداد آرام خند

 ... .یشکرت! هم بابت نهال و هم، همه چ  یاخدا-

*** 

خشک بود.   یمخورد. بدنم خشک شده بود. گلو  یبرهم م یمدندان ها  ازسرما
 .یدمشن یزد را م یونداد را که با دکتر حرف م یآشنا یصدا

 تکون خورد. یدمخودم د-

 زدم. یشصدا آرام

 ونداد..!-

 گفت:  یسمتم آمد. دستم را گرفت. با خوشحال به

 !ینجامجان نهالم، جان خوشگلم! من ا-

 که کرده بودم در لبانم نقش بست.  یکار  یاد با لبخندی
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 تموم شد.  یمن تونستم ونداد! همه... چ - 

 .یدام را بوس پیشانی

از دستت  یلی. خیستدونم خوشگلم. االن وقت سرزنش کردنت ن یم-
 !یشد یدار کنم که ب  یخداروشکر م یول یم؛عصبان

 آمد. یمرد صدای

. یو چهارساعت چه به سر شوهرت آورد یستب ینخانم، تو ا یدون  ینم-
 اش کنم. ینهخب آقاونداد برو کنار معا

 دستم را رها کرد. دکتر روبه من گفت: ونداد

به من بگو  ینیب یم ی. هرچ ینمو بب یزیچ یک یدچشمات و آروم باز کن! با-
 خب؟

تازه شود.  یمگلو  یبه جانم افتاد. آب دهانم را محکم قورت دادم تا کم ترس
را  یمکرد. چشم ها  یرا زمزمه م یزیکه چ  یدمشن یآرام ونداد را م ی زمزمه

 یر بود. رنگ به صورتش نمانده بود. ز  یستادهسرم ا  یآرام باز کردم. ونداد باال
و شلوار کرم رنگ  یاسک  یقهبا  یشگود افتاده بود. لباس ها یشچشم ها

 زد.  یاش بدجور به چشم م یعوض شده بود. صورتش مرتب بود؛ اما الغر 

 نهالم؟ ینیب یمن و م-

را باز کردم و روبه  یمکردم. دکتر خشکش زد. دست ها  یهابر بهار گر  مانند
 ونداد گفتم:
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 .ینمتب ینم یرمم یکردم م  یفکر م- 

 نگاهم کرد. با تته پته گفت: ونداد

 منو؟ ینیب یم-

 ینم؟بب یدنبا-

 توجه به وجود دکتر، آرام بغلم کرد.  ی. ب یدکش  یآسوده ا نفس

دوستت دارم نهال!  یلی! خداروشکر که حالت خوبه. خیزمخداروشکر عز -
 !یلیخ

به ونداد  ی. دکتر لبخندیستادصاف ا یع دکتر آمد. ونداد سر  یسرفه  صدای
 زد و گفت:

 یدحرفاست. تا چهار روز با ینتر از ا یخب خداروشکر نهال خانم قو-
ه. تا زخم کنار پهلوش خوب شه. چرک خشک کن هر دوازده بمون یمارستانب

 یمکرد  یکه فکر م  یزینداره. از اون چ یا یگه. مشکل دیدنساعت بهش م
 یامخوره. فردا دوباره م یحالش خوب تره. داروهاشم رفت خونه سر وقت م

 کنم.  یتشز یو

 یاه کرد. نگ  یاز او تشکر م  یدر همراه دکتر رفت و با خوشحال  یتا جلو  ونداد
لحظه تمام  یک بود.  یچیسوخت؛ اما باندپ یانداختم. نم یمبه دست ها

به زنده ماندن نداشتم. ونداد  یدیچشم ام گذشت. واقعا ام یاتفاقات از جلو
 گفت:  دلخورینگاهم کرد و با  یره. خیدرا جلو کش یدر اتاق را بست. صندل
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اومد  یسرت م ییاز دستت ناراحتم. کارت واقعا اشتباه بود. اگه بال یلیخ- 
 ی؟چ 

 خشک بود.  یمکردم. گلو  یا سرفه

 یم؟بعد حرف بزن ی؟بهم آب بد یکماول  یشهم-

به ساعت   ی. نگاه یختآب ر  یکم  یوانرا برداشت و داخل ل  یاخم، آب معدن   با
 یوانباال برد. ل تخت را ی. کمیدادانداختم. هشت شب را نشان م یوار د یرو

 دادم و گفتم: یرون. نفسم را بیدماز آب نوش یکرد. کم  یک نزد یمرا به لب ها

افتاد.   یم  یا  یگهد  یاتفاق ها  یددادم من و با خودش ببره شا  یاگه اجازه نم-
 یم یتا ک  یم؟از همه فرار کن یمخواست یم یشد. تا ک  یتموم نم ینهک  یناگه ا

 یفته؟برامون ب یکه نکنه اتفاق   یمش یمخان قا یونپشت هما یمخواست

 به صورتم چشم دوخت. یتاش نشست. با جد یشانیپ ینب اخمی

کنم؟ نهال کاش...   یداتکه با حال خراب از تو جاده پ  یمتیبه ق  یمتی؟به چه ق-
رو  یدمد یبه سرم اومد وقت  یچ  یدون  ی! میذره به فکر من بود یکفقط 

شدم. زد به سرم. مردم و   یونهتخته؟ د  یو فقط دوتا انگشتر رو  یستیتخت ن
 زنده شدم. 

زدم. دست  یکه بودم. لبخند تلخ   یطیتوجه شرا یانداخت. ب  یینرا پا سرش
 ینکنم؛ اما نم یهکردم گر   یرا باز کردم و سرش را در آغوش گرفتم. سع یمها

 عت؟و چهارسا یستب ینسر او آورده بودم در ا ییشد. من چه بال
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به من تو راه برگشت به عمارت،  یانمهر نبود. ک یچاره ا یونداد؛ ول یدببخش- 
بهم  یگفته بود که اون زن، مادرمه و بدجور به خون شماها تشنه است. حت 

بودم؛   یدار وارد اتاق شد من ب  یسراغم. وقت   یاددوباره ب  یداخطار داده بود که شا
 خودم و زدم به خواب!  یول

محکم   یشهبودم. او هم  یدهونداد را ند  ینگونه. تا حاال ایدلرز  یم  یشها  شانه
کرد.   ینم یهگر   یکس  یداشت. جلو یاداش مشکل ز یاگر در زندگ  یبود. حت 

 را باال آورد و دورم حلقه کرد. یشدست ها

 یرو نم یدنیاتفاقات شدم. اگه اون نوش یببخش منو نهال که مسبب همه -
وقت   یچه  یکن  یتو رانندگ   یذاشتمخوردم. اگه به حرفت گوش داده بودم و م

 یمن ب   یبهم گفته بود حواسم و جمع کنم؛ ول  یلیخ  یماافتاد. ن  یاتفاق نم  ینا
 سر آقا بزرگه! یر اتفاقات ز ینا یکردم همه   یعرضه فکر م

 صورتش را پاک کردم. یرا باال بردم و اشک ها یمکرد. دست ها  نگاهم

 یاری؟نه ن یدیبگم قول م یزیچ یکتموم شد.  یو خوش یر ال که به خحا-

 . بدون نگاه گرفتن از من گفت:یدنداد دستم را ببرم. دستم را بوس اجازه

 اول دراز بکش بعد بگو!-

سرم مرتب کردم. کنار  یر بالشت را ز یگرم. با دست دیدمتخت دراز کش روی
 تا قبول کند.  یمنگو زییدادم چ یم یحسوخت؛ اما ترج یم یکم  یمپهلو

 شمال؟ یمبر -

 داد و قاطعانه گفت: یهمبل تک یدرهم شد. به پشت  یشها اخم
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 نه!- 

 سکوت کردم. یناست. بنابر ا یندانستم جوابش هم می

 یتبهزاد، داداش ناتن یچجور یکارته؟چ یماشده؟ ن یچ  یبدون  یخوا ینم-
 شد؟

شده، البته االن  یدونم چ  یهم م ی! تا حدودییمهدا یما،گفت بهم. ن  یانک-
خوام گذشته رو توهم گذشته بذارم. خسته شدم  یخوام کامل بدونم. م ینم

عاشق الهام شده. با  ینکهمثل ا یانمهر از بس فکر و ذکرم تو فکر گذشته بود. ک
خوام بخوابم.  یفکر کنم مثل خودم خوبه! االنم م یول یدمش؛ند ینکهوجود ا

 آقاونداد! یر شبت بخ

. چشم در چشم ونداد شدم. حاال که از موضع خود یدمچپ چرخ یپهلو به
کردم و   ینگاهم کرد. اخم یرهآمدم. خ ینم یینآمد. من هم پا ینم یینپا

 هم گذاشتم. یرا رو یمچشم ها

. از دستم دلخور یستنه االن که حالت خوب ن یمر یم یمرخص شد یوقت -
 نشو! فقط چشمات و ببند و بخواب! 

 گفتم:  یمم هابازکردن چش بدون

 ! گشنه ام!یر پس واسم غذا بگ-

 داد.  یرونرا ب نفسش

 . سرم بهت وصله.یشه تا چند ساعت غذا بخور ینم-
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 بخواب! ینجاا یاپس ب- 

صورتش  یرا باز کردم. نگاهش کردم. دستش را رو یم. چشم هایدخند بلند
حالت  یشهآمد. هرچند هم ی. لبخند به صورتش میدخند یگذاشته بود و م

راستش انداخت و با لحن مملو  یپا یچپش را رو یبود. پا یو جد یمعمول
 از خنده گفت:

 ینزم یرو ید. تو خونه که من بدبخت بایرو کنار گذاشت  یاحجب و ح یر د-
 ی؟کن  یو دعوت م یکی یدیخواب یمارستانبخوابم االن که رو تخت ب

 از سوزشش کاسته شود.   یاندک   یدتا شاپانسمان گذاشتم    یرا رو  یگرمد  دست

 سرخ شده. یخواب  یگم. چشمات از ب   یخودت م یواسه  یول یا؛اصال ن-

 یدانستم قبول نم یبه تخت انداختم. به نسبت بزرگ بود. هرچند م نگاهی
 کند. متوجه دستم شد. بلند شد و گفت:

 ی؟درد دار-

 نه!-

 ها باز شن؟ یهبخ یخوا یم یدی؟زخم فشار م یچرا دستت و رو-

 یسوخت. تا دو شبانه روز محل جراحت م یدستم را برداشتم. م کالفه
 سوخت. 

 بره!  یادمبکن  یکار  یک  یارو تخت بخواب!  یاب یگمم ینواسه هم-

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست  ونداد
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 نهال. بذار برم به پرستار بگم مسکن بهت بزنه. یگمخودت م یبرا- 

 باز و بسته شدن درآمد.  یم. صدارا بست یماخم چشم ها با

 ! اصال من و بگو دلم واست تنگ شده بود. یهنوزم محافظه کار-

 در را باز کرد و گفت: یتبا عصبان ونداد

 . یمبهش مسکن زد یشهنوز دو ساعت پ یگهندارم نهال! دختره م یچاره ا-

 شدم.  یکتر تخت نزد یبه لبه  یخودم را گرفتم تا نخندم. کم جلوی

 کار کنم؟  یکارات چ   یننرو اون طرف! از دست ا یادز-

 کار! به حرفم گوش کن!  یچه-

 یزدم. چراغ اتاق را خاموش کرد و با صدا ی. لبخند بزرگ یددراز کش کنارم
 گفت:  یآرام

 راحت شد. یالت! حاال که خیگهبخواب د-

 ! یینپا یافتاد ینمترسم بخوابم بلند شم بب یم-

 .خندید

 خوشگل خانم. ییمقصر تو یفتماگه ب یگه،آره د-

 !ینمون  یدار ب ی،آقا ونداد! بخواب  یر شبت بخ-

گذشت. ونداد را   یدر ذهنم هم نم یشبهم گذاشتم. د یرا رو یمها چشم
 وجب. یمن ی. به فاصله یکینزد ینکنار خود داشته باشم. آن هم در هم
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 *** 

 به بهزاد زد و گفت: یسقلمه ا نیاوش

 .یدارهدر بزن وارد شو! حتما ونداد ب-

 آزاد از پشت سر آمد. صدای

 داشت. یرو بر م یبود گوش یدار اگه ب-

 و گفت: یدکش  یا یازهخم آوا

رو سرشون.  یاینب یننداره ساعت هفت صبح بلندش یلبره دل یخوابتون نم-
 کردم.  یراحت  یالخواب با خ یک بعد چند روز 

در گذاشت و در را باز کرد. همان طور که وارد   ی  یرهدستگ  یش را رودست  الهام
 شد گفت: یم

 نم... . یبد یز چ ینمطمئن باش یمارستانهب ینجاا-

 یدهچپ خواب ی. نهال به پهلویدنهال و ونداد حرف در دهانش ماس یدند با
بسته بود.  یشرا دور او حلقه کرده بود و چشم ها یشبود. ونداد دست ها

 گفت:  یآرام یبهزاد پس از الهام وارد شد. با صدا

 عاشق فتواهات شدم. -

 یآنها، دستش را از رو یدسته گل را در هوا تکان داد. ونداد با صدا نیاوش
 گفت:  یآرام ینشست. روبه بهزاد و الهام با صدا یشنهال برداشت و  سرجا

 یستادین؟داخل، چرا دم در وا یاینب-
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 زد و گفت: یزیآم یطنتش لبخند آزاد 

 بهتون خوش گذشته. ینکهمثل ا یایم؟دوباره ب یمبر  یخوا یم-

. پتو را یدساق کوتاهش را پوش یآرام از کنار نهال بلند شد. چکمه ها ونداد
و آوا سرشان را داخل  یاوشنهال مرتب کرد و به سمت آنها رفت. ن یرو

 د و گفت:کرم رنگش را باال دا  یاسک  یقه یها ینبردند. آست

رم دست  ی! میمارب یادتع یاینن یسرصبح  یگهدفعه د یول ی؛حاال که اومد-
 و صورتم و بشورم. 

انداخت .  یینتخت خواب بود. سرش را پا یخواهرش که رو یدنبا د الهام
 مانعش شد. یاوشتا آمد پاتند کند برود. ن

. اگه قرار ! مادر تو مادر ما دوتاهم هستیندار  یریتقص  یچبمون الهام! تو ه-
 خواهرم؟ یدنباشه منم نرم د یبه سرافکندگ 

کرد. الهام مانند   یلو آوا وارد اتاق شدند. بهزاد سرش را به سمت در ما آزاد
 گفت:  یاوشبود. به طرفشان رفت. روبه ن یینسرش پا یشبد

 داخل؟ یاینباشه چرا نم یر خ-

 کنه مقصر اونه.  ینهال! فکر م یدنکشه بره د  یالهام خجالت م-

 شلوارش کرد. روبه الهام گفت: یبدستش را درون ج ونداد

بهش گفته. برو داخل! هر   یانک  ینکهشده. مثل ا  یمدت چ   یندونه ا  ینهال م-
 داخل! ید. شما دوتاهم بر یباشه خواهرش یچ 
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 یدنکرد. نگاهشان به او گره خورد. بهزاد با د  یکه التماس م  یدختر   یصدا  با 
. دختر را محکم به سمت یدباال پر  یشابروها یمجدد همان دختر، آن روز

 یشکرد تا رها  یکرد. التماس پرستارها م  یم ینکشاندن و او نفر   یم یاتاق 
رنگش را که  یمشک  یآمد. باران  یشبهزاد، جان به دست و پا یدنکنند. با د

 یره. نگاهش خیدته بودند را از تن درآورد و به سمت او دوچند پرستار گرف
. یدرنگش رنگ غم داشت. به بهزاد رس یمشک  یدختر ماند. چشم ها یرو

دختر دورش، از دستش  یکه دست او بود. با حلقه شدن دست ها  یسبد گل
آب دهانش را محکم قورت داد.  یاوشنگاهش کرد. ن یدهافتاد. ونداد ترس
 یکوتاه به خودش آمد. تا آمد دست ها  یلیخ ید لحظه بهزاد بعد از چن

 دختر را از دورش جدا کند. با التماس گفت:

 یگهکنم. د  یگورم و گم م  یگهدفعه د  ینکنم دوباره نجاتم بده! ا  یخواهش م-
 کنم... .  یشه.  خواهش م ینم یدامپ

شدند. بهزاد نفسش   یرهو ونداد به بهزاد خ  یاوشالتماس به بهزاد نگاه کرد. ن  با
. با یدندکه آن روز دنبال دختر بودند. به طرفشان دو  یداد. چند مرد  یرونرا ب

 از آنها گفت: یکیبهزاد.  یدند

 !یهاون روز یهمون پسره  ینا-

به آنها تذکر دادند. دختر محکم بهزاد را گرفته بود.  یبلند یبا صدا پرستارها
 انداخت. یدلرز یم یداو که مانند ب به یالهام نگاه 

 کنن؟  یکارتخوان چ یشده؟ اونا م یزیچ-
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 و گفت: یدژاکت بهزاد را کش محکم 

 گرد... .  یدفعه برم ینکنم! لطفا! به خدا ا  یخواهش م-

 نداد او حرفش کامل شود. مچ دستش را گرفت و روبه ونداد گفت: اجازه

 گردم!  یبر م-

 سمتش رفتند. بهزاد آرام گفت: آهسته به یبا قدم ها پرستارها

 ی. بعد خودت میمر  یراه و باهم م  ینشمارم. هم  ی! تا سه میونهد  یدختره  -
 و خودت! خسته شدم از بس... یدون 

 کرد ادامه داد.  ینگاهش م یدهشدن آنها روبه دختر که ترس یکنزد با

 سه!-

. بهزاد محکم یدچسب ینبر زم یشرا از بهزاد نداشت. پاها ینکه گمان ا  دختر 
 . هر سه ماتشان برد. یدنو شروع کرد به دو یددستش را کش

خورد  یکه تا دستش به جنس مونث م  یشههمون بهزاد چند وقت پ ینا-
 شد؟ یرو به اون رو م ینحالش از ا

 د گفت:و روبه وندا یستادا ینهلبش نشاند. دست به س یرو یلبخند الهام

بهش  ینکهروانپزشک، مثل ا یشرفت پ یبابا اون زمان  همراه با بهزاد م-
ده. هفت سال از   یعکس العمل رو نشون نم  ینمواقع ا  یگفته بود. در همه 

بهزاد   یگذشته! هرچند برا  یو بچه اش گذشته. هرچند سخت؛ ول  یماهفوت فر 
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شه.  یم پاکاز ذهن  یستندکه ن  یکسان   یو خاطره  یاددردناکه؛ اما به مرور  
 .یستن یقائده مستثن ینبهزادم از ا

 دست الهام را گرفت و گفت: نیاوش

 داخل، روانپزشک جغله! یمبر  یاب-

که خواهر و   ینکردند. زودتر با ا  یاو زد. از آنچه که فکر م یبه بازو مشتی
ل لب نشاند. از کنار در به نها  یرو  یبرادر هستند کنار آمده بودند. ونداد لبخند

شد و  یرهخورد. خ ینشسته بود و با ولع کمپوت م یشکه با خنده سرجا
 گفت:

 شه خوشگلم... ! یم یلتبد یقتداره آزوهات به حق-

*** 

 یبود رفت. رو یک که در همان نزد  یپارک  ینفس زنان به سمت انتها بهزاد
 گفت:  یانشست. سپس روبه پر  یمکتن یناول

 آخه؟ یایکردم همه اش از جلوم درم  یچه گناه -

را از  یشنشست و موها ینزم یبودن بهزاد، رو یتوجه به وسواس یب  پریا
 صورتش کنار زد. یرو

 یم یدامرم پ یبابت سه بارش ممنون! هرجا م یول یه؛دونم چه حساب ینم-
 . یانرم م یم یکنن. هر قبرستون 

 ! یکیافتن دنبال  یکه نم  یلدل یکه دنبالتن بچه؟ ب   یکرد  یچه غلط -
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 را به سمت بهزاد چرخاند. سرش 

و   ینچندتا زم  یکردن برا  یز نکردم. بخاطر پول دنبالمن! دندون ت  یغلط   یچه-
بهم بزنن تمام مال  یونگیخوان انگ د یچند تا ساختمون و چندرغاز پول! م

 یاپر  ی! بعدم بگن گوربابایشونخوش یو بکشن باال و برن پ یمو اموال مادر
 !یمارستانهت یکه گوشه 

که مورد اعتماده بکن تا دستشون بهش نرسه   یمال و اموالت و به نام کس-
ساختمون و  یدونمچم یا! یور به اون ور بر  ینها از ا یونهبهتره مثل د یناز ا
 طال بخر بذار تو بانک.  یارو بفروش حواله کن خارج از کشور!  ینازم

آدم ها با دختر  ی یهماند. مانند بق یرانکه داده بود. ح  ییراه ها از  خودش
نفر  ینکرد. بعد از هفت سال، انگار او بعد از نهال اول  یصحبت م یناشناس

بلند شد. کنار بهزاد نشست  ینزم یکرد. دختر از رو  یبود که حالش را بد نم
 و گفت:

دختر  یک یبرا یعاقل کن بذارم برم! کدوم ادم  یداشکو آدم مورد اعتماد؟ پ-
 شه؟ یکنه خب؟ من کجا از فروش آپارتمان سرم م  یم یتنها کار

 یزد. اخم یشبه موها یکارش کالفه چنگ   ینبلند شد. از ا یشاز سرجا بهزا
 روبه دختر گفت: یتاش نشاند و با عصبان یشانیپ ینب

دردسر  یراه من سبز نشو! حوصله  یجلو یگهنداره! فقط د یبه من ربط -
 خودت بکن!  یبکن یخوا یم یرم. هر کارندا
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 یتند از پارک خارج شد. چندماه  یبزند. با قدم ها ینماند تا او حرف  منتظر  
 ی خواب آور هم اثر  یقرص ها  یآمد. حت   ینم  یشبود که خواب به چشم ها

جا بماند. خودش را مدام  یک توانست  ینداشت. آرام و قرار نداشت. نم
 ماشینتوجه به  یبود. ب  یدهفا یکرد؛ اما بازهم ب   یمختلف م یسرگرم کارها

همسرش   یادبا    یرد شد. لبخند تلخ   یابانآمدند. از خ  یکه به سرعت م  ییها
 زد و آرام گفت:

 کنم.   یراحت شده. آخرش همون کار و م یزهاچ یلیبابت خ یالمحاال که خ-

شد.   یرهرفت خ  یانداخته بود و م  یینه بهزاد که سرش را پااز پشت سر ب  پریا
او باال انداخت   یحرف ها  یبرا  یسرش را مرتب کرد. شانه ا  یرو  یشال مشک 

 هم انداخت. یرا رو یشپاها یالخ یو ب 

بهتره همه رو تمام  ی؟که از دستشون راحت شم؛ آخر که چ   یدمهمه دو ینا-
خواب راحت نداشتم.  یک . دو ساله یمزندگ یو کمال به نامشون بزنم برم پ
 کنم.   یدو ساله تو پارک شبام و روز م

 یاو، از رو  یتوجه به رفتار و حرف ها یدور نشده بود. ب   یادهنوز از او ز  بهزاد
 بلند شد و گفت: یمکتن

 ندارم. ی. فعال چاره ایستغرور نداشتم مهم ن-

. باد یدلرزاند. به سمت او دو یکه بند بند وجودش را م  ییتوجه به سرما بی
 یکالغ ها را در روز ابر  ی. صدایدوز یدرختان م یشاخه ها یانم یسرد

رفت   یم  یمارستانشد. بهزاد با اخم به سمت ب  یم  یدهاسفندماه به وضوح شن
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بهتر شدن!   هکرد به خوب بودن، ب  یو غرق در فکر گذشته بود. او هم تظاهر م 
توانست. محض  یبه خودش که نم یدتوانست دورغ بگو یم یکس  به هر 

که   یگذشت عذاب   یکرده بود. هرچه م  یگرانخودش را هم رنگ د یدلخوش
 یننبود. آسمان ا یز چ یچروزها ه ینشد. او در ا یم یشتر ب یدکش یم

 یزهنداشت. انگ  یدیام  یتهران بود. شاد  یگرفته    یمانند آب و هوا  یشروزها
شانه   ی. دستش را رویدنفس زنان به او رس  یادادن نداشت. پر   ادامه  یبرا  یا

 او گذاشت و گفت: ی

 ... کمکم کن! یکبار  ینلطفا... هم-

 هم فشرد. به سمت دختر برگشت. یرو یترا با عصبان یشلب ها بهزاد

روزا  ینکمک بخواه! مثل کنه ا  یگهد یکیاز جون من؟ برو از  یخوا یم یچ -
برسم.   یام! برو بذار به بدبختیایرم از جلوم در م  یبه من... هرجا م  یدیچسب

به بعد من  ینجااز ا یجام که کمکت کردم برو خداروشکر کن؛ ول ینتا هم
 .یستمن

او انداخت. دست از دهان خود برداشت و همانند او  یبه حلقه  ینگاه  پریا
 بلند گفت: یبا صدا

امروز پسم  یتوهم اگه مشکل داشت  .یامکه همه اش از جلوت درم  یدببخش -
دنبال زنت؛ اصال چرا قبول  یرفت  یم یشد یمن م یخیالاون روز ب ی،زد یم

که چشم   ییبگو توهم از اون مردا  یفتی؟که تو دردسر ب  یو با من اومد یکرد
 یکمک م  هشراه ها ب  یمراه و ن  ینتو ا  ی. با خودت گفت یستو دلت به زنت ن

 کنم بعدم... .
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صورت او فرود آمد. حرف در  یبه جوش آمد. دستش باال رفت و رو خونش 
گونه اش گذاشت. صورت بهزاد گلگون شد.   ی. دستش را رویدماس  یادهان پر 
 گفت:  یتشد. با عصبان یک به او نزد

 ی. االنم از جلویوردمبدتر سرت ن یخفه شو! فقط ببند دهنت و تا بال-
 چشمام... .

که لبش را گاز گرفته بود و چشم   یاحال پر را ادامه نداد. دلش به حرفش
. لحنش را یدبه صورتش کش یشده بود. سوخت. کالفه دست  یسخ یشها
 آرام تر کرد و ادامه داد. یکم

 برو! فقط االن از جلو چشمم دور شو!-

 ینکه در ا  یاکرد. پر   یم ییاو خودنما یزده  یخصورت  یرو یشپنجه ها رد
که بهزاد به او زده بود.   یم گرفته بود با تلنگر عالم و اد  یروزها دلش از همه 

قدم به سمت او   یک شد.   یمان. بهزاد از کارش پشیستنآرام شروع کرد به گر 
 قدم عقب رفت و گفت: یک برداشت. با ترس 

خوام   ی. نمیخدا کمکم کرد  یبگو محض رضا  یدیشون. فقط اگه دیرماالن م-
 .یفتینبخاطر من تو دردسر ب

 یدبکند. نبا یتوانست کار ینم یشتر ب یناز ا یگر . دستادیا یشسرجا بهزاد
وار عاشقش بوده را از دست داده  یوانهکرد او همسرش را که د  یفراموش م

 یکرده است. بابک که تا االن نظاره گر کارها  یناست و آن دختر علنًا به او توه
. یدکش  ینزم  یرا رو  شآمد و چمدان  یرونبرادر بزرگترش بود. از داخل کوچه ب
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گونه اش برداشت و به سمت   ی. دستش را از رویندبهزاد را بب یستاددختر نا 
 .یددو یگرید

! یخیالدونم چرا عذاب وجدان گرفتم. االنم ب ینم یهرچند خوب گفتم؛ ول-
 هم حقم بود. یلیس ین. ایمزندگ یبهتره برم پ

پالتواش کرد. بابک سوت زنان به طرفش  یبرا درون ج یشدست ها بهزاد
 رفت.

و نشونش  یتذات واقع یآدم حرف بزن  ینع یکیبار با  یکشه  ینم یعنی-
 ی؟ند

 یکه فکر م  یزیبابک، متعجب به سمتش برگشت. زودتر از چ یبا صدا بهزاد
 کرد خودش را به تهران رسانده بود.

 ی؟کن  یکار م  یچ  ینجاتو ا-

 ینماومدم بب  یکرد  یداپ  یخواهر برادر ناتن  یاواال! مامان زنگ زد گفت ب  یچیه-
اونا  ی یهسا یر تو که با ت یلوخر؟ن یبچه ها یم؟کرد  یداچه خبره! حاال جدا پ

دختر زن بابات و از جمله بچه  یادتع یمارستانب یشد اومد یچ  یزد یرو م
 کرد؟  یشهسال خون ما رو تو ش 19اون زنه که  ی

 یلیگفت. به زور آمده بود. مادرش خ  یرا م یشتفاوت حرف ها یب  بابک 
بار دوم شماره  یاز زن پدرش نداشت. پدرش برا یاصرار کرده بود. دل خوش

 را به سمت بهزاد گرفت. یو گوش یدکش  یبابک را گرفت. پوف  ی
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شده.   یبغ  یروز نه! از د  یا  یدار  یز زنش خبر تو ا  ینهخواد بب  یباباست. م  یاب- 
 خودش و با چاقو زده!  یبچه  یونهد ینکهمثل ا

 را از او گرفت. تماس را وصل کرد. یگوش  بهزاد

 .یو بده بهزاد اگه کنارش یتهران؟ گوش یدیالو بابک؟ رس-

 یازش ندارم؛ ول یمن خبر یریاز زنت آمار بگ یخودمم! سالم! اگه زنگ زد-
 .یستشده ن یننشه که زنده موندنش تضم یداشطرفا پ ینبهتره ا

حرف برادرش پوزخند زد و همان طور که باهم به سمت  ینبه ا بابک 
 رفتند گفت: یم یمارستانب

 یینره، مامانش چه بال  یادتوقت    یه.  یزهدختر زن بابا واست عز   ینچه قدر ا-
 سرمامان آورد.

 داد.  یرونبه او رفت. پدرش نفسش را ب یغره ا چشم

اون زن  یفهم یو م ینازش شد بهم زنگ بزن. خودت که ا یباشه! اگه خبر -
 شد. یبود ازش جدا م یا یگهمنه، هرچند اگه کس د یموردعالقه 

 .یدمسخره خند بهزاد

 یکن! برا  یروناز سرت ب  یدرخواست طالق بد  یعو سر   یرشز  یبزن   ینکهفکر ا  -
دخترت فکر کن! من و بابک که واست مهم  ی یندهبه آ  یتتو زندگبار  یناول

 . الاقل به فکر الهام باش!یمنبود
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شده بودند. بابک با  یمارستانچمدان را فشرد. وارد ب یدسته  یعصب بابک 
 بلند گفت: یصدا

 .یمو دخترش! بذار جدا شدن، از دست جفتشون راحت ش یلوفر ن یگور بابا-

 گفت:  یتدور کرد و با عصبان را از گوشش یگوش  بهزاد

شونزده سال تو گوشت  ینا یو صدبار تو ینخفه شو بابک! اعصاب ندارم. ا-
و به پرو  یکن  ینداره که همه اش اخم و تخمش م یگناه   یچخوندم. الهام ه

 .یچیپ یپاش م

 او را در آورد. یادا بابک 

کن، تو که   یزندگ  یکهاون زن یباره من و بذار کنار برو با بچه ها یک پس -
 . یکن  یبخاطر اونا همه اش با من کلکل م

 روبه پدرش گفت: بهزاد

 !یسلطان  یزنم. خدافظ آقا یشد بهتون زنگ م یخبر -

 دوم را زد و روبه بابک گفت: یآسانسور شدند. بهزاد طبقه  وارد

نطق باز کن و رو حرف من حرف  یعد الک ب یناون بچه ها ک یناول برو بب-
 بزن!

عذاب  ی یه. سه تاشون فقط مایستخوان باشن واسم مهم ن یم یهر خر -
 من و مامانن. 



  

 
1059 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بود. بابک   یخته. از صبح اعصابش بهم ریدهم ساب  یرا رو  یشدندان ها  بهزاد 
 ینرا از رو بسته بود. با باز شدن در، بهزاد زودتر از او کاب  یر شمش  یامدههم که ن

پرستارها، به سمت اتاق نهال رفت. چند  یتوجه به اخم ها یرا ترک کرد. ب 
 یشکمپوت ها چشم ها  یخال یها یقوط  یدنتقه به در زد و وارد شد. با د

 او برداشت.   یرا از جلو  یگر کمپوت د  یدرشت شد. به سمت نهال رفت و قوط 

 !یهمه کمپوت خورد ینا یومدیکه ن  یبسه! از قحط -

 زد و گفت: یحرف، لبخند ینا یدنبا شن نهال

 نداره. یدکتر گفت اشکال-

را که از خنده سرخ شده بودند را نگاه کرد.  یاوششماتت بار آوا و ن بهزاد
 ونداد در جمع نبودند.

نهال؟ کدوم   یکور ش  یخوا  یم  ی؟دکتر گفته با قند باال، کمپوت آناناس بخور-
 گفته؟  یسواد یدکتر ب 

 به خودش آمد.  نیاوش

 یخوره، خودش و م  یبخوره. آب کمپوت و که نم یزیتونه چ  یدکتر گفت م-
 خوره!

که  یکمپوت  یسه قوط  یدنوارد اتاق شد. با د یسصورت خ با سر و الهام
 بود. گفت: یداخلش خال

 چه خبره بهزاد؟ ینجاا-
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 بهزاد زد. یتعصبان ینبه ا یلبخند نهال 

 یحرص دادن ونداد، محتوا یبرا یدوتا موذ یننخوردم بابا! حرص نخور! ا-
 کردن.  یظرف در بسته خال یداخلش و تو

 یره. نهال به الهام خیدبه صورتش کش  یبهزاد دست   .یدندبلند خند  یاوشو ن  آوا
الغر، قد کوتاه، چشم  یکلزد. ه یبا او نم ییمادرش بود. مو یهشب یقاشد. دق

پوست گندمگون، گونه   ی،حالت دار قهوه ا  یکم  یروشن، موها  یقهوه ا  یها
به او  ینهال شد. لبخند شرمنده ا ی یرهبرجسته! الهام متوجه نگاه خ یها

اوقات   یگفت. تنها گاه   ینم  یزیجمع، او از همه ساکت تر بود. چ  ینزد. در ا
وجود او را درک نکرده  یاوشکرد. هر چند هنوز هم ن  یصحبت م یاوشبا ن

که هر کدام خانواده اش به   ییاز آدم ها یچکدامداد. با ه یبود؛ اما بروز نم
و  یستاددر چهارچوب ا. یدرس تاقآمدند. راحت نبود. بابک به ا یحساب م

 که نشسته اند گفت:  یبدون نگاه کردن به کسان 

فقط بخاطر اصرار مامان  ینجا. اگه اومدم ایستمخوشحال ن یدنتوناصال از د-
گم که   یکه شما رو قبول کنم. پس از اول بهتون م  یستمبوده. من مثل بهزاد ن

 !ینش یک به من نزد یناش تالش نکن یگهمثل دختر د

 یکیمادرش، پالست  یبابک را نداشت. از خجالت کارها  یدنمان دکه گ  نیاوش
به بابک رفت.   یصورتش گذاشت. بهزاد چشم غره ا  یبود را رو  یکیکه در نزد

 شرمنده شد.  یگریکس د  یبار بابت کارها یناول ی. برایدنهال لبش را گز 

 بده! یماتومزن باباتن بعد اولت یبچه ها یاک  ینباال بب یار تو اول سرت و ب-
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دستش از چمدان رها شد.  یاوش،نهال و ن یدنسرش را باال گرفت. با د بابک  
 و گفت: ید. ناباورانه خندیدگز   یروبه نهال که لبش را م

 گرفته؟   یتونشوخ-

 حرف مفت نزن! یدیبهت گفتم تا ند-

 گفت:  ینسبتا بلند یباور بهزاد چند قدم به سمتش برداشت و با صدا خالف

در حق تو کردن،  یادیز یقبال کارها یاوشچون نهال و ن ی؟ه چ خب مثال ک-
خوشحال باشم بگم و بخندم و  یرمشون؟به عنوان خواهر و برادر بپذ یدبا

فقط مسبب   ین،دو نفر ک  ینا  یستبرادر! برام مهم ن  یخوش آمد بگم؟ نه آقا
 یتو روشون هم نگاه نم یگهد یدممامانن! اتفاقا حاال که فهم یتک تک زجرا

 دو نفر و قبولشون کنم.  ینمن ا ینیکنم. در ضمن تو خوابتم بب

صورتش برداشت. پشت سر بهزاد  یرا از رو یک زد. پالست یپوزخند نیاوش
 و گفت: یستادصورتش سرخ شده بود ا یتکه از عصبان

! االنم یو نشون داد یتواقع یخوب رو یواست کارت دعوت نفرستادن ول-
 !ینمتنب یگهد یرونبرو ب

 چمدانش را محکم گرفت. ی هدست

سه  ینبا ا یگرفت   یمرفتم. فقط بهزاد تو... اگه تصم  یهم داشتم م  یگفت   ینم-
 ! یکش  یخط قرمز م یک دور من و مامان و  ینفر خوش باش

 روبه نهال ادامه داد. سپس
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 نهال خانم!  یدبهترباش- 

کرده بود   یسپر   یکه مادرش به سخت   یشانزده سال  یادرا به آنها کرد.    پشتش
 نهال آمد. یافتاد. صدا

ما باعث   یره؟بابات زن دوم بگ  یمما باعث شد  یم؟و الهام  یاوشمقصر من و ن-
خودمون  یم؟ما بود یزندگ  ینا یکجا یم؟خاله کوثر بود یدرد و رنج ها

 یم؟سال تو فالکت بزرگ ش یستب یمخواست

زد و روبه  یپوزخند یاوشگذاشت. ن  یشزخم کنار پهلو یرا آرام رو دستش
 نهال گفت:

 فهمه که باهاش... . یمگه م ینا-

 زد. یشبا تشر صدا نهال

 یم؟! بذار خودش بگه! ما مقصر یاوشبسه ن-

 به سمت نهال برگشت.  بابک 

 مادرت مقصر بود.  ینه؛ ول-

 . کم نشده بود  یشب. سوزش جراحتش از دیداش را از داخل گز  گونه

بگم  یرمالهام و بگ ی یقهمن  یمونهم ینبچه هاشه؟ مثل ا یر گناه مادر تقص-
حال و روز انداخت. ازت متنفرم!   ینسال ما رو به ا  یستمادرت ب  ینکهبخاطر ا

 نداره. یبزرگترا، اشتباهات اونا به ما ربط  یکارا

 بلندتر کرد. بهزاد نگران نهال را نگاه کرد.  یرا کم صدایش
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بگم مقصر پدر و پدربزرگ تو بودن که   یرممونه از ونداد طالق بگ  یم  ینمثل ا- 
رو گردن ما  یهمن به اون حال و روز افتادم. درسته؟ اشتباهات پدرت و هد

. پدرت، خاله رو نخواست یمنداشت  ینقش  یچالهام ه  یو حت   یاوشننداز! من و ن
 نفر قانع نبود.  یکو به 

 آوا روبه نهال آمد. صدای

بحثو! االن جاش   ینصورتت عرق کرده. تموم کن ا  یده،نهال؟ رنگت پر   یخوب -
 . بذار واسه بعدا!یستن

 به سمت خواهرش رفت. نگران دستش را گرفت و گفت: الهام

 آروم باش نهال!-

 به او زد. یتلخ  لبخند

خودم  یه؟بخاطر کار هد ی؟اچرا شرمنده  ی؟کش یچرا از من خجالت م-
 یمبش  ینا  یمخواست  یاز ما نم  یچکدوم. هیستن  یشرمندگ   یخواستم. پس جا

 یهخان به هد یونبود. اگه هما یادگذشته ز  ی. اشتباهات آدم هایمکه هست
 حاال که شد.   یشد؛ ول  ینم  ینجوریوقت ا  یچ. هیمگفت که ما مرد  یدروغ نم

 آمده بود ادامه داد. ییناز موضع خود پا یروبه بابک که کم سپس

 ! یر از من پس بگ یاب یریتاوان نخواستن خاله رو از ما بگ یخوا یاگه م-

کنار تخت بود انداخت.  یعسل یرو ینیکه داخل س یبه سرنگ  نگاهی
سرنگ را با دستش  یش،نگاهشان به نهال گره خورد. خالف سوزش پهلو

 ردنش گرفت. بهزاد هل زده گفت:گ  یبرداشت و جلو
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 ی؟کن  یم یهکارا چ  ینبذار نهال! ا- 

را گم کرد. الهام دست نهال را گرفت؛ اما او سرنگ را  یشدست و پا نیاوش
 بلندتر ادامه داد. یسمت گردنش گرفته بود. روبه بابک با صدا

  ی؟ش یقانع م ینجوریپس بدم؟ ا یخوا یم-

. از حرف یدلرز یم یشبود. دست ها او داغون ی. از نظر روح یدخند عصبی
خنده از  یخواست. کم یآرامش م یخسته شده بود. دلش کم یتکرار یها

 آمد. یاوشن یته دل...! صدا

بندازش کنار، به جهنم که ما رو قبول نداره.  یدوست دار ینهال جون هرک -
 . بذارش کنار!یستماهم مهم ن یواسه 

 کردند گفت:  یآنها که نگران نگاهش م یبه همه  نگاهی

از زنش جدا شده من تاوانشو بدم  یکدوم مرد  ینینبب یریناستعالم بگ یک -
 همه راحت شه! یالخ

 .یدکش  یبهزاد نگاه کرد. الهام با التماس مچ دستش را خالف گردنش م به

من باعث شدم  یدون  یُمرد؟ مگه نم یماهشد فر  یچ  یدون  یتو بهزاد! م-
 یناز ا  یتا بس کن  ی؟راحت ش  یکمتاوانش و بدم تا    یخوا  ی! میرهسرطان بگ
تو سطل آشغال؟ تا  یرو بنداز یرهت یلباس ها ینتا ا ی؟زورک  یخنده ها

 بالخره... .

آوا، چندتا از پرستار ها به سمت داخل آمدند. بابک نگران شد.  یصدا با
 دو زانو نشست و گفت: یرو یاوشن
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. بندازش کنار اون سرنگ یرندا یریتقص یچبس کن خواهر قشنگم. تو ه- 
 رو! یلعنت 

 یگر به سمت نهال رفت. محکم مچ دستش را گرفت. نتوانست د بهزاد
پرت کرد.  یسرنگ را از دستش گرفت و گوشه ا یع مقاومت کند. الهام سر 

 روبه بابک که وسط اتاق ماتش برده بود گفت: یتبهزاد با عصبان

 ! گمشو!ینمتنب یگهبابک! د یرونگمشو ب-

 نفسش را آسوده رها کرد و به سمت بابک رفت. آزاد

 !یش یگه ناراحت م  یم یزیچ یک  یستبرو بابک! حال بهزاد االن خوب ن-

 حرف آزاد زد و گفت: ینبه ا نیشخندی

شوهر اول،  یبا اون نداره و فقط بچه  ینسبت  یچکه ه  یخواهر  یگه،آره د-
 .یدهم یحزن باباشه روبه برادرش ترج

 و آرام گفت: یدنهال را در آغوش کش بهزاد،

 آروم باش! ی،نهال یستن یزیچ-

 بلند گفت: یداشت با صدا ینسبتا بزرگ  یکه جثه   پرستار 

اتاق و نداره!   ینتا چند ساعت حق ورود به ا  یچکس! هیرونب  یدهمه اتون بر -
 محترم. یآقا یرونب یدبر 

 گفت:  یرفت بلند بلند م یهمان طور که م یاوشکردند. ن  یرونرا ب همه

 یم؟بر  یکجا م  یشممن داداش خون-
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خارج  یع تذکر داد تا سر  یبلند ی. پرستار با صدایدبگو یزیتا آمد چ الهام 
آنها که رنگ به  یو روبه هردو یدداغش کش یشانیبه پ یشود. نهال دست 

 صورت نداشتند گفت:

. اگه زنگ زد یننگ یزیاتفاق به ونداد چ ینخوبه! در مورد ا ! من حالمیدبر -
حالش خوبه. بعد از چند روز رفت خونه استراحت کنه. خودتونم مقصر  یدبگ

 .ینندون

 زد ادامه داد. یرا داخل سرم م یروبه پرستار آمپول سپس

 شه خواهرم بمونه! یم-

 اشکال نداره!-

شده بود. شرمنده بود. هم  یز عز  یدهزد. خواهر بزرگترش نرس یلبخند الهام
مادرش!، با رفتن پرستار، نهال دستش را  یهم کارها یانمهر ک  یبابت کارها

 بلند کرد و گفت:

 رو از زبون خودت بشنوم.  یزاچ یسر  یک خوام  ی! مینجاا یاب-

 یو  مبل کنار تخت او نشست. اتاق  ی. الهام رویدخودش کش  یرو  یرا کم  پتو
 یینتر و بزرگتر بود. الهام سرش را پا یز اتاق ها تجه ی یهنسبت به بق یپ یآ 

 انداخت.

 دم. یبپرس جوابت و م-

 ی؟ازش دار یمامان االن کجاست؟ خبر -
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 شد. یرهانگشتش خ یبه بندها الهام 

. بهم زنگ زد یستدونم تهران ن  یدونم کجاست، فقط م  یهم آره هم نه! نم-
. گفت ییبهش گفتم کجا یازم جنون گرفته بود. هرچ کرد. ب  یهپشت تلفن گر 

کرد   یم ین. خودش و نفر یفتهبه من ن یچکدومتونچشم ه یگهرم تا د یم
سراغش  یشسال پ یستهمون ب یکه اون بال رو سرت آورد. حال و هوا

 ! هاومد

بود. آن هم  یر دلگ یمادرش نبود. از او کم یر داد. تقص یروننفسش را ب نهال
 در اتفاقات گذشته نداشت.  ینقش یچکه ه  ینه بخاطر خودش، بخاطر ونداد

 کرد.   یکار و م  ینبود ا یم یگهد یهر ک  یدمقصرنبود؛ حق داشت. شا-

 نگاه کردن در صورت نهال را نداشت. یرو ی. از شدت شرمندگ یدلب گز  الهام

. از یدون  یقسمت ها رو نم یناون شب بهت بگم. فکر کنم ا یبذار از عروس-
بشه. اون شب تو   یخیالکردم ب  یکه به من گفت التماسش م  یشچند سال پ

 ی. نمیدیخان و ونداد رو د  یونتوجه هما  یبهش، وقت   یخورد  یوقت   یعروس
 یاون شلوغ  یرو از کجا آورد؛ همه اش و تو یهوش یب  یدونم اون داروها

تو زوم کرده بودم که  یرو یشتر ونداد، من متوجه نشدم. ب انیول یتو یختر
چند هفته قبلش   یقابود. دق یعروس  یتو  یانمهر . کیداشت  ییآشنا  یته چهره  

 ی. چندبار مینمامان هست  یگمشده    یهمون بچه ها  یاوش. تو و نیدیمفهم
من جم   کنار مامان از    یشم. بگم که مراقب اون باش؛ ول  یک خواستم بهت نزد

اون  ینکهنبود. مثل ا یشما، کار ساده ا یاصل یتکردن هو  یداخورد. پ ینم
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پول داده بود تا تونسته بود. اسم شما ها رو عوض کنه.  یکل  یمازمان هم ن 
 اسم شما رو تو شناسنامه اش وارد کرده بود.  یباز  یتو شناسنامه با پارت   یحت 

 یاو تنگ شده بود. الهام نگاه  یزد. دلش برا یلبخند کمرنگ  یما،ن یادبا  نهال
 به او انداخت و ادامه داد.

ونداد  یوانل یتو یزیشه مامان چ یمتوجه م یانمهر اون شب، ک ینکهمثل ا-
پشت سر شماست. با اون  یقادق یانافته. ک یراه م ینماش ی. وقت یزهر یم

زنه.   یکنار جاده با فاصله ترمز م  یآهن  یها  رفت تو جدول  ینتصادف که ماش
ک درصد ونداد ی. مامان چند نفر و فرستاده که اگه  یش  یم  یادهپ  ینتو از ماش

کنن. ونداد از   یهوشت م یشه. تو رو ب  یکتبه هوش بود. اجازه ندن نزد
شه. همون جا  یهوش م یب  یاد،به سمت تو ب یادشه. تا م یم یادهپ ینماش

زنه  یبا من تماس گرفت که مامانت نهال و با خودش برده. زنگ م یانک
به اون   یدمرس  وقتی. خالصه کنم. تا  یفتهراه م  یناورژانس، خودش دنبال ماش

. بعد یدانبار مردم و زنده شدم. فرصت نشده بود به مامان بگم شماها زنده ا
. مامان ینکن  یبه ظاهر فرار م یانمهر . تو و کیمش یاز چند ساعت وارد انبار م

فرسته  ی. همون دو نفر و میفتهاتفاق ب ینداده ا یو م ینکه احتمال ا
جر و بحث کردم. به پاش افتادم  هاشدنبالتون! حال مامان خوب نبود. با

اون دوتام   یکه تو دخترم  یجور  ینمحکم هلم داد و گفت: هم  یادامه نده؛ ول
 یادو ز  یانمهر مدت ک  ینا  دونم.  یجا م  ینبچه هام بودن که ُمردن! خب تا هم

 .یو گرفت  یمشد که اون تصم ی. حاال تو بگو چ یدمند

 فرستد.  یرا پشت گوش اش م یشموها نهال
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  ی؟و دوست دار یانمهر چه قدر ک- 

 ی؟پرس یو م ینچرا ا-

 چرخد.  یچپ م یبرد. به شانه  یبالشت اش فرو م یر دستش را ز نهال

شه.  یم یجور ینموقعا هم یاون حالش خوب نبوده. االنم بعض یدون  یم-
 یای؟کنار ب  یزاشچ ینبا ا یتون  یم یول یمونه؛هرچند گفت از کارهاش پش

 .یدفهم یاو نم یرا از حالت چهره  چیزی

آدم داغون به تمام  یک  یدمشد یکاتو آمر  یشناسم. وقت  یدو ساله اون و م-
 ییاون چندسال فقط به بالها یاوته؛ ولتف ینشون بده که ب  یدمعنا بود. شا

بهش اعتماد نداشتم؛  یلکرد. هرچند منم اون اوا  یکه سرتو آورده بود فکر م
 عوض شد. مونداد و داره نظر  ی،از دور هوا یکه چجور  یدمد یاما وقت 

 کرده واسش؟  یکار مثال چ-

دونست ونداد به  ی! اون میانهکه ونداد تو مشهد داره، ماله ک  یدفتر وکالت -
تونست کل سهام  یمان یچ  یبرا یکن  یافتاده بود. فکر م یچه حال و روز

 یتونست بزنه رو یم ینه! اون بازم به سادگ  ی؟باز یک شرکت و بخره؟  سر 
کنار تا   یدپدرش؛ اما نخواست. اون کش  یتوجه به حرف ها  یکه بود. ب   یزیچ

داشت کم بشه. اون  که  یدرصد عذاب وجدان  یک . تا ینشماها خوشحال ش
 ییر دفعه تغ یکحرف ها، رفتارها و... همه اش تظاهر بود به بد بودن. اگه 

کاراش بخاطر من نبود. خودش  ینکردند. ا یداد همه شک م یم یهرو
کردن   کم  یهم برا ی،تو خواهر من یدفهم یجبران کنه. وقت  یکمخواست تا 
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 یهاز جون و دل ماثابت کردن عالقه اش به من،  یعذاب وجدانش هم برا 
 !یشبخش یدونم نم یگذاشت. هرچند م

خان   یونکردند. هما  یشده بود. انگار همه تظاهر م  ینسنگ  یکم  یشها  چشم
 یشاز کارها یانمهر کرد به بد بودن تا از ونداد محافظت کند. ک یتظاهر م

 بود. فکرش به سمت آن روز رفت. یمانپش

بهم گفت  یانرو قطع کردم. ک یگوش  یدنبالمونه، وقت  یکیبودم  یدهمن فهم-
 یچندسال چ  ینخالصه بهم گفت ا یلیمامان بوده. خ یدم،که دزد  یاون کس

خانواده است. بهم اخطار داد.  یز عز  یاز آدما یکی یشده و قصد مامان نابود
ما  ینکنم اون ماش  یسرم داد زد تا کار یچند سال حت  ینبار در ا یناول یبرا

 یاتفاقات واقعا سخت بود. مادر ینم. هرچند هضم انخواست یرو گم کنه؛ ول
خواست انتقام بچه ها   ینرفت. م  یرونلحظه از فکرم ب  یک همه سال    ینکه ا

خواهش کردم که  یانمهر . از کیرهسروش بگ یو شوهر مرده اش و از خانواده 
 یدادم اگه اجازه بده قربان   قولنگه. مخالفت کرد. بهش    یزیچ  یهبه ونداد و بق

که داشتم   یسخت   یاون سه سال زندگ   یبخشمش! رو  یاون بشم م  یه  خواست
 بستم. اول نه آورد؛ اما بعد قبول کرد. یچشم م

رنگ خواهرش  یقهوه ا یبه موها ی. الهام دست یدکش  یشبه پلک ها دستی
 و گفت: یدکش

 دونه؟ یونداد م-

 نهال نقش بست. یلب ها یرو لبخندی
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جا، بحث گذشته رو   ینهم  یشب. دیمهم نذاشت  یهردومون پلک رو  یشبد- 
نوشته بود  یکه ادامه اش و پدرش به فارس  ی. اون از دفترچه خاطرات یمبست

و جهان که بعدها دست دوست  یماگفت. همون دفترچه خاطرات ن
 یکاتفاقات به    ینا  یچند روز گفتم. همه    ینمشترکشون افتاده بود و من از ا

بچه هاشون  یخواسته  یگذشته که چشم رو یشد. آدم هانقطه وصل 
رفته شده  یو خواستن آبرو یدنبستن. بعد از چهارسال دست از اونا نکش

. حاال که یمکرد  یسال تو گذشته زندگ  یستبسه! ب یگهاشون رو برگردونن. د
. هرچند یستدر توان من ن یگهواقعا د یم؟رو شد. بازم کنکاش کن یهمه چ 

که   یشه. مخصوصا با سکوت  یصاف نم یانها با ک یسادگ  ینابا  ددل وندا
 یمببخشم زندگ ی... . هرچ یدممن همه رو بخش ینگفت؛ ول یچیکرد و ه

 عالم و آدم... . یهمه  یخیال. بیممدت از همه دور شد یک  یدراحت تره. شا

 خواهرش را نوازش کرد و گفت: موهای

 . یکن  یم یخوب کار-

. سرت و یشرمنده نباش یگهکه د ینها یواسم بکن یتون  یکه م یتنها لطف -
که   یانمهر . چه بخاطر کیاتفاقات نداشت  یندر ا ینقش یچ! تو هیننداز یینپا

 بهش حق داد.  ید! بایههد یچه بخاطر کارها یزد و عاشقش شد

 یبود که فکر م یزیکرد. او خوب تر از آن چ  یندر دلش نهال را تحس الهام
 کرد. 

 یش؟بخش یشه؟ م یم یچ  یمان-
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 دست الهام زد و گفت: یرو یکی. یدخند نهال 

نبخشمش؟ در ضمن اون سرپناه  یدسال بزرگم کرده. چرا با یستبابامه! ب-
ما کم نذاشت. هرچند اونم  یبرا یچیچندسال ه ینبود. تو ا یاوشمن و ن

دخترم از   یکمونه.    یمن بابا م  یتا ابد برا  یمان  یداشت؛ ول  یادیاشتباهات ز
 نه؟ یرهگ  یبه دل نم یزیباباش چ

 تکان داد.  ینف  یبه معنا یسر  الهام

 سوال ازت بپرسم الهام؟ یک راستش -

 خواب آلود او زد و گفت: یبه چشم ها یداد. لبخند یهبه مبل تک الهام

 آره! -

 جهان کجاست؟ اونم زنده است؟-

 .یداش کش یشانیبه پ یدست  الهام

 یددونم. شا یمورد و نم یک ینبود که ا یچیدهپ یز دونم. انقدر همه چ ینم-
از بعد از اون اتفاق   یچکیرفتن. ه  یشپ  یهها تا هد  یراو  یبدونه. همه    ییدا

بدجور  ینکهکه ضربه به سر آقاجهان خورد خبر نداره. االنم بخواب. مثل ا
 خوابت گرفته. 

 :دیرا ببندد. پرس یشچشم ها ینکهقبل از ا نهال

 و بهزاد و آوا و آزاد رفتن؟ یاوشن-

 اخم کرد و گفت: یشکار بابک و حرف ها  یادبا  الهام
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زنه.  ی. ساز مخالف مینهآره رفتن، به بابک و رفتارش فکر نکنن. کال هم- 
. مقصر یستیمفهمه حرفات درست بوده و ما مقصر ن یم یروز یک خودش 
 پدرشه.

 ینهم بست. هنوز ا یرا رو شیچشم ها یشانگفت و با افکار پر   یا باشه
نداشت که او کجا   یخبر   یچکساش مجهول بود. پدرش نبود. ه  یمیمعادله ن

 است.... .

*** 

اش گذشته بود.  یکه از زندگ   یقرن  یمقدم به سمت جلو برداشت. بعد ن یک 
خانواده بود. اگر  یتک تک اعضا یرا گرفته بود. شرمنده  یمیتصم ینهمچ

شد. اگر  ینم ینگونهکرد. ا  یاو همان زمان به درخواست دخترش توجه م
شد. هرچند با تمام  ینم ینگونهشد. ا یم یا یفهطا یها یدشمن یخیالب

 یاز خانواده اش محافظت کرده بود؛ اما دخترش را با دست ها توانش
نوه اش را  یزندگ  که به او گفته بود. یخودش نابود کرده بود. تاوان دروغ 

 ینرا در ا یلبش گذاشت و آتش زد. خوشحال یکن  یگارینابود کرده بود. س
 اواما هر وقت به  ید؛د یخانواده اش م یچند روز در چشمان تک تک اعضا

 یاو نابخشودن  یحق داشتند. کارها یدشدند. شا ی. دلخور میستندنگر  یم
شد. به  یکرد. مجبور نم  یماز کارها را ن یلیگفت. اگر خ  یبود. اگر دروغ نم

به او بزند.   یبیکند تا آس  یبشهرغر   یونداد تهمت بزند. چهارسال او را آواره  
 ی را رو یگار گذشت. اگر بود و بس...! س  یکه رد ذهنش م  یزهاییچ یهمه 
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 یبود. با صدا  یادبه سمت کوه برداشت. ارتفاع ز  یگر قدم د  یک انداخت.    ینزم 
 گفت:  یبلند

 خوام! یبابت کارهام معذرت م-

قدم   یک نم زده بود. تا آمد    یش. چشم هایچیدبه کوه ها برخورد کرد و پ  صدا
 آمد. یکس  یبه سمت جلو بردارد. صدا

 یخوا  یو با مردنت م  یمونیتخان؟ پش  یونشه هما  یحل م  یزیبا مردن چ-
رو دل خانواده ات  یگهداغ د یکشه؟ فقط  یم یچ  یریبم ی؟نشون بد

 . رییذام

از داخل پاکت برداشت و روبه  یگاریرا به سمت مرد برگرداند. مرد س سرش
 شده بود گفت: یرهخان که با ترس به او خ یونهما

 !یماهر یگاریس ینکهمثل ا ی؟فندک دار-

 خان چند قدم به سمت او برداشت. ته چهره اش آشنا بود. همایون

  ی؟هست  یتو ک -

دو  ینرا آتش زد. ب یگار ت و سکاپشنش برداش یبرا از ج یفلز  فندک
 انگشتش نگه داشت و گفت:

بره؛ البته از چهره ات معلومه   یادتکه منم    یشده باش  یر کردم انقدر پ  یفکر نم-
 بهت نشون نداده. یخوش یرو یبعد از اون اتفاقات زندگ 

 دهانش را محکم قورت داد. آرام لب زد. آب
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 جها... ن! - 

 گرفت و گفت:  یگارشاز س کامی

با  یحتما با خودت گفت  یدی؟من و د ی! خوشحال نشدیاهوم، جهان بزرگ ن-
 ینیبب ی! دنبالشم نگشت یگهولش کردم مرده د یشاآجر زدم تو سرش تو آت

سال مثل احمقا اومده بود   یکبوده. بعد    یبستر   یمارستانسال تمام تو ب  یک 
. ارهاج یناشم داد باطل خونه یالخ یزه  یدد یدنبال زن و بچه هاش؛ ول

تصادف  یکتو  یگفتن، پنج نفر   یدپرس یهم که اومد تهران، از هرک  یوقت 
 مردن. 

مرد  ین. ایدنشروع کرد به لرز یش. دست هاید. بلند خندیدکه رس  ینجاا به
 جهان بود. 

 یسر قبر خودمم رفتم. جدا چجور  یباال  یجالب ترش کجا بود؟ حت   یدون   یم-
 یکرد  یدسال تمام پسر بزرگت و تحد  یستب  ی؟بد  یلجون به عزرائ  یخوا  یم

دنبال   یکبارم  ی. حت یسال تمام بهش عذاب وجدان داد  یستنگه. ب  یچیکه ه
داشته  یککوچ  یدخترت دوتا بچه  یدیفهم ی. وقت ینگشت  یکترتپسر کوچ

 ! یجبران کن ی،کن  یداشونکه الاقل پ  یقدم واسشون ورنداشت  یک 

حرف   ی. همه  یدقطره اشک از گونه اش چک  یکانداخته بود.    یینرا پا  سرش
که   یدنبال پسرش هم نگشته بود. تنها کار یجهان درست بود. او حت  یها

 یرا جا یبخاطر غرورش، چند سنگ قبر خال یش،کرده بود. بخاطر حفظ آبرو
 گرفت.  یگارشاز س یگریآنها گذاشته بود. جهان کام د
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واسه   یانهردوتا خانواده م یدید  یم  یوقت  یلحظه عذاب وجدان نگرفت   یک - 
 یول یم؛شما مهم نبود یما برا یدکنن؟ شا  یم یعزادار یخال یسنگ قبرها

سر و کله اش  یوقت  ی. حت یدخترت بود. نوزده سال بزرگش کرده بود یههد
مشت پول  یک ینکهبچه هات زنده ان؛ نه ا یگفت  یبهش م یدشد با یداپ

بار دوم ازدواج کرده و  یبرا یدیفهم یوقت  ی! حت یهر  یو بگ  یزیبر  جلوش
 .... .یدبچه داره با

 حرفش را قطع کرد. یبلند یخان با صدا همایون

 یونهرو د  یهخوام خودم و خالص کنم. من هد  یم  ینهم  یدونم. برا  یبسه! م-
. نابودش کردم. من به یارمکرد تا بچه هاش و ب  یالتماسم م یاش کردم. وقت 

 یها بد  یلیپدر ظالمم که در حق خ  یک هاش مردن. آره من  دروغ گفتم بچه  
 بابات داشتم.  اکه ب  یگذشته ام! بخاطر اختالف   یکردم. اونم فقط بخاطر کارها

رنگش آن را  یاهس یبوت ها یمانداخت و با ن ینزم یرا رو یگار س جهان
 زد و گفت: یشخندیخاموش کرد. ن

 ینم ینجوریا یخواستگار یایمب یداد یبار اجازه م یکبار... فقط  یک اگه -
در حق  یجون بود یکه وقت   ییشد. حاج آقا با دونستن گذشته ات و کارها

 ی؟و بکن  یچ   یتالف   یخواست   ی. دخترش و به پسرت داد. میخانواده اش کرد
و  دتخو یخوا ی! االن مینه حاج  یبود. تو بود یشرمنده م یدکه با  یکس

 ی؟تا راحت ش یبکش



  

 
1077 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

. حرف حق از نظر او جواب نداشت. جهان یدلرز یخان م یونهما یها شانه 
 یشد و ب  یرهاو خ یر پ یپالتواش را گرفت. به چهره  ی یقهبه سمتش رفت. 
 ادامه داد. یبلند یاو با صدا یستوجه به صورت خ

دختر   یک!  یریبم  یسادگ   ینبه ا  یباال! بهم نگاه کن! تو حق ندار  یر سرت و بگ-
! یشخودت کشت یدختر خودت و با دستا ی،ردآبرو ک یب  یجون بود یو وقت 

سال پسر کوچکترت  یستبزرگ شدن! ب یسال بچه هاش تو سخت  یستب
بخاطر کار  یاش به درسش به عشقش! تو اوج جون  یندهپشت پا زد به آ 

تو باشه.   یکرد تا جبران کارها  یگرفت. به فالکت زندگ   یتنفس  یماریب  ،باباش
من و بزرگ کرد. نوه ات... دخترم! ازدواج   یبچه ها  یمرد تو اوج جون   یک مثل  

بخاطر اصرار تو اون مقصر دونسته شد و دو  یین،کرد. از پله ها پرت شد پا
 نشست. من... خوده من...  یلچر و یخونه رو یسال گوشه 

 مرد آورده بود.  ینسرخ شده بود. چه بر سر خانواده اش ا صورتش

مردم   یزن و بچه ام هر شب م  یادافتاده بودم. با    یوانبخشسال تو ت  یجدهه-
خودت و  یخوا یشه. م یخوب م یشدم. حاال که داره همه چ  یو زنده م
ده؟ دوباره نهال؟ دوباره  یپس م یپس تاوان اشتباهاتت و ک  ی؟راحت کن

به   روزاییچه    یدون   یم  یثاق؟م  یا  یره؟بود دوبار بم  یک ونداد که بخاطر تو نزد
هر روز  ید. بایهمردن کار ساده ا یکردم؛ ول  یشتن تو چشمام و باز مفکر ک
توبه  ید. بایفتیب یکه بهشون ظلم کرد  ییکسا  یبه پا ید! بایمرگ کن یآرزو

 ! یکن
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نشست. سرش   ینزم  یرو  ینزد. کنار ماش  یشدرون موها  یکرد. چنگ   رهایش 
از داخل پاکت برداشت و با فندک روشن کرد.  یگاریداد. س یهرا به در تک

خودش...  ی. نه برایستبلند گر  یافتاد. با صدا ینزم یخان رو یونهما
 چشم اش آورده بود. یکه جهان جلو  یبخاطر اشتباهاتش، بخاطر گذشته ا

خوش به خانواده ات  یداره رو یهمه جبران کن! االن که زندگ  یبمون! برا-
 ینکه! برو دنبال دخترت، شوهرش دنبالشه. مثل ا. کنارشون باشیدهنشون م

 یم. اگه کنار هم بودیمخورد یبه درد هم نم یهحق با شما بود، من و هد
گذاشته   لد یهگذشته و هد  یدار د ینسال از آخر یستاالن که ب ی... ولیدشا

 کنه.   یرو دوا نم یمن و مرده دونسته. برگشتنم درد یالشو تو خ

. به سمت جهان رفت. یدکش  ینزم  یان خودش را روخ  یون. همایدخند  پردرد
 گفت:  یلرزان  یبا صدا

نبود که چشم باز کنه   یبود. روز  یزندون   یتو انبار  یدوست داشت. وقت   یههد-
دارن. حاال که  یاجبه سرت اومده. بچه هات بهت احت یو از ما نپرسه چ 

 .یدنتنمشتاق د ینشما مقصر نبود یدنفهم

 یگار حس شده بود. از س یاز سرما گلگون شده بود. صورتش ب  یشها دست
 که کنار چشمش بود را پس زد.  یاشک  یگرشکام گرفت. با دست د

ها  یزود ینهم که به ا یه. هدیاوشهنهال و ن یپدر واقع یماهست. ن یمان-
است. بودنم  یدهفا یبچه ها و شوهرش! موندن من ب  یشپ یشگردون  یبرم

 است.  یدهفا یهم ب 
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اش   یلبش گذاشت. فندک فلز   یرا از کنار جهان برداشت. گوشه    یگار س  پاکت 
 آورد و آتش زد.  یرونپالتواش ب یبرا از ج

مدت که  ینبعد از ا یستحقش ن یعنیعاشق بوده.  یمان یگیمگه نم-
که دوسش   یآروم و کنار کس یزندگ  یک. ینبچه ها برگشت یشهردوتون پ

 داشته تجربه کنه؟

 .یدخند جهان

سال  ینتو ا یماخوشبخت. ن یپنج نفره  یخانواده  یک مادرشون هست. -
 یبستر  یمارستانتو ت یزمان  یک دونست  یکرده بود. م یدارو پ یهها، هد
شوهرش با   ینکهداده و ازدواج کرده. مثل ا  ییر دونست اسمش و تغ  یبوده. م

 . یستموندن من ن  یبرا  ییاست. پس جا  یهکه داره، عاشق هد  یوجود زن اول

نسبتا  یاصل یدود را از دهانش خارج کرد. آفتاب غروب کرده بود. جاده 
 آمد.  یم  یشد و سوز سرد  یها از دور معلوم م ینماش  یشلوغ بود. چراغ ها

 یومدی؟سال از فکرش درن یستکه ب  یبخاطر کس یکن  یفداکار یخوا یم-

حالش خوب باشه   یاوشکه نهال کنار ونداد خوب باشه، ن  ین! همییجورا  یک -
کنار بچه هاش  یهکه هد ینهم یزه،پدر همه چ یک  یو لبش بخنده برا

 یمن بسه! هرچند سخته؛ ول یکنه برا  یخوشحال باشه و احساس خوشبخت 
 رو نداشته باشم.  یزاچ یلیخ ینکهمن عادت کردم به ا

خان دستش را به  یون. اشک در چشمانش حلقه زده بود. همایدرا گز  لبش
 . یستند. هردو باهم گر ید. در آغوشش کشیدلرز  یجهان م  یاو برد. صداسمت  
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 یککه   یتر است. کسان  یچیدهپ یکن  یاز آنچه که فکرش را م یگاه   زندگی 
زمان کنارهم نشسته بودند و بخاطر  ینبودند. االن، در ا یزاناز هم گر  یزمان 

خان  یون. همایختندر یگذشت اشک م  یسالها از آن م یلیکه خ  یگذشته ا
کرد   یم کر که از آنچه ف  یگذشته، بخاطر جهان   یاش از کارها یمانیبخاطر پش

سال در حسرت  یستکه ب  ییبچه ها یدخترش و جهان، برا یبهتر بود برا
دلش   یشتر ب  ید. شایدکه به سرانجام نرس  یعشق   یبغل کردنشان مانده بود. برا

دل  یگریبود و به کس د قول و قرارش زده یر ز یهسوخته بود که هد یناز ا
نام در شناسنامه اش  یک کرد که آن مرد فقط   یداده بود. هرچند تظاهر م

 است. 

*** 

 ینم یرونلحظه از فکر پدرش ب یک داد.  یرا تکان م یشپاها یعصب نیاوش
 یکه برا  یخان و اتفاق   یونهما  یحرف ها  یدناش با شن  یآمد. پدربزرگ، پدر

بود. مادربزرگش دور   یبستر   یمارستاننهال افتاده بود قلبش گرفته بود و در ب
محبت  هلبخند ب یرفت و او گاه  یو قربان صدقه اش م یدچرخ یم یمان

در آشپزخانه مشغول غذا  یگرشد یزد. مادر ونداد و زن عمو یمادرش م
له به حرف حوص  ینشسته بود و ب   یناز نهال بودند. آوا، کنار آ   یدرست کردن برا

بزرگش، مشغول قرآن خواندن بود. محمد بلند  یداد. عمو یاو گوش م یها
 یتلفن حرف م اآورد. ب یقصاب م یدبا یگر که سه روز د  یسر گوسفند قربان 

 گفت:  یماروبه ن یاوردطاقت ن یاوشزد. آخر ن

 ی؟ندار یبابام کجاست؟ از اون خبر -
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تکان  ینف  یبه معنا یبود. سر  یاوردهاز جهان به دست ن یکه هنوز خبر   نیما 
 یحرف زدن ها یمبل بلند شد. به سمت آشپزخانه رفت. صدا یداد. از رو

 توجه به حرف او گفت: یداد و ب  یه. به اپن تکیدشن یمادرونداد را م

 ین؟از پدرم ندار یشما عکس-

 .یدبرادرش کش یادبا  یحرفش را رها کرد. آه  سهیال

 . یارهچرا دارم. پسرم بذار به آوا بگم واست ب-

چند   یس،بشقاب برداشت و از داخل د  یک   یگرید  یتکان داد. زن عمو  سری
 گفت:  یاوشداخلش گذاشت. با لبخند روبه ن یوهعدد م

مشغول  یارهره آلبوم و ب یآوا م یخودته. تعارف نکن! تا وقت  یخونه  ینجاا-
 باش!

 یمارستانب  یاپن گذاشت. خواهرش گوشه    یوکرد و ظرف را ر   یتشکر   نیاوش
بخورد؟   یزیتوانست چ  یفکر در سرش بود. م  یافتاده بود. پدرش زنده بود. کل

کالفه   یماخودش را به اتاق پدر و مادرش رساند. ن یعتوانست. آوا سر  ینم
 یبج ز را ا یآبش خورد و گوش یوانجرعه از ل یکزد.  یشبه موها یچنگ 

 نوشت. یلدا یبراآورد و  یرونشلوارش ب

 شد حتما بهم زنگ بزن!   ینشد از جهان؟ اگه خبر   یخبر   ی؟خوب   یزم،سالم عز -

 را ارسال کرد. محمد تلفن را قطع کرد. با لبخند کنار او نشست و گفت: پیام

 ی؟سالها مزدوج نشد ینخب داداش! تو ا-
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 دییابه هر دو برادر که تشابه ز  ی. نگاه یددست از روزنامه خواندن کش  حسام 
که به ونداد کرده بود.   ییاوقات از حسادت ها یبهم داشتند انداخت. گاه 

 شد. یشرمنده م

اونجا  یدخوب که آورد شا یرتبه  یک کنکور بده.   یاوشنه واال! اول گفتم ن-
 به حال خودم کردم.  یفکر  یک 

 ی؟نظر دار یر و ز یحاال کس-

 لبش نشست. یگوشه   یلبخند محو یلدا یادبا  نیما

 اگه بخوام بگم آره! -

جهان، انگار برق سه فاز به او وصل شده  یمیعکس قد یدنکه با د  نیاوش
 رفت و گفت: یمارساند. به سمت ن یراییبود. شتاب زده خودش را به پذ

 کرد. بابامونه؟ آره؟  یم یما زندگ  یشکه چند هفته پ  یحسن آقا، همون -

انگشت  یانکه در م  یبه عکس یو نگاه  مبل بلند شد یماتش برد. از رو نیما
 بود انداخت.  یاوشن یها

 آره! -

 ی . فکش را از حرص رویدناباورانه خند یاوشآنها گره خورد. ن  یهمه رو نگاه
 گفت:  یبلند ی. با صدایدکوتاهش کش  یبه موها یهم فشرد و چنگ 

 یلداست؟ یشهاالن کجاست؟ پ-
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 یجلو  یالبفهمد. سه  یزود  ینبه اکرد او    یانداخت. فکر نم  یینسرش را پا  نیما 
به  یقلبش فشرد. نگاه  یخورد و دستش را محکم رو ینَآشپزخانه به زم

 و متعجب پسرش انداخت و گفت: ینغمگ یچهره 

 خونه! یومده. نیستازش ن یشد، رفت. خبر  یدهاون شب که نهال دزد-

نشست.  ینزم یداد و رو یرونسست شد. پردرد نفسش را ب یاوشن پاهای
 گفت:  یمامحمد روبه ن

 جهان... زنده است؟-

 لب گفت: یر ز نیاوش

دو  ینکه تو ا  یبوده. همون  یسال تو مرکزتوانبخش یجدهکه ه  یهمون مرد-
که دو   یشدم. همون   یروبه اون رو م  یناز ا  یرپوستیشز  یهفته با محبت ها

که   یکه سرگذشتش و برام گفت. همون   یصدا زد. همون مرد یر بار من و ام
 شه. بابام کنارم بوده و من... . ی! باورم نمیرهگفت م

 یرهبه پسرش خ یاشک  یکه با چشم ها  یماقرآن را بست. به سمت ن حسین
 نشست.  یشلب ها یرو یبرق زد. لبخند تلخ  یششده بود. رفت. چشم ها

 االن جهان کجاست؟ -

بلند شد و روبه  ینزم یاز رو یع نشد. سر  یمااز جانب ن یمنتظر حرف  نیاوش
 هل زده گفت: یمان

 ی،پشت  یاطشدن نهال تو ح یدهشب قبل دزد یک! اون شب، یرهاون گفت م-
بچه داره،  یکدونهگفت زنش دوباره ازدواج کرده! فکر کرده اون مرده و 
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تونه برگرده! گفت دنبال  یسال نم یجدهشوهرش دوسش داره. گفت بعد ه 
 یننداره. هم  یا  یدهفت موندن من فاکرده. گ  یداشونبچه هاش گشته. گفت پ

به نهال  یدبرم. با ید! بایرهمن بسه! بابام داره م یخوشبخت باشن برا که
 بگم. 

 ینچند روز با حس  ینبار هم در ا  یک   یشدت گرفت. حت   یالسه  یها  یهگر   شدت
بود که  یو عصب  یر نگاهش هم نکرده بود. آنقدر دلگ یهم کالم نشده بود. حت 

 یبلند  یتوانست او را ببخشد. به صورتش زد و با صدا  ینم  ها  یسادگ   ینبه ا
 گفت:

 داداش دسته گلم نابود شد. جهانم رفت!-

را برداشت   یمان ینماش ییچکه تنش بود. سو  ییتوجه به لباس ها  یب   نیاوش
سردرد گرفته  یرفت. از شدت غم و ناراحت  یو با سرعت به سمت درخروج 

 ییدا یها یدنتوجه به دو یآمد. ب  یرونشد. از پارک ب ینبود. سوار ماش
، به یالسه  یتوجه به اصرار ها  یب   یماو ن  ینبزرگش، از عمارت خارج شد. حس

مرتب کرد. شماره  یشچشم ها یرا رو ینک ع یاوشرفتند. ن ینگ سمت پارک
 .یچیدونداد در گوشش پ یبود صدا یدهنهال را گرفت. به بوق سوم نرس ی

 یاوش؟جان ن-

کردم. جهان   یدا. بهش بگو بابا رو پیامبگو نخوابه! دارم م  یداره؟ونداد، نهال ب-
 کردم.  یداشو پ
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نشست. آب  یشاش، سرجا یتوجه به سالمت  یبود. نهال ب  یکر اسپ یرو صدا 
 دهانش را محکم قورت داد. نگاه هردو بهم گره خورد.

 یاوش؟االن کجاست؟ ن-

 دوم بزرگراه خارج شد.   یز خروج . با سرعت ایدبه صورتش کش  یدست   نیاوش

اومد. دو هفته کنار   یلداتهران اونم با ما و    یمما اومد  یدونم نهال، از وقت   ینم-
 یمااز ن یتو نگاهش حسرت بود. پر حرف ناگفته، وقت  یشهکرد. هم  یما زندگ 

 یده! شب قبل دزدیفهم یگفت به موقعش م یم یه،ک ینا یدمپرس یم
زده،  لیسال خودش و به ال یجدهه ینکهشدنت. از گذشته اش گفت. از ا

. گفت زنش که یدهبزرگ شدن بچه هاش و د یسال فقط عکس ها یجدهه
 یک عاشقش بوده، دوباره ازدواج کرده و بچه داره، شوهرش دوسش داره. 

نداره. گفت  یدهفا ینجارم. موندنم ا یم یگهآدم پولداره! گفت چند وقت د
 ره.  یبچه هام و زنمه! نهال اون داره م یمن خوشبخت  یآرزو

هم فشرد. پشت چراغ قرمز ماند. نهال لبش را با  یرو یاوشرا ن یشها لب
 کرد و گفت:  یسزبانش خ

 ی؟ازش دار یعکس-

 آورد و گفت: یرونشلوارش ب یبداد. عکس را از ج یینرا پا یشهش کمی

 فرستم. یآره! االن واست تو واتساب م-

 ی؟ندار یچیه یآدرس یوقت  یریکجا م  یدار-

 داد و گفت: یینپا یسرد زمستان  یتوجه به هوا یرا ب  یشهش نیاوش
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خان ازش خبر داشته باشه.   یونهما  یدشا  یموندم؛ ول  یک فعال که پشت تراف- 
 .یومدچون از صبح رفته بود االنم ن

 را قطع کرد. دست  یگفت و سپس گوش  یکنار نهال نشست. نهال باشه ا  ونداد
که   یوقت پدر یچدرست بود. او ه یاوشن ی. اگر حرف هایدلرز یم یشها

که چهره   یآن کس  یدد  یوقت نم  یچ. هیدد  یبود را نم  یچیدهنامش خوش پ
 یرهخ یگوش  یاز او داخل ذهنش است. پر استرس به صفحه  یکم رنگ   ی

را از نگاه او  یو نگران  یاقرا دور نهال حلقه کرد. اشت یشدست ها ندادشد. و
 یتوانست بخواند. با باز شدن عکس مردجوان، نهال احساس کرد از رو یم

مرد درون گوشش زنگ خورد. »  یک  یپرت شده است. ناگهان صدا یبلند
 هنوشته شد  یبود. خط ارمن  یدهکه پشت در شن  یادامه نده دخترم! « آن آهنگ 

به  یمان ی. اصرارهاکه داخل اتاق آن مرد بود  یزن  یداخل آن دفترچه، نقاش
سکوت گرفته بود.  یکه هجده سال روزه   یرفتن سرکار و... مراقب از مرد

 اش انداخت و گفت: ییبه دا ینفسش به شمارش افتاد. ونداد نگاه 

 یدیش؟شده نهال؟ قبال د یزیچ-

 یلحظه تمام عکس العمل ها  یک ناباورانه انگشت اشاره اش را باال برد.    نهال
 یعکس، چهره    ینسال گذشته از ا  یند. با وجود چندچشمش آم  یمرد جلو

 . روبه ونداد گفت:یدکش  یر مرد همان بود. سرش ت

همونه!  ینکردم. ا  یازش مراقبت م یکه تو مرکز توابخش  یآره! همون مرد-
 بوده و من.... . یکمبابام نزد یعنی

 داد. ییر را تغ حرفش
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 ی؟. اگه بره چ یمبر  یدبا- 

 و روبه نهال گفت: یدکش  یشبه موها یشد. ونداد دست  یر سراز یشها اشک 

 حالت؟ ینبا ا-

 لرزان، دستش را گرفت و با عجز گفت: یبا دست ها نهال

اون  ی؟. تو رو خدا ونداد! اگه بابام بره چ یایمم یمر یبا دکتر حرف بزن! م-
چندساعت!   یافتاده بود. برا  یتوانبخش  یسال گوشه    یجدهنکرده که ه  یکار

 لطفا!

هرچند نگران بود که مبادا حال نهال بد شود؛ اما موافقت کرد. لبخند  ونداد
نهال   یرفت تا لباس ها  یزد و همان طور که به سمت کمد م  یبخش  یناناطم
 گفت:  یاوردرا ب

 فقط چند ساعت! -

که امروز مادرش   ییباشه سر تکان داد. ونداد لباس ها  یچند بار به معنا  نهال
 تخت کنار او گذاشت و گفت: ینهال آورده بود را رو یبرا

 کمکت نکنم؟ بذار پرستار و صدا کنم.-

 لرزان گفت: یمچ دستش را گرفت. با صدا نهال

 تونم بپوشم. یبرو با دکتر حرف بزن! خودم م-

و همان طور که از اتاق خارج   یداو را بوس  یشانیتکان داد. پ  یکالفه سر   ونداد
 شد گفت: یم



  

 
1088 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

 گردم.  یننداز! االن بر م یینپا یاد. سرت و زیامکفشات و نپوش تا خودم ب- 

 یمشک   یاسک   یقهکه تنش بود.    یتاپ  یرا باز کرد و رو  یراهنپ  یدکمه ها  نهال
بخاطر  یکم  یش. پاهایدرس یهرچه زودتر به پدرش م ید. بایدرنگش را پوش

رنگ اش   یمشک   یکرد که مهم نبود. شلوار گشاد و راسته    یم  راه نرفتنش درد
کرم رنگ بافت را   الزخم نرود. ش  یال تا زد که رو  یک و کمر شلوار را    یدرا پوش

آمد. پالتواش  یینتخت پا یسرش انداخت. از رو یاز کنارش برداشت و رو
 را بست. ونداد به سرعت خودش را به اتاق رساند.  یشو دکمه ها یدرا پوش

 بود، گفت: یستادهروبه نهال که کنار تخت ا

 پنج ساعت اجازه گرفتم.  یفقط برا-

دو زانو نشست. نهال  ینهال را از کنار اتاق برداشت و رو یچرم یها چکمه
. در با شدت باز شد یدبگو  یزی. تا آمد چیدلحظه از کار ونداد خجالت کش  یک 

 یپشد. ونداد، ز  یاندر نما  یزد جلو  یخان که نفس نفس م  یونو قامت هما
خان که رنگ به صورت  یون. نهال روبه همایدنهال را باال کش یچکمه ها

 نداشت گفت:

 شده؟  یزیچ-

جهان انجام بدم که خالف خواسته   یباشه که بتونم برا  یکار  ینآخر   ینا  یدشا-
 اش باشه!

 یبود و سر و وضع نامناسب  یخاک   یشبه او که لباس ها  یبلند شد. نگاه   ونداد
 داشت گفت:
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 کجاست؟  ییدا یندون یم- 

از آن مرد مغرور و مستبد  یز چ یچخان سوخت. ه یونبه حال هما دلش
بود.   یشخجالت زده از کارها  یرمردپ  یک نمانده بود. او االن فقط    یگذشته باق 

به جفتشان انداخت و  ینگاه  یخان با شرمندگ  یون. همایدنهال لبش را گز 
 :گفت

 بفرستمش ارمنستان! یطبل یناون ازم خواست با اول-

 پهلواش فشرد و گفت: یدست راستش را رو نهال

 ... .یهپروازش ک-

 کرد و ادامه داد.  تبسمی

 آقابزرگ!؟-

کرده بود همه را ببخشد   یبه نهال چشم دوخت. انگار واقعا نهال سع ونداد
 یونزد. هما  یرا صدا ماتفاقات بود    ینگونه پدربزرگش را که مسبب ا  ینکه ا

 خان به ساعتش نگاه کرد و گفت:

 یبهش م یفتیم،االن راه ب ینشب پروازشه! اگه هم یازده! یگهسه ساعت د-
 یای؟ب یتون  یدخترم تو م یول یم؛رس

 زد و گفت: یلبخند تلخ  نهال

 !یماومدم. لطفا بر  یبدتر بود هم م یناز ا یتماگه وضع-
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ونداد   یبود. نهال بازو  یدهرنگ صورتش پر   ینگران به نهال نگاه کرد. کم  ونداد 
 که فقط خودش و ونداد بفهمد گفت:  یرا گرفت و آرام جور

نجات دادن جون تو از دست مامانم  یاز پدربزرگت ناراحت نباش! اون برا-
 .یماز جاها راه و غلط اومد  یلی. خیمما اشتباه کرد  یکرده. همه    یادیز  یکارها

 ...  یول یاده؛ز یلیسال، خ یستهرچند ب

خان از دور آنها را  یونشد. هما یرهنهال خ ینم زده  یبه چشم ها ونداد
همه بود؛ اما خدا را شکر کرد که هرچند نتوانست  ینظاره گر بود. شرمنده 

که عاشقش   یو چهارسال به کس  یاما نوه اش بعد از س  یرد؛اتفاقات را بگ  یجلو
 ونداد را گرفت و ادامه داد. ی. نهال محکم بازویدبود رس

گذشته تقاص   یها  یاز قربان   یکیتموم شد.    یو دشمن  ینهک  ینا  یشچند روز پ-
خان ناراحت باشه   یوناز دست هما  یها رو داد و تموم شد. هرک   یبد  یهمه  
 یدم؟! خب امیباش یدتو نبا

او به وجد امده بود. دست  یهمه خوب  یننهال شده بود. از ا یخم ونداد
کنار   یو طوالن  یقکرد. عم  یک را باال آورد و سر نهال را به خودش نزد یگرشد
 و گفت: یداش را بوس یشانیپ

مرد   ینشد نهالم! با تو من خوشبخت تر   یداتپ  یمتو زندگ  ینکهممنونم بابت ا-
 .!ینمزم یکره   یرو

خان روبه آنها  یونقدم به سمت جلو برداشت. هما یک. او زد یلبخند نهال
 گفت:
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 .یدینرس یینشماهم به پا یام،ب ی! تا وقت یمارستاندم ب یارمو ب ینماش یرمم- 

 رم. شما.. . ینه آقابزرگ خودم م-

 یپالتواش را م  یرو  یکرد و همان طور که خاک ها  یخان اخم تصنع  همایون
 تکاند حرف ونداد را قطع کرد.

 زنت باش!  مراقب-

اوقات  یکه گاه   یتوجه به ضعف  یحرف را زد و از اتاق خارج شد. نهال ب  این
 یداد . باهم آرام از اتاق خارج شدند. رو  یهبه ونداد تک  یچیدپ  یم  یشدر پاها

فرصت جدا کردن آنژوکت را از دستش نداده   یسوخت، حت   یم  یدستش کم
و  کردتوجه خودش   یب  ینبه ا یبود. ونداد متوجه دست کبودش شد. اخم

 گفت:

 !یارنو از دستت در ب ینبگم ا یستاوا-

داخل راهرو اکو  یدختر یدادداد و ب یبود. صدا یچیدهالکل در راهرو پ بوی
آمپول بود به اتاق ها  چند یکه حاو  یاز پرستارها با ظرف آهن یکیشد.  یم

 زد.  یسر م

. حوصله ندارم باز سوزن سوزن شم. مراقبم یایمونداد! باز االن م یستالزم ن-
 . نشکنه بره تو دستم. یفتهواسش ن یاتفاق 

کرد   یتشهدا  یپرستار  یستگاهخاطر او، به سمت ا  ینانتوجه به اطم  یب   ونداد
 کرد گفت:  یم یادداشترا  یزیکه چ  یو روبه پرستار

 یارین؟و از دستش در ب ینا یشهم-
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آب دهانش را محکم قورت داد. زن پنبه  ی،همان پرستار صبح  یدنبا د نهال 
نهال روبه  یدنرا برداشت و به سمت آن دو رفت. با د یرنگ  یدو چسب سف
 ونداد گفت:

آمپول  یمبود یدهرس یر ! امروز اگه دیهمراقب زنت باش! بدجور خطر  یشتر ب-
 زده بود.هوا به رگ گردنش 

هم  یحرف رو ینا یدنرا با شن یشدهانش باز ماند. ونداد دندان ها نهال
 یداش کش  یشانیبه پ  یگرشمشت شد. نهال با دست د  یگرش. دست دییدسا

 آمد گفت: یخون اش در نم یزد یو روبه ونداد که کارد م

 خواست... . یکردم. من نم  یدبه خدا فقط تهد-

 حرفش را قطع کرد. یبلند یبا صدا ونداد

 !یچینگو! ه یچیساکت باش نهال! ه-

 یم یدهکه از اتاق آخر سالن شن  یماریب یبلند بود که صدا یبه قدر صدایش
او  یرد سوزن، پنبه گذاشت و چند چسب رو یشد. قطع شد. پرستار رو

 چسباند و گفت:

 محکم فشار بده ردش کبود نشه!-

. گونه اش یدبه خودش لرز یتعصبانانداخت و ونداد از   یینسرش را پا  نهال
 یرینکند. حرف پرستار مانند ت یتا حرصش را سر نهال خال یدرا از درون گز 

 ونداد را گرفت.  یدر قلبش فرو رفته بود. نهال بازو

 !یمزن یمورد بعدا باهم حرف م یندر ا یمبهتره بر -
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ش خود یکرد. با نهال همقدم شد. جلو  یاش را احساس م یقهکنار شق  نبض 
او شود   ینشان ندهد که باعث ناراحت   یعکس العمل  یدنگو  یزیرا گرفت که چ

 یچندبار رو یت. با عصبانیدندهم موفق شد. به آسانسور رس یو تا حدود
 اددکمه زد. نهال جرعت نداشت به او نگاه کند. هرچه تالش کرده بود وند

 از داستان صبح نبرد موفق نشده بود.  ییبو

 شد که اون کار و ... . یشه بگم چ  یونداد م-

 حرفش را قطع کرد. یتبا عصبان ونداد

ذره من  یک اگه    یدی؟! فهمیبکن  یکار  ینهمچ  یشده بود حق نداشت   یهرچ -
! االنم بس یکرد  یکار و نم  ینکردن هم ا  یدتهد یبرا یبرات مهم بودم حت 

 با پدرت! یدار د یکن! فکرت و بذار رو

انداخت و ونداد با اخم  یینسرش را پا یآسانسور باز شد. نهال با ناراحت  در 
 یآرام یو با صدا یدهمکف را فشرد. نهال لبش را گز  یدرهم طبقه  یها

 گفت:

و از رو  یر شمش ینجابابک اومده بود ا یدونم اشتباه بود؛ ول یم! یدببخش-
ازدواج کرده.  یهدونست که پدرش با هد یبسته بود. ما سه تا رو مقصر م

 شدم. یونهدفعه د یک منم 

 یلخودش را به سمت او ما یشد. کم یرهونداد خ یو جد یرخ عصب یمن به
 کرد و ادامه داد.

 بکنم.  یخواستم کار اشتباه  یبود. من نم ین! نگام کن! همه اش همید؟ام-



  

 
1094 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بلند کرد و در چشم   یرا کم  یشسکوت کند. صدا  یناز ا  یشنتوانست ب  ونداد 
 شد و گفت: یرهناراحت نهال خ یها

 یانقدر اون پسر به اصطالح برادر واست مهم بود که شما رو مقصر م-
رف از ح یخواد بگه! مگه من چهارسال کل یم یهرچ  یدونست؟! بذار هرک 

 یشتحملت و ببر باال نهال! من هنوز چند روز پ یآستانه  یکم یدم؟همه نشن
 ینا  یخوا  ی. میدمچشمام د  یمرگ و جلو  یشمردم و زنده شدم. چند روز پ

ذره واست مهمم کار  یک اگه  ی؟و نابود کن یمبا حماقتات کل زندگ دفعه
هم تو نفس  یلعنت  یسال از اون اتفاق ها یستنکن! بذار بعد ب یاشتباه 

هم بذارم! بذار  یتونم چشم رو یهم من که هنوزم شبا نم یراحت بکش
به  یحرفات و تو سر کس یتون  یکنم. تو نم  یآرامش برگرده! ازت خواهش م

اگه  یحت  ینشما مقصر  یگهو م یکه خودش و زده به نفهم  ی! کسولونیقب
 . یادنم یینهم از موضعش پا یخودت و بکش

 کاسته شده بود نگاه گرفت.  یتشاز عصبان یاز ونداد که کم یبا شرمندگ  نهال

شد   یزیاگه چ  یدمشن  یحق با توئه! من اون اول بهت قول دادم که اگه حرف -
 یلیمدت خ  ینقولم و واقعا شرمندتم. ا  یر بکنم. من زدم ز  یکنم نه کار  یهنه گر 

رو  یزاچ یلی. خاز اتفاقات افتاد یلیهفته خ یک ینتحت فشار بودم. تو هم
 . یدمها رو فهم یتاز واقع یلیتجربه کردم و خ

که داشت،   یطیونداد و شرا یتوجه به دلخور یآسانسور باز شد. نهال ب  در 
لبش نشاند. با هم به سمت   یرو  یرا دور او حلقه کرد و لبخند  یشدست ها
 رفتند. یمارستانب یدر خروج 
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زوج   یمثل همه    یم! بذار بشیکنن  یکار اشتباه   یگهقول بده نهال! قول بده د- 
و... بذار  یهعروس یدکه تنها دغدغه اشون سته لباسه، خر   ییجهان! اونا یها

 نکن! خب؟ ی. کار اشتباه یمش یهبارم مثل بق یک 

خورد.  یشانبه صورت هردو یباد سرد یمارستانمحض خارج شدن از ب به
 و گفت: یدنهال آرام خند

جلسه   یشبعد پنج ش  یخواستگار  یانزوج ها اول م  ی  یهآخه بق  یچشم؛ ول-
 یو... ول یشآزما یقات،تحق یرنقبلش م یرن،گ  یمثبت و از عروس خانم م

 مون مثل آدم نبود. یچی. هیمما از اول متفاوت بود

کرد. به او چشم دوخت   یک اش نزد  یشانیبه پ یشال بافت نهال را کم  ونداد
 و گفت:

اتفاقات که افتاد بگم. تو  یلی! از خینیو ببدرست شه. پدرت  یز بذار همه چ-
رو از کجا شناختم. بذار مادرت هرچند اشتباه کرد؛  یمان یدیاز من نپرس یحت 

 یمر یسر م یکهردو خانواده حل شه.  یاتفاقات برا یشتر ! بیدنتد یاداما ب
 یم؟با هم بر  یایم م؟خودم و برسونم دادگاه! هو یدبا یگهمشهد، چند روز د

 شده اش را باال آورد.  یچیباند پ ی. دست هایدخند نهال

آقا  یر یبه بعد بدون زنت تا سر کوچه نم ینبگم، تو از ا یزیچ یک بهت -
 ونداد! از اول بگم.

 !یمن و تنها بفرست  یخوا یم یدفکر کردم شا-
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 یطکه به صورتش خورده بود. حالش را بهتر کرده بود. مح  یرونب  یو هوا  آب 
 یونهما ینحوصله و کسل اش کرده بود. ماش یبسته و خفقان آور واقعا ب 

 داد و گفت: یرون. نهال نفسش را بیدندخان را سرچهارراه د

حل شه. بابا نره!  یگیکه تو م  یجور ینهم یهمه چ  یگهکاش تا چند روز د-
که همه از  یبازرگان  یها یآگه ینخواد مثل تو ا یدلم م یشمون،بمونه پ

خندن منم اون صحنه رو  یگن و م  یو م یننش یم یز تا بزرگ سر م یککوچ
آسوده  سنف یک و  ینمبب یاوشو ن یما. بعد از مدت ها لبخند از ته دل نینمبب

 یما. سر و سامون گرفتن نینمالهام و بب  یدوست دارم عروس  یاونجا بکشم. حت 
 ونداد؟! یگم! میباستفکرشم ز یو... حت 

 را دور نهال حلقه کرد و گفت: یشها دست

 جان؟!-

 یدادم نظرم عوض شد. عروس یشبکه د یشمال یشنهاداون پ یبه جا-
 یریم؟بگ

 نهال انداخت و گفت: یگر به دست د ینگاه  ونداد

 ی؟نهال؟ سردته؟ خوب  یدرد دار-

 گفت:  یبا خوشحال نهال

اصال سردم  یکه تو بغلم کرد  ینجوریشه بد باشم؟ نه درد ندارم. ا یمگه م-
  یری؟گ  یم یدم؟ام یگه. بگو دیدارمدستم و برم یا. بیستن
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 یقهوه ا ینهال از سرما سرخ شده بود. چندتار از موها ینی. بیدخند ونداد 
بوق گذاشته  یخان دستش را رو یونبود. هما یختهصورتش ر یرنگش رو

ها و بزرگراه ها شلوغ  یابانساعت تمام خ ینبرود. در ا ییلوج ینبود تا ماش
 بود.

دوتا درخواستت و   ینجوریشمال! ا  یمبعدم بر  ی. اول عروسیریمگ  یآره که م-
 قبول کردم. 

 شد!  یعال-

آنها، ونداد به نهال کمک کرد تا سوار شود و خودش   یجلو  ینماش  یستادنا  با
 داد. یامپ یاوشهم جلو نشست. نهال به ن

پرواز داره   ینکهمثل ا  یمارستانخان اومد ب  یونفرودگاه، هما  یمر  یم  یمما دار-
 به مقصد ارمنستان!

داد. فقط در دلش دعا  یهتک یصندل یرا ارسال کرد و سرش را به پشت  پیام
به پدربزرگش انداخت و  ینگاه  یمبرسد. ونداد ن یعتر کرد که هرچه سر   یم

 گفت:

 یشهچندسال، من بعد از اون اتفاق که افتاد. هم ینممنون آقابزرگ! بابت ا-
 چهارسال... . ین. من تو ایینافته مقصرشما یم یکردم هر اتفاق   یفکر م

لبش بود نگاه کرد و حرف  یگوشه   یمحوعقب به نهال که لبخند  ی ینهآ  از 
 نوه اش را قطع کرد.
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کار و کردم که نذارم اشتباهات من دامن تو رو   ین. ایستبه تشکر ن یازین- 
 یازت معذرت خواه   یداتفاقات شد. من با  یاما موفق نشدم. نهال قربان   یره؛بگ

! فکر یحقوق  یکنم ونداد! که بخاطر دور کردنت، دست گذاشتم رو موسسه 
اون از اول ماله خودت بود.  ی؟دادم به کس یامن اون و فروختمش؟  یکرد

موکلت و برداشتم، کار من بود که تو  یاز پرونده ها یکیکار من بود که 
رو ازشون گرفتم. تو اصال  یمعتبر پول هنگفت  یاز شرکت ها یکیشراکتت با 

 یست بردارو مجبور کردم زنت شه که د یناز . من آ یاتفاق خبر نداشت  یناز ا
با فرستادن  کیانمهر اما اونجا  یت؛زندگ یپ یاز اتفاقات گذشته و بر 

بهت  یگهانگ د یک بد نشد.  یادمز یو خراب کرد؛ ول یدخترعموش همه چ 
و ازت گرفتم و واست شرط  ینحسابات و گرفتم. ماش یهمه  ی! جلویدچسب

. یمته. هم غنیو پول جور کن یگذاشتم. با خودم گفتم تا اون موقع که برگرد
نداشت.   یا  یدههام فا  الشسراغ گذشته؛ اما ت  یر  یدونستم م  یمن از اول م

 که بابات و کردم.  یدهاییچندسال! بابت فشارها و تحد  ینمنو ببخش بابت ا

 داد.به نهال نگاه کرد و ادامه  سپس

دونم  یکردم؛ اما م  یم یواسم مونده بود از نهالم معذرت خواه  ییاگه رو-
 . یستن ییسال کم سال ها یستبخشم! ب یاون نم

 نهال از پشت سر آمد. صدای

پسرتون  یما،اما ن ین؛شما پدر و مادرم و از ما گرفت یول یدنتون؛سخته بخش-
که   ییکارها  یحت  یدشت. شاما نذا یسالها برا ینکم تو ا  یما. نینو به ما داد

االن   یکنن و اون دو برابرش و کرد. من حت   یبچه هاشون م  یپدر و مادرا برا



  

 
1099 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

اون و ترک کنم و من  متون یزنده ان، نم یمپدر و مادر اصل یدمهم که فهم 
کنم ببخشمتون. پس سرتون  یم یازتون ممنونم و سع یمابابت دادن ن

اون روز،  یبا پدر و مادر و برادرم ندارم. وقت  یباال آقابزرگ! کار یرینبگ
 یدمدخترتون بهم گفت ونداد بخاطر شما زنده است و بعد از چند ساعت فهم

 ینچند  ی  ینهک  ینگرفتم ا  میماون مادر منه و به خون شماها تشنه است تص
نوان و چند ساله رو تموم کنم. هم بخاطر شما و هم بخاطر همه. من به ع

من زد.  یکه کنار پهلو  یزخم یندخترتون شدم. اون با ا یهمسر ونداد، قربان 
از از  ی. پس دلخوریدسال و ازتون گرفت و به هدفش رس یستب ینانتقام ا

 مونه.  ینم یهجانب هد

که در چشمانش نشسته بود را با پشت دست پس   یخان نم اشک  همایون
 اد.و ادامه د یدرا بلع یشزد. نهال بغض گلو

 یبه بعد برا یناما از ا ین؛که بهمون داد یا یهممنون بابت هد-
 ید. بذاریارینو در ب  یسال دور  یستب  ینا  ی. تالف ینپسرکوچکترتون جبران کن

تون  یگهد ی.  مثل بچه هایدینرو د یهشه! اگه هد یر ختم به خ یهمه چ 
هرچند  یدشو ببخش ینکن ی. بزرگ ینکن یزشاز محبت لبر  ین،بغلش کن

آخر شاهنامه رو خوش   ینتون  یم  ین،کار را رو بکن  ینا  ینتون  ی. مدینصربومق
 تکرار شه؟ یخبازم تار یدبا یا ینکن

 یزیخان چ یونرا بست. هما یشلحن آرام و لرزان نهال، ونداد چشم ها از 
 شده بود.  یرهنگفت فقط به جلو خ
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بود که از شما و خانواده اتون انتقام  یناومدم تهران، فقط بخاطر ا یوقت - 
 ینبه ا  یمان  ینکه. از ایمکه تو حسرت بزرگ شد  یسال  یستب  ین. انتقام ایرمبگ

همه برگرده   یخوام خنده به لب ها  یاما االن فقط م  یرم؛حال و روز افتاد و بگ
خصومت شما و پدربزرگم   مدون  ینمونه. هرچند هنوز نم  یباق   یکدورت   یگهو د

 .بود یسر چ 

از پشت سر آمد. نهال سرش را به سمت عقب برگرداند.  ینیبوق ماش صدای
 خان گفت: یونشد. روبه هما یاوشپالک مشهد، متوجه ن یدنبا د

 !یدهبهمون رس یاوشن-

به  یخان با فاصله از فرودگاه، نگه داشت. نهال نگاه  یوننگفتند. هما چیزی
ساعت گذشته بود.  یکشد.  یرهکرد. خ  یم ییپخش خودنما یساعت که رو

شد.  یادهنهال باز کند. خودش پ یشد. تا آمد در را برا یادهپ یعونداد سر 
با  هالو به سمت خواهرش رفت. ن یستادخان ا یونبا فاصله از هما یاوشن

 زد. یشصدا یتند به سمت فرودگاه رفت. ونداد با نگران  یقدم ها

 آروم برو نهال! -

کرد و به سمت  یعتر را سر  یش، قدم هاحرف ونداد ینتوجه به ا یب  نهال
چمدان به دست از فرودگاه   یعده دسته جمع  یک فرودگاه نسبتا شلوغ رفت.  

عده  یک شدند.  یم یراه  یانگر   یبا چشم ها یسر  یک شدند و  یخارج م
فشار داد   یشبودند. دستش را محکم کنار پهلو یخارج   یها  یستهم که تور

 یتجدول پرواز ها رفت. ونداد با عصبانتوجه به ازدحام سمت    یشد. ب   ردو وا
 دستش را گرفت و گفت:
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 بهت نخوره! یشلوغه نهال، مراقب باش کس ینجاا- 

 ونداد را گرفت. به او نگاه کرد و گفت: دست

 کنم.   یدابابا رو پ یدنداره! فعال با یاشکال-

اخم کرد. نهال با اضطراب نگاه از او گرفت و به اطراف دوخت. دست  ونداد
 یشموقع از سال ب ین! در ایتو وادارش کرد به رفتن سمت گ یدد را کشوندا

درآورد و باال گرفت. همان طور   یبشعکس را از ج  یاوشاز اندازه شلوغ بود. ن
فرودگاه   یگر د  تاز آن مرد گشت. به سم  ییآشنا  یدنبال ردپا  یتجمع  ینهم ب

چرخ گ اشته بود به او برخورد. کرد.   یاز خدمه که چند چمدان رو  یکیرفت.  
خورد. عکس چند قدم  ینتعادلش را از دست داد و با صورت به زم یاوشن

به مرد که معذرت  ینگاه  یتبا عصبان یاوشافتاد. ن ینزم یدور تر از او رو
 کرد انداخت و گفت:  یم یخواه 

 حواست و جمع کن آقا! َاه-

. یستادندا  یشروبه رو  یزن و مرد  آمد دستش را بلند کند عکس را بردارد.  تا
گفت و سرش را به سمت آنها بلند کرد.   یلعنت  یختهبا اعصاب بهم ر یاوشن

که تازه بلند شده بود بدهد.   یاوشعکس را برداشت و تا آمد به ن یع زن سر 
 نگاهش کرد و گفت: یعکس جهان شد. همسرش با آشفتگ  یخنگاهش م

 !یلوفرجانن یمبر  یاب-

 روبه زن گفت: نیاوش

 بر... . یدبا ینشه عکس و بد یم-
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حال زن حرفش را رها کرد. زن تعادلش را از دست داد و آرام   یدنبا د  نیاوش 
بود که دنبال  ی. چند روزیدکش یشبه موها یکرد. بهروز کالفه دست  یهگر 

خواهد  یکرده بود که م  یافتاز او در یگشت؛ اما امروز تماس  یهمسرش م
شود.  راهاست با او هم یلباشد و از او خواسته بود اگر مادور  یچند روز

که در رفت و آمد بودند گرفت   ییدستش را سمت ادم ها  یتبا عصبان  یاوشن
 و گفت:

ره  یخانواده ام داره م یاز اعضا یکیبه من،  ینخانم! اون عکس و بد ینبب-
 کنم!  یداشپ یدبا

 همسرش را محکم گرفت.  یبازو هدیه

 ین؟شناس یمرد و از کجا م ینا-

 ... .یدنداره! عکس و بده با یبه شما ربط -

 یماند. به سمت مکان  یمه. حرفش به نیددو یم ینهال که به سمت  یصدا با
تند،  یعکس شد و با قدم ها یخیالشد. ب یرهخ یددو یکه نهال با سرعت م

 یتوجه به حال جسمان  یکرد و ب   یهر گ  ی،از کنار زن گذشت. نهال از سر شاد
. فتبود ر  یستادها یشبود و سر جا یدهاو را شن یکه صدا  یاش سمت مرد

 یتجمع یندر ب یگر . نهال بار دیستادا یهچندثان یجهان برا ی ینهقلب در س
 زد. یشصدا

 بابا...!-
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 یکنهال که شال از سرش افتاده بود.  یدن. با دیدپا چرخ یسر پنجه  با 
 یش. ماتش برد. دست هایدخند یم یهگر   یانپهلواش بود و م یدستش رو

 یاوشرا فراموش کرد. سرش به سمت ن یدننفس کش یدن،شروع کرد به لرز
فرم   ینک پشت آن ع  یشرفت و چشم ها  یکه از آن طرف سالن به سمتش م

ان از دستش رها شد. اگر چمد ی. دسته یدشده بود. چرخ خیس یلیمستط
دوباره به  یاوشماند. ن یدر دلش نم ییآرزو یدرس یم یاناش پا یاالن زندگ 

خودش را جمع و جور کرد.  یع خورد. تعادلش را از دست داد؛ اما سر  یکس
 یههردو فرزند و همسر سابقش گر   یدنبود و با د  یستادهکنار همسرش ا  یههد

. بهروز یندصحنه را بب یند که اکر  یرا نم ینفکر ا یحت  یروز یک کرد. 
 همسرش را در آغوش گرفت و گفت:

! بچه هات سالمن یدیسالت رس ینچند ی! آخرش به آرزویهنکن هد یهگر -
 پدرشون! یشپ

 یاز او باق  یچیجهان که ه یشد. نگاهش رو یدتر شد یشها یهگر  شدت
سالها شانس آورده بود و در رفاه  ینماند. خالف او که در ا یرهنمانده بود. خ

 یاوشو شکسته شده بود. نهال و ن یر غم و غصه پ یر کرده بود. جهان ز  یزندگ 
گرفتند   وشوقفه محکم او را در آغ یجاد. بدون ایدندهمزمان به پدرشان رس

 یه! هدیسال دور یستبه وسعت ب یا یهکردند. گر  یهبلند گر یو با صدا
و دستش را باال اورد و دور آنها حلقه کرد. خم شد. جهان، هر د یشزانوها

نتوانست لرزش چانه اش را تحمل کند. با آنها همراه شد و سر  یگر د
 و همان طور هم گفت: یدرا تند تند بوس یشانهردو
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 شکرت! بچه هام بهم برگشتن!  یاخدا- 

 یانحرف، م ینا یدنرا دور پدرش حلقه کرده بود. با شن یشدست ها نهال
 شده بود نگاه کرد. یسلبالب خ یشو به جهان که چشم ها یدخند یهگر 

 سال بمون! یستنرو بابا! بعد ب-

و با   یدرا بوس  یشانهردو یشانیکرد. جهان پ  ییدبا سر حرف نهال را تا  نیاوش
 گفت:  یلرزان  یصدا

 تونم با وجود شماها برم؟! یمونم! مگه م یم-

شده   یرهصحنه خ  ینبر لب زد. ونداد با لذت به ا  ینیخان لبخند غمگ  همایون
که   یخورد. بخاطر اشتباه  یعقب تر از آنها به جهان حسرت م یهبود و هد

پست سرش را خراب  ی. او تمام پل هایدلرز یکرده بود بند بند وجودش م
 اسوخت؛ اما به آنه یم یدکرده بود. در حسرت آغوش هردو بچه اش با

 گرفت.  یبه بعد از خودش انتقام م ینا از  یدشد. با ینم یکنزد

 چندسال برآورده شه. ینا ی! بذار آرزویهبرو جلو هد-

صورتش   یاش را از رو  یمصر  یتند تند سر تکان داد. بلند شد و موها  هدیه
 شده بود گفت:   یرهخ  یشروبه رو  یبه صحنه    ینپس زد و روبه بهروز که غمگ

خودم زدم   یکه به بچه    یبیو آس  سال  یستب  ین. مجازات ایمبر   یدنه! نه! با-
تونم برم! اونا االن جهان و دارن!  یبدم. نم یدو حسرتشون با یو با دور

 .یمرس یوگرنه به پرواز نم یمبر  یدنداره. با یدهفا ینجاموندن من ا
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رها کرد. بهروز ساعدش   ینزم  یآخر را به عکس جهان انداخت و او را رو  نگاه 
 را گرفت و مانع رفتن او شد.

بارم که شده برو جلو! جرعت کن و به بچه  یک ی! برایههد یابه خودت ب-
 یاز شه، اونا همون قدر که به پدر ن  یحل نم  یچیشو! با رفتنت ه  یک هات نزد

 نکن! یغ دارن. خودت و در یاز دارن به مادرم ن

رفتند.  یم یدهانش را محکم قورت داد. آنها باهم به سمت در خروج  آب
خان و  یونبود. از دور هما یدهرا محکم در آغوش کش یاوشجهان، نهال و ن

که   یهروبه هد  یبلند  یرفتند. بهروز با صدا  یکه پشت سر آنها م  یدونداد را د
 شده بود. گفت: یرهفقط به راه رفتن آنها خ

طالق و انجام بده! به فکر من و الهام  یزنم کارا  یزنگ م  میل! به وکیهبرو هد-
 یاالن وقتشه! برگرد به زندگ  ی،بر  ینباش! از اول قرار بود که هر وقت خواست 

 یسال فکر کرد یستکه ب  ییو بچه ها یکنار جهان که عاشقش بود  یت،قبل
 مردن... .

 یههدچندسال عاشق  ینرا زد. او در ا یشسخت بود؛ اما حرف ها هرچند
پالتو کرم رنگش را به چشم  ینآست یهوار... ! هد یوانهشده بود. آن هم د

را  یهتوانست هد یبود؛ اما نم یدام ی. بهروز به دنبال کورسویدکش  یشها
 سال،چند ینشد. در ا یرهبه او خ یهخودخواهانه کنار خودش نگه دارد. هد

مسبب خراب  یبود. هرچند همسر دوم بود و به گونه ا یدهاز او ند  یکم خوب 
شدند انداخت و  یبه انها که دور م ینگاه  یمهمسر اول او؛ ن یشدن زندگ 

 روبه او گفت:
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ازت جدا شم.   یخوامبرگشت دارم نه م  یبرا  ییسال گذشته، من نه رو  یستب- 
صدباره   سالها اگه نداشتمت تا االن  ینکه تو ا  یبود  یتو همون   ی،تو پدر الهام

 یابونو سه ساله رو از کنار خ  یستدختر ب  یک که    یبود  یها مرده بودم. همون 
بال و پر من و  یر ز ی،که داشت   یا یکه خالف زندگ   یبود ی! همون یجمع کرد

چندسال عالوه بر شوهر  ینا ی. پس از من نخواه بمونم! چون تو، تویگرفت 
نمونده بود؛ اما اگه تو   ازم  یچیمن که ه یو هم مادر برا  یبودن، هم پدر بود

 کنم.  یبگو! قبول م یاز من جدا ش یدار یمتصم

 ینداشت. جد  یشدر حرف ها  یشوخ   یچه  یهداد. هد  یروننفسش را ب  بهروز 
بعد از  یدکرد. شا  یجهان را فراموش م یدرا زده بود. با  یشو مصمم حرف ها

بود که از اول اشتباه کرده است. هرچند  یدهرس یجهنت ینسال به ا یستب
. ستندکنار پدرشان خوشبخت ه  یشکرد بچه ها  یقبول م  یدگذشته بود؛ اما با

تواند  ینم یگر که سر دخترش الهه آورده است. د  ییکرد با بال  یقبول م یدبا
توجه به همسرش، پشتش  یخورده بود. ب  یسالها باز ینو در ا یندآنها را بب

 یبودند. کرد و دسته  یدهرس یکه به در خروج  یشچه هارا به جهان و ب
 :گفت. چند قدم از او فاصله گرفت و با بغض  یدچمدانش را کش

سال تو  یسترو تحمل کنم. ب ینجاتونم ا ینم یگهرم بهروز! د یمن دارم م-
خودم  یبا فکر انتقام از پدرم زنده موندم؛ اما االن که با دستا یشهر لعنت  ینا

تونم بمونم.  ینم یگهو خراب کردم د یدخترم و با چاقو زدم. االن که همه چ 
 یگهد یداز دور مراقبشونم. شا یول یتیه؛مسئول یچه زن ب  یباخودت بگ  یدشا
 برم؟ یایوقت برنگشتم؛ اگه نم یچه
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توانست   یرنگش کرد. از آن طرف نم  یمشک   دستش را درون کت مخمل  بهروز  
 یناگهان  یمتصم ینرا هضم کند و از آن طرف هم ا یهسال حسرت هد یستب

 اش را.

بچه هات و  یهر وقت دلت هوا یکه قول بد  ی. به شرط یامشرط م یکبه -
! پدرت اون مرد یخانواده ات تنگ شد برگرد  ی! هر وقت دلت برایکرد برگرد

  یه؟هد یدیدر خونش برات بازه، قول م ی. هر وقت بر یستسابق ن

پرواز را از بلندگو اعالم  ی. شماره یرداش را بگ یهگر   یتا جلو یدرا گز  لبش
 به او انداخت و گفت: ینگاه  یمکردند. ن

 ! یم. لطفا بریدمقول م-

 ونداد گفت:روبه نهال و  ینماش یعکس پدرش افتاد. جلو یادتازه  نیاوش

خوردم. تا اومد بهم بده متوجه  یزنه ا یک آخ آخ! عکس بابا دستم بود به -
 .یامتا برم ب یستین. چندلحظه وایدمنهال شدم و به سمتش دو

به سمت فرودگاه  یو شلوار گرمکن مشک  یشرتشتابزده با همان ت سپس
 جهان زد و گفت: یبه شانه  یخان دست  یونرفت. هما

 ما؟ یخونه  یمبر  یایخب پسرم م-

 روبه پدرش گفت: یگرفت. با خوشحال  ینگاه از پدرش نم نهال

 یسالها چ  ینتو ا یواسمون بگ  یدهست. هنوز با یماهمبابا! ن یگهد یمبر  یاب-
 یم؟بر  یایشد. م
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 داد. یرا نشان م یمبا اخم به ساعتش نگاه کرد. ده و ن ونداد 

 شه. یداره تموم م یت! چندساعت مرخصیمارستانب یمبر  یدبا-

 یدرا درهم کش  یشداد. اخم ها  یهتک  ینو به ماش  یستادا  ینهدست به س  نهال
 گفت:  یو با بدخلق 

خونه هر  یادرم. بگو پرستار ب ینم یفتهب یمارستانگذرم به ب  یگهمن د یام،نم-
 ! یکبارچندساعت 

حرف  ینا یدنبا شن یشآنها را نگاه کرد. ونداد اخم ها یخان هردو همایون
 نهال درهم شده بود. روبه ونداد گفت:

 .یدهسال نهال باباش و د یستباشه بعد ب یخونه! هرچ  یادب یگمپرستار و م-

 به ونداد زد و شالگردنش را دور گردنش محکم کرد. یلبخند جهان

بدجور  یشاز چندسال پ ینکه! مثل اییدا یدمازت شن یادیز یها یفتعر -
 .ینهال و داشت  یهوا

 یاش خجالت م یدهتازه رس ییاز دا ی. کمیدکش  یشبه موها یدست  ونداد
نهال حلقه  یرا دور شانه ها یشزد. دست ها ی. لبخند خجالت زده ایدکش

 گفت:  یستنگر  یآنها را م یکرد و روبه جهان که با لبخند لذت بخش

کارها جبران   ینااز اتفاقات افتاده که من مقصرشم.    یلینکردم؛ هنوز خ  یکار-
 گذشته است. 

 زد و روبه ونداد گفت: یبه نهال چشمک  جهان
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 ! ییدختر ماهم قلبش واست رفته دا ینا ینکهمثل ا- 

از خجالت سرخ شد.   یشحرف از جانب پدرش، گوش ها  ینا  یدنبا شن  نهال،
. نهال چشم یدندونداد را از دورش جدا کند. هر سه خند یتا آمد دست ها

 اد رفت و روبه پدرش گفت:به وند یغره ا

 هم رفته! یلیآره، خ-

از ته  ینهال کرد. لبخند یجد یبه چهره  ی. نگاه یدخنده اش را بلع ونداد
 حرف او زد. یندل به ا

فراموشش کنم،  ینکها یدر حسرتش بودم. پنج سال برا ییپنج سال دا-
 یودخواه خانواده احترام بذارم؛ اما نشد. آخر با خ  یگرفتم به خواسته    یمتصم

 ازدواج دادم. یشنهادتمام بهش پ

و با لبخند روبه جهان   یدرا از شدت سرما بهم کش  یشخان دست ها  همایون
 گفت:

وارد عمارت شدن؛ اونم با توپ پر، از ته دل خوشحال شدم؛ اما به روم  یوقت -
دونستم ونداد عاشق نهال شده؛ اما اونجا  یم یش. من از پنج سال پیوردمن

 بود. یانمهر نهال همسر ک

را باز  یننفس زنان خودش را به انها رساند و همان طور که در ماش نیاوش
 کرد گفت:  یم

هوا  یگهد یمافتاده بود. بهتره بر  یوار موفق نشدم. زنه نبود؛ اما عکس کنار د-
 .یدیمرس که  یداستان باشه واسه وقت  ی یهسرده، بق یلیخ
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 را دور زد. به سمت در راننده رفت و روبه ونداد و نهال ادامه داد: ماشین 

 یمارستان؟ب یدر یم-

 .یدبگو یزیاجازه نداد ونداد چ نهال

 عمارت. یایمنه! م-

 کالفه روبه نهال گفت:  ونداد

 کردم.  یخودم مرخصت م یتفردا با مسئول یموند یامشب و م ینهم-

 کرد و با اخم گفت:  در سمت عقب را باز  نهال

 بابا باشم. یشخوام پ یخوام! امشب و م ینم-

 یبه صندل  یها رفتند و سوار شدند. نهال با خوشحال  ینسه به سمت ماش  هر 
زد. پدرش در سمت جلو را باز کرد و سوار شد. نهال به محض نشستن  یکهت

 گفت:

 پدر؟  یبدون اجازه    ین؟با مامان ازدواج کرد  یسوال بپرسم؟ شما چجور  یک -

را به حرکت در آورده  ینشالگردنش را از گردنش باز کرد. ونداد ماش جهان
 بود.

گذشت  یا یزمان طوالن  یوقت  یمخواست یپونزده ساله بود. م ی یغهص-
اما نشد. اون اتفاقات  یم؛بطلب یتخانواده ها و ازشون حالل یشپ یمبرگرد

به  یمتونست یدنور و اون ور دو ینا یافتاد. اسم شما رو هم اون زمان با کل
 .یریمنام خودمون بگ
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 اش انداخت و گفت: ییبه دا ینگاه  یمگفت. ونداد ن  یآهان  نهال 

آقا بزرگ بهش   یدهفهم  یاز وقت   یهبستر   یمارستانحال حاج بابا بد شده، تو ب-
 مامان زهره چشم انتظار اومدنتونه. یدنشون؟د یدبر  ینخوا یدروغ گفته، نم

 پدر و مادرم...!  یدنبرم د یدسال با یستبرم، بعد از ب یدبا-

 

¬ 

با سرعت کنار ونداد رفت   یاوشنگفت و حواسش را به جلو داد. ن  یزیچ  ونداد
 آورد. یرونب یشهو سرش را از ش

گم هر   یبه پرستارم م.  یامکنم م  ینهال و جمع م  یلوسا  یمارستانب  یرممن م-
 عمارت! یاددوازده ساعت ب

 ...یشه واست خودم م یزحمت م-

فشرد. حرف  یگاز م  یرا رو یشطور که پا ینو هم یداز ته دل خند نیاوش
 ونداد را قطع کرد.

 نشسته. ینبرو داماد! برو فقط حواست به کارات باشه که پدرزنت تو ماش-

 گفت:  یستنگر  یخان که با لبخند جلو را م یونروبه هما سپس

 یر کارمون طول بکشه. د  یدونداد، شا  ینتو ماش  یدبر   یدخوا  یآقاجون شما م-
 شه. یم
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 دخترش را داشت  یکوچکش را که ته چهره    ینوه    یرچشمی،خان ز  همایون 
 شد. یرهمنتظر به او خ یاوشنگاه کرد. ن

 ی؟ازم متنفر -

 نه! -

 یاوشآنها گذشت. ن یاز جلو یونداد با تک بوق  ینرا بست، ماش کمربندش
 چشمش مرتب کرد و گفت: یرا رو ینکشفرم ع

به جاش پسرتون و به ما   یول  ین؛. شما دونفر و از ما گرفتیستمازتون متنفر ن-
 یول یستم؛ما نکرده. ازتون متنفر ن یسالها برا ینتو ا یکم کار  یما. نینداد

... ینجبران اشتباهاتون بکن  یبرا  ینتون  یکه م  یهکار  ینکمتر   ین! اینجبران کن
 آقاجون!

دست  یاوشپالتواش در آورد. ن یبرا از ج یگار س یخان جعبه  همایون
 گذاشت و با اخم گفت:  یگار س یجعبه  یراستش را رو

مشکل   یمابابام ممنوعه! ن  ینتو ماش  یدنشواستون بده! مخصوصا کش  یگار س-
هر  یم؛سالها ازش کرد ینکه من و نهال تو ا  ییداره، خالف اصرارها یتنفس

ره سراغش. االن   یمدت، دوباره م  یناتفاقات ا  یاکنه    یوقت به گذشته فکر م
 ! یشوقتشه بره دنبال زندگ هیگد

خان جعبه را خارج کرد و درون مشتش  یوندستش را برداشت. هما نیاوش
 :یدفشرد. همان طور هم پرس
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 یشتر شد، هرچند که گفت؛ اما ب یخوام بدونم چ  یبگو! م یثاقدرمورد م- 
 درمورد شما دو نفر گفت.

کرد و روبه   یادزرا    یآن زن بود. بخار  یر درگ  یفرودگاه خارج شد. فکرش کم  از 
 پدربزرگش گفت:

هاش شد. اونجا من   یاز همکالس  یکیعاشق    یو نه سالگ   یستتو سن ب  یمان-
از  یلداخوب نبود.  یمان یوضع مال یادهشت سالم بود و نهال دوازده سال! ز

 ینهرفت پدرش و بب یمان ییتنها یبود. وقت  یکرده ا یلتحص یخانواده 
باشه  نم یها ییکه به فکر پول و دارا  یقاطعانه بهش گفته بود من داماد

روز قرار  یک برده بود.  یمابدجور هوش و حواس از سر ن یلدا یخوام؛ ول ینم
از دهنش  یما هرچ  یدندفعه اومد و با د یک کافه با ما آشنا شه،   یادبود ب

 .یدازدواج و خط قرمز کشدور    یماکرد و رفت! از اونجا به بعد ن  یمادراومد بار ن

با وجود آنکه چهل   یما. نیدخند  یطانیبود. ش  یدهد  یالکه در و  یصحنه ا  یاد  با
ساله پر  یستب یسال از عمرش گذشته بود؛ اما هنوز مانند جوان ها یک و 

دغدغه اش  یشهنکرده بود. هم یوقت جوان  یچه یمابود. ن یجانشور و ه
 بود.  یاوشبزرگ کردن نهال و ن

 یما،بعد از جواب نه دادن به ن  ینکه. مثل ایدرو د  یلدادوازده سال تو کافه  بعد  -
کالهشون و برداشته و   یباباش، اونم شب قبل عروس یک نامزد کرده با شر 
دونم  ینم یلداتهران، رفت دنبال  یایمب یمخواست یکه م  یشرفته! دو هفته پ

به   یلداو    یمان  سایشگاه،آ   یمقبول کرد. رفت  یلدابود    یبهش گفت؛ اما هرچ   یچ 
! یگهد  ینهم  یگه! بعد هجده سال! دیرونحکم برادر و زن برادر بابا آوردنش ب
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بعد چندسال هردوشون  ینکهمونه. مثل ا یم یالگل تو و  یلداخانم یناالنم ا 
 و کردن! البته بگم...  یادجوونیشونبدجور 

گوش شده بود تا بفهمد چه   یشخان که سر تا پا یونرا به سمت هما سرش
 شده برگرداند و با خنده ادامه داد:

نشده  یچی! آخه هنوز هینراستش و بگ یله؟ها زن ذل ییاز دا یکیکدوم -
 یپا به پا  یچجور  یمان  ینینبب  یننبود  یعنی!  یارهدرم  یباز  یلزن ذل  یلیخ  یمان

 است. معرکه  یشکال آشپز   یماکنه. البته داخل پرانتز ن  یم یآشپز  یلدا

 و گفت: یدخند یاوشحرف ن ینخان به ا همایون

 یاونا عاشق زناشونن، بابا  یستن،ن  یلبچه حواست و بده جلوت! پسرام زن ذل-
رو بهش  یالرو از جا درآورد تا سه یدر حاج مرتض یخونه  یونداد، پاشنه 

 شد.  یکنار  ی یهمحمدت، اون عاشق دختر همسا ییدادن، دا

شد. پدربزرگ اش ادامه داد و او حواسش  یدتر شد یاوشن یخنده ها شدت
 را به جلو داد.

ازدواج کرد بهرام بود. که اون از  یسنت  یتمادر یکه تو خانواده   یتنها کس-
اش فرق داشت. نسبت به خانواده اش  یگهد یاول حال و هواش با برادرا

 یبلبشو هم دست زنش و گرفت و به بهانه  ینتو ا ینداره، حت  یحس
 دیگه  یکمهم به حال آزاد و آوا کنم، اگه    یفکر  یک   یدرفت کرج! با  یتامورم

 دن! یبگذره کار دست خودشون م
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قسمت آخر حرف پدربزرگ، نگاه از جلو گرفت و متعجب  یدنبا شن نیاوش 
 گفت:

 آره؟  ینامنکنه ا-

 گفت:  یتداد و با جد یینرا پا یشهسر ش یخان کم همایون

گاه   ینگاه ها یترسه. فعال سکوت کرده؛ ول یونداد موقته! آزاد از  یلیآره خ-
با هردوشون   یگهچند وقت د  یدکنن کال تابلوئه، با  یکه م  ییو رفتارها  یگاهو ب

 حرف بزنم. 

 برود. ینجلو از ب ی یشهرا کم کرد تا بخار ش یو بخار یدکش  یآه  نیاوش

 یفکر  یکآقاجون  یگمبه گورم! م ینگلدارن اال من بدبخت که س یکیهمه -
 هم به حال من کن!

 گفت:  یاوشتکان داد و خالف باور ن سری

دن. پس اول درست   یاز خودش نداره زن نم  یچیداره و ه  یپلمکه د  یبه مرد-
 !یخواستگار یرمو بخون بعد خودم واست م

را هضم کرده است. با پدربزرگش   یز انقدر ساده همه چ  یدگنج  یباورش نم  در 
کردند. انگار آن   یصحبت م یه بود و مانند دو آدم عادنشست ینماش یک در 

ساعت  ینکه در ا  یکیکالفه از تراف  یاوشکمرنگ شده بود. ن  یسال کم یستب
 را نگه داشت. یناز شب بود. ماش

 آقاجون! یخیالبابا! منظورم زن نبود که ب یا-
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 یبود. هوا  یدهرا درهم کش  یشمتوجه منظور او شده بود و اخم ها  پدربزرگش 
توانست   یکرد. بعد از چندسال م  یداغش را نوازش م  یشانیپ  یخنک زمستان 

وقت از  یچسالها ه ینداشته باشد. نگران دخترش نبود؛ او در ا یخواب راحت 
محل   آدرس  یازدواج کرده است و حت   یدانست با کس  یاو غافل نشده بود. م

بهروز  یدنکوه، به د  یجهان در باال یدنکار همسرش را هم داشت. قبل از د
داند؛  یخان را مقصر م یونکرد او هم مانند دخترش هما  یرفته بود. فکر م

ماجرا  یاز تا پ  یر را گوش داده بود. از س  یهپدرهد  یاما با کمال احترام حرف ها
 یبرم یروز یک یهبود که هد ادهخاطر د ینانته بود و اطمرا بهروز به او گف

 گردد. 

*** 

شد تا  یُاپن گذاشت و همان طور که داخل آشپزخانه م یرا رو ینماش کلید
 گفت:  یبلند یدست و صورتش را بشورد با صدا

 کوثرخوشگله کجا... .-

 یدکش  ی. پوف یستادا  یشحرفش را ادامه نداد. سر جا  ی،کس  ی  یهگر   یصدا  با
 ادامه داد. یبلند یو با صدا

نهال مثل دخترخودمه، حاال که دختر  یمگه نگفت  ی؟کن  یم یهگر   یباز که دار-
 بابک!  ینا یرههمه اش تقص ی؟زد یدشوهووت شده ق
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 رمان  کی

 یمشت آب داغ رو یک شست و  ییظرفشو ی یهرا با ما یشها دست 
بود. دست و صورتش را خشک   یوار د  یکه بر رو  یو با حوله ا  یختصورتش ر
 .یدبابک را از داخل هال شن یکرد. صدا

 !یمارستانب یشبرد یمامان، م یگهم یزیچ یک  یاداالن م-

هنوز من مقصر بودم. من با  یه؟دختره چه حال ینیب یبگه؟ نم یچ  یخوادم-
 ولش کنم بره؟ یجور ینهم یزدم بهش! توقع دار ینماش

لب   یر زد و از آشپزخانه خارج شد و ز  یشا  قهوه  یدر موها  یکالفه چنگ   بهزاد
 گفت:

 خودشم آروم و قرار نداره. یکنه باز شروع شد! آدم تو خونه   یر خدا به خ-

را   ینشسر آست  یآشپزخانه گذاشت و دکمه ها  یصندل  یدسته   یرا رو  حوله
بود و  یدهکه وسط هال دراز کش  یکس  یدنباز کرد. به سمت صدا رفت. با د

را  یشبه مادر و برادرش انداخت. چشم ها ید. نگاه در دستش بو یسرم
 هم فشرد و شمرده شمرده گفت: یکالفه رو

 یدنبا یمن هستم جنس مونث  یخونه؟ مگه نگفتم تا وقت  ینشآورد یهک  ینا-
 رد شه؟ ینجااز ا

 .یدبار یاو م یاز سرو رو یبه سمتش برگشت. خستگ  کوثر 

 زدم بهش!  ینمقصر من بودم بهزاد! من با ماش-

عکس سه نفره شان بود رفت و دراز  یینکه پا یسمت مبل سه نفره ا به
 کرد گفت:  یرا باز م یراهنشپ ی. همان طور که دکمه هایدکش
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آرامبخش  یبفهمن قرص ها یدیترس یدبه آمبوالنس، شا یزد یزنگ م- 
پشت فرمون  یدنبا یطشرا ینو در ا یدار یو مشکل عصب یکن  یمصرف م

 . آره؟ ینیبش

شده   یرهاو خ  یکرد. بابک کنارش نشسته بود و به چهره    یهدر خواب گر   دختر 
 .یدبود. مادرش لبش را گز 

 ی؟پرس یچرا م یدون  یخودت م یوقت -

 درهم رفته گفت: یاش گذاشت و با چهره  ینیب یدستش را رو بابک 

به  یدهمه آدم با ینا یندونم مامان از ب ی! من نمیدههم م یگند  یچه بو-
 ی؟زد یگدا م  یک 

کرد   یاوشبه ن  ی. اخمیدرا باز کرد. به شانه چرخ  یراهنشآخر پ  یدکمه    بهزاد
 و گفت:

افتاده لباساش   یوقت   یبود. توقع دار  یهوا بارون   یشبمامان زده به دختره، د-
 نشه؟ یفکث

 رد.بلند التماس ک یکرد. با صدا  یهدر خواب گر  دختر 

 .یرمبم ین! بذاریامنه! من نم-

اش را خاراند و به   یشانینشست. پ  یشسر جا  یعدختر، سر   یصدا  یدنشن  با
 یب   یشبود؛ اما صدا  یختهصورتش ر  یرنگش رو  یمشک   یشد. موها  یرهاو خ

به سر و وضع خودش انداخت. با سرعت خودش را  یآشنا بود. نگاه  یتنها
 یکرنگش عوض کرد. اگر    یسورمه ا  یرا با هود  یراهنشبه اتاقش رساند و پ
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شد و فکر   یمواجه م  یبد  یکرد با صحنه    یرا باز م  یشدختر چشم ها  رصدد 
 به مادرش زد و گفت: یکرد. بابک سقلمه ا  یدرمورد او م یبد یها

 دفعه رفت؟  یکشد؟ چرا  یچ -

 در گوش اش زنگ خورد. یکس  یآرام به سمت دختر رفت. صدا بهزاد

خوام   ی. نمیخدا کمکم کرد  یبگو محض رضا  یدیشون. فقط اگه دیرماالن م  -
 .یفتینبخاطر من تو دردسر ب

 ینزم  یگفت. رو  یم  یانرا کالفه تکان دادو دختر هنوز هم در خواب هز   سرش
خواهد چه  یاو شده بودند تا بفهمند م یخکنارش نشست. مادر و برادرش م

گرفت و آب دهانش را محکم قورت   یدهکار کند. بهزاد لرزش دستش را ناد
 .ددا یروناو، نفسش را ب یچهره  یدندختر را پس زد با د یداد. موها

 یش؟شناس یم-

 زد و گفت: پوزخندی

 یرم جلوم سبز م ی! هرجا میدار یمن برنم یدست از سر زندگ  ینکهمثل ا-
 ! یش

 زد و روبه بهزاد گفت: یلبخند مضحک  بابک 

 گوشش؟  یخب یزد یکیصبحه که  ینکنه همون دختره -
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 رمان  کی

. نگاه هر سه نفرشان به او گره خورد.  با یدو از خواب پر  یدکش  یغ ج دختر  
او نشسته بود. با ترس به سمت عقب رفت و  یقدم یک بهزاد که در  یدند

 گفت:

 ی؟خوا ی... میچ  یننجاتت... و ا-

 را نگاه کرد. یاپر  جدی

 ین؟جلو ماش یبازم از عمد خودت و انداخت -

بهزاد قفل  یرو یشبا ترس آب دهانش را قورت داد. مردمک چشم ها پریا
 کرد.   یشده بود. بدنش درد م

 فا کمکم کن!از عمد نبود! لطفا باور کن! لط-

او را نگاه کرد. عرق  ینهگرفت. بهزاد دست به س  یشرا در مشت ها بالشت
 یصبح   یکرد. با همان لباس ها  یم  ییاش خودنما  یشانیپ  یرو  یدرشت   یها

 ی چرک شده بود. صدا یفیکرم رنگ که از شدت کث یبلوز زنانه  یک بود. 
 مادرش امد.

 یش؟شناس یبهزاد تو م-

 رگرداند و گفت:را به سمت مادرش ب سرش

 متاسفانه! یاآره! خوشبختانه -

آپارتمان  ی یهآنها انداخت. مانند بق یبه خانه  یرا جمع کرد. نگاه  خودش
 یشکه جلو یراحت  یگریبود و د یسلطنت  یکیها بود. دو دست مبل، که 



  

 
1121 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

خورد  یبود. سه پله م یدسف یخانه سورمه ا یقرار داشت و تم کل یزیونتلو 
 نداشت.  یدد یراییشد، آشپزخانه به پذ یم یراییو وارد پذ

 یاصل یابونکردم. اونا دنبالم بودن! چراغ سبز بود. وارد خ  یداشتم فرار م-
 بهم زد. از عمد نبود. اون دفعه فرق داشت. من... . یندفعه ماش یک شدم 

 حرفش را قطع کرد. یتبا جد بهزاد

 باشه!-

اش  ینیب یدستش را از جلو ینکهداخت و بدون ابه بهزاد ان ینگاه  بابک 
 بردارد با تمسخر گفت:

 ی؟کن  یبهزاد؟ گداها رو دور خودت جمع م یریهتو کار خ یتا حاال زد یاز ک -

 ی؟زن  یم یهچه حرف ینعه بابک! ا-

از کپنش حرف زده بود. نهال  یشتر دستش را مشت کرد. امروز بابک ب بهزاد
برادرش را   یدافتاد بهزاد ق  یاو م  یبرا یاگر اتفاق   ! یادز  یلیبود خ یز او عز   یبرا
 گفت:  یبلند یزد. به سمت بابک برگشت و با صدا یم

نشو؟ بهت گفتم رو اعصاب  یجلو چشمم آفتاب  یمگه بهت نگفتم چند روز-
 یکی. گفتم یستممن راه نرو! گفتم من اون داداش مهربون و آروم سابقت ن

 نه؟ یا! گفتم یشنو یدوتا م یبگ 

 یبهدختر غر   یرا نداشت جلو  ینبرادرش نگاه کرد. طاقت ا  یدر چشم ها  بابک 
مانست غرورش خرد شود. هرچند بهزاد  یکه به قول خودش به گداها م  یا

 به گردنش داشت. یدوازده سال از او بزرگتر بود و حق پدر
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 کن!  یزن بابات زندگ   یبچه ها  یشنشو برو پ  ینشم؟ تو آفتاب   یچرا من آفتاب - 
 ... .ینا یخواد. در ضمن جلو یدلم م یمهمادر یخونه  ینجاا

. صورتش سرخ شده یدکه به صورتش خورد حرف در دهانش ماس  یلیس با
گذاشت. مادرش   یبود زنده اش نم  یاو م  یبابک جلو  یگر لحظه د  یکبود. اگر  

نگاهش کرد  یتزد. بهزاد با عصبان یشدستش زد و با تشر صدا یبر رو یکی
 گفت:  یآرام و شمرده ا یو با صدا

از اندازه   یشبه گردنت داره ب  یکه حق پدر  یمرد  یجلو  یو زدم تا بفهم  ینا-
و اونا  یکرد  یاوشکه نثار نهال و ن  ییو زدم بخاطر حرف ها ین! ایزر زر نکن

 !یبر  یخوا یکه م  ی! حاال گمشو برو هر قبرستون یرو مقصر دونست 

 یبود بهزاد چگونه پشت بچه ها یدهپر تنفر نگاهش کرد. از صبح که د بابک 
 ییدانست حرف ها یرا گرفته است. آتش گرفته بود. خودش خوب م یههد

 یم یزمان، هر کار ینزند. همه چرت و پرت است؛ اما او االن! در ا یکه م
 یرها براکا  هگرفته بود برادرش چ  یکرد تا بهزاد را بچزاند. انگار بابک فراموش

در دلش نماند. انگار فراموش کرده بود از  یز چ یچاو کرده است تا حسرت ه
که آنها دارند حاصل   یزندگ   یناست و ا  یدهبه آنها نرس  یهزارتومان   یک پدرش  

برادرش است. بهزاد و بابک بدون نگاه گرفتن از هم، بلند شدند.  یتالش ها
 یشبهزاد پ یرفتارها حظهل یک. یستنگر  یرا م یشانبا ترس هردو یاپر 

 و گفت: یدچشمش جان گرفت. بابک پر حرص خند

 یدار ینجوریتو و نهال بوده که االن ا ینب یزیبهزاد، نکنه جدا چ ینمبذار بب-
 نکنه واقعا اون روز که نه اون شب که ...  ی؟کن  یم یشطرفدار
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 رمان  کی

بهزاد به  یو حرف بابک را قطع کرد. لرزش دست ها یدکش یغ ج مادرش 
 لوم بود. تمام بدنش گر گرفته بود.وضوح مع

 ینم ی؟داداشت و بکش یخوا یمرده! م یلساکت باش بابک! برو گمشو ذل-
 چشم و رو؟ یب  یستحالش خوب ن ینیب

 رفت روبه مادر و برادرش گفت: یهمان طور که عقب عقب م بابک 

کرد که   یباز یلمچندسال ف ینبرم گم شم؟ غصه نخور مامان! بهزاد تو ا یهچ-
نگرفت،   یناراحت نبود. کم درد  یماهمرگ فر   یوقت برا  یچعزادار زنشه. اون ه

بود و انقدر تو خودش   یدهمرد به اصطالح پدر د  یناز ا  یسرطان! معلوم نبود چ 
 بود که سرطان گرفت و مرد!  یختهر

را در مشتش گرفت و با   یراهنشپ  ی  یقهتش رفت.  به سرعت به سم  مادرش
 گفت:  یهگر 

زبونت و مار   یشاهللکنه! ا  یخفه شو بابک! برو گمشو! برو گمشو االن سکته م-
 ! ید یمرده که همه اش داداشت و زجر م یلبزنه ذل یشن

بابک مانده بود و  یدر بهت حرف ها یاو مادرش از او دور شدند. پر  بابک
برادرش نفسش را فراموش کرده بود.  یحرف ها یدن.. با شنبهزاد! آخ بهزاد.
و  یستدبا یشپاها یدست خودش نبود. نتوانست رو یشلرزش دست ها

خودش؛ به سمت بهزاد رفت.   یتتوجه به وضع  یب   یاخورد. پر   ینمحکم به زم
 گفت:  آرام

 ی؟خوب -



  

 
1124 

 رمان یککاربر انجمن   ی| غزل محمد یگر د یرمان سرپناه

 رمان  کی

بابک انگار  یحرف ها یدنزد و با شن یداد. نبض کنار گردنش م یهمبل تک به 
 یبعج یعکس العمل ها یدادکتر...! جد یرفته بود به گذشته و حرف ها

 یزی. چیختر  یکرد. خانه را بهم نم  ینم  یهمانند قبل گر   یگر داد. د  ینشان م
ذهنش  ر شد و د یم یرهنقطه خ یک . به یگرفتشکاند؛ االن قلبش م یرا نم

 یهم آرامش نم  ار یگاالن س  یگهگشت. د  یخودش م  یاز سو  یدنبال اشتباهات 
 یچکساش را از دست داده بود و ه یزندگ  یماهکرد. او با از دست دادن فر 

را بفهمد. مقصر بود و هنوز هم او را دوست داشت؛ اما  ینتوانست ا ینم
 یشپ تیساعت خواب راحت تنگ شده بود. چهارسال از وق یک یدلش برا

 یرا به او گوشزد م ینگذشت و او هر دفعه ا  یرفته بود م یگریروانپزشک د
 یاش بازگردد چون با عزادار  یو دوباره به زندگ   یدآ   یکرد که با نبود آنها کنار ب 

گردد و نه   یعذاب دادن خودش نه همسرش برم  یره،ت  یلباس ها  یدنو پوش
به پالتو قهوه  ینگاه  یا. پر یدشن یمادرش را م یها یننفر  یفرزندش! صدا

و  یدمبل افتاده بود انداخت. سرم را از دستش کش یرنگ مادرش که رو یا
کرد تا آمد از کنار بهزاد بگذرد.   یآنها را خال  یخودش را به پالتو رساند. محتوا

 شد و مانع رفتن او شد. یدهساق دست ورم کرده اش توسط بهزاد کش

 کمکت کنم؟  یخوا یکجا؟ مگه نم-

 داند و گفت:سرش را به سمت بهزاد برگر  پریا

 ینشم فقط من ا یحرفاست. مزاحمتون نم یناز ا یشتر شما ب یها یگرفتار-
 برم لباس گرم... . یپالتو رو با خودم م

 شد حرف او را قطع کرد. یم یدهکه به زور شن  ییصدا با
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 یراه فرار  یگهدفعه د  ینافتن دنبالت ا  یدوباره م  یکنم. بر   یبمون! کمکت م- 
 . یندار

 یاگفته است. دستش را رها کرد و   یاچه به پر  یدفهم یکه نم  بود یجگ  آنقدر 
لباسش پاره   یسر و گردن از او بلند تر بود. سر شانه    یک بلند شد.    یانگو  یعل

 کرد و روبه بهزاد که حالش خوب نبود گفت:  یباییز یخنده  یاشده بود. پر 

 . آقا بهزاد!ینیمب  یباشم. بازم هم رو م  یدهمثل کنه چسب  یتاگه واقعا به زندگ-

 گفت:  یرلبپشتش را به او کرد تا برود. ز یاو پر  یدحال خند یب  بهزاد

شانسمو   یدبار هم که شده با  یک   یها گوش کنم. برا  یلیبه حرف خ  یدبا  یدشا-
 امتحان کنم.

 . یستادا یشبرداشت. بهزاد به سمتش رفت و جلو یاپر  یگر قدم د یک 

 یککنم ملک و امالکت و   یندارم. گفتم کمکت م یگهدردسر د یحوصله -
 بهش نرسه. یاحد و ناس یچکه دست ه  یبذار ییجا

 راستش انداخت. یزانو یکرد. وزنش را رو  یدرد م زانواش

 ی؟از کجا معلوم تو مورد اعتماد-

! اول انقدر پول و ثروت دارم که نخوام به اون چندرغاز ارث تو یلبه چند دل-
 کنم.  یانتتونم بهش خ یس نمتعهد دادم پ یچشم بدوزم دوما من به کس

اش مورد  یپدر ی. بهزاد هر که بود از خانواده یدخجالت زده لبش را گز  پریا
 کرد و گفت:  یز اش را ر یدرشت مشک  یچشم ها یااعتماد تر بود. پر 
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 مطمئن باشم؟- 

شانسش را  یدزد. با یبابک تند م یهم ضربان قلبش بخاطر حرف ها هنوز 
 داد.  یبود که او واکنش نشان نم یتنها کس یاکرد. پر  یامتحان م

 کنم بچه! خوبه؟   یم یبگ  یهر کار یرقولماگه زدم ز-

 بلندش را پشت گوش اش فرستاد. یمشک  موهای

 ی؟مثال چ -

چپش  یپا یراستش را رو یآن نشست. پا یبه سمت مبل رفت و رو بهزاد
 یذات   یتفاوت   یشد. با ب   یرهبود خ  یستادها  یراییکه وسط پذ  یاانداخت و به پر 

 اش گفت:

 تو حسابم و ثروتم!  یبه جز پوال یهرچ -

 جز اعتماد به او نداشت. یبه سمت بهزاد برگشت. چاره ا پریا

 .یخوامنم یزیباشه! قبول! کمکم کن؛ من ازت چ-

حرف   یدترس  یداشت. م  یدز هم تردآب دهانش را محکم قورت داد. هنو  بهزاد
انداخت.  یواریبه ساعت د ی. نگاه یایدروانپزشک درست از آب در ن یها

 یدصبح پرواز داشت به مقصد مشهد، هم با 8داد. ساعت  یرا نشان م یازده
 دشخو  یدگرفته بود با  ینکه محمدحس  یهم با تماس  یدد  یروانپزشکش را م

 یدکش  یسرش را خاراند، خجالت م  یاپر  رساند.  یدوازده ظهر م  یرا به جلسه  
 زد و روبه بهزاد گفت: یادرخواستش را مطرح کند. آخر هم دلش را به در
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 یموندن ندارم! نه تو مشهد نه تو تهران! برا یبرا ییمن جا یگم... میز چ- 
 یبلند! هرجا بتونم م یپسرونه و موها یبا لباسا ینهسر و وضعم هم ینهم

 خوابم از کارتن خوا... .

 حرفش را قطع کرد. بهزاد

 و مامان! ی! هم تو هست یادنم یگهبابکم د یستم،جا بمون! من که ن ینهم-

مبل نشست. با  یشد و رو یرایی. وارد پذیدمادرش را شن یقدم ها صدای
 روبه بهزاد گفت: ینگران 

چون   یر نگ ازش به دل  یزیگرده خونه! تو چ  یبر نم  یگهپسرم؟ گفت د  یخوب -
 یکنه، وگرنه خودت که م  یم یکج خلق   یو گرفت  یاوشامروز طرف نهال و ن

 ره! یجونش واسه تو م یدون 

حرف ها کال   ینا  یدن! هرچند با شنیشکشما رو نزنه جون دادن پ  یباون ج-
 زدم.  یدشوق

. یستشده بود نگر  یسخ یشمبل بلند شد به مادرش که چشم ها یرو از 
 ادامه داد. یته سمت مادرش گرفت و با عصبانانگشت اشاره اش را ب

شکونم، بهشم  یخونه قلم پاش و م ینبابک پاش و بذاره تو ا یگهبار د یک -
تونه فردا پام برسه مشهد همه   یامشب م  ینخواد بکنه هم  یم  یبگو هرغلط 

به الالش  یل یکنم. از بس ل یمسدود م یمشحساباش و به عنوان ق ی
زدم مثل کارگرا کار کردم تا برادرم تو ناز  یمخواست از زندگ یگذاشتم و هر چ 

بکشه تا قدر  یسخت  یکمده. بذار  یو نعمت بزرگ شه االن داره مزدش و م
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من باال نبره گنده تر از دهنشم حرف نزنه!  یبدونه صداش و برا یشوزندگ 
 ! یقرون پول بهش بد یک  یشماهم حق ندار

 یکه گهگدار  ییداشت به قرص ها یاز ا به مادرش کرد. به شدت نر  پشتش
 رفت گفت: یخورد. همان طور که به سمت اتاقش م یم

شما بمونه! دو   یشدختر پ  ینبرم مشهد، ا  یددارم با  یطفردا ساعت هشت بل-
 گردم.   یروزه بر م

 خطاب به بهزاد آمد.  یاپر  صدای

 !ینلطفا شماره اتون و بد شم. یآقا بهزاد! مزاحمتون نم یستن یازین-

 ییخانه با او بماند. هرچند جا یک نشده در  یچیتوانست هنوز ه نمی
و بلند بهزاد که به  یعصب یاش عادت کرده بود. صدا ینداشت؛ اما به زندگ 

 بود آمد. یدهاتاق رس

 !یر از مامان شماره ام و بگ-

 یکرد. نم  یه. مادرش آرام گر یدحرف؛ در را محکم برهم کوب ینبعد از گفتن ا 
پسر بزرگترش که تا االن هر چه داشت از   یکه غصه بخورد؟! برا  یدانست برا

خودش  یزندگ  یاپسر کوچکش که دست از دهان خود برداشته بود  یااو بود 
مادر بهزاد  سمتآرام به  یاشد طالقش دهد. پر  یکه بهروز هنوز هم قانع نم

 رفت و گفت:

 یارم؟واستون آب ب ینخوا یم ین؟خوب-

 زد و گفت: یشپاها یرو یشنه تکان داد و با دست ها یرا به معنا سرش
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  ی؟ندار ییجا یگ   یدخترم؟ مگه نم یبر  یخوا یکجا م- 

داد. سه  یم یبد یشد. به قول بابک بو ینم یدهد یاهیاز شدت س صورتش
 یاهس ی. موهایدشد که حمام نرفته بود. از خودش خجالت کش یم یهفته ا

 یباو عج یبرا یدنبود. محبت د یدهبرهم چسب یفیرنگ بلندش از شدت کث
بود با  یگریاگر کس د یدشناخت. شا ینم یا یبهغر  یبود. آن هم از آدم ها

وقت دوست نداشت سر بار  یچکرد؛ اما او ه  یبهزاد را قبول م یشنهادسر پ
 نشست. یشلب ها یرو یباشد. لبخند کمرنگ  یکس

  ین؟آقابهزاد و بد یشه شماره  یشم، م یمزاحمتون نم-

درهم   یشاو را گرفت. اخم ها  ی  یدهد  یبدستش را بلند کرد و مچ آس  کوثر،
اش سر  یمشک  یننداشت. شلوار ج یا یشد. سر و وضع درست و حساب 

نبود  ییجا یگر رفت. د یدلش ضعف م یود. از گرسنگ پاره شده ب یشزانوها
کرده  یدارفت را پ یم یشتر که او ب ییبرود. اکثر مکان ها یادهکه بتواند پ

 کرد و گفت:  یز صورتش را تم یرو ی. کوثر اشک هابودند

شما و بهزاد گذشته؛   ینب  یدونم چ   یمن نم  ی،مون   یجا م  ینشه! هم  ینه نم-
جبران کنم  یداصرار کرده! پس بمون، با یدن کسبهزاد کم تاحاال به مون یول

 که براتون افتاد رو!  یاتفاق 

کنار اتاق   یقانداد. به سمت حمام که داخل راهرو دق یابه پر  یحرف  ی اجازه
 بهزاد قرار داشت رفت و همان طور هم گفت:
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 یتون  یسر و وضع نم ین! با ایر دوش بگ یک کنم   یواست حمام و آماده م- 
 دخترم!  یرونب یبر 

وسوسه   یشنهادپ  ینتوانست از ا  یبود. نم یناز اندازه دلنش  یشخانه ب  هوای
بود. گرسنه بود و  یدهنخواب یبود که درست و حساب  یبگذرد؛ چند روز یز انگ
شده به  یدههردو دستش از شدت کش یرفت. ساق ها یم یجسرش گ یکم

 پارهخت بلوزش به سر شانه اش اندا یسو و آن سو قرمز شده بود. نگاه  ینا
 یخالکوب   یدنجلو داد با د  یدرشت شد. شانه اش را کم  یششده بود. چشم ها

 لب گفت: یر از نهادش خارج شد و ز یکه در پشتش داشت آه   یپروانه ا

 نشونه! لعنت بهت! ینلعنت بهت بابا با ا-

 گفت:  یابهزاد از داخل حمام خارج شد و روبه پر  مادر 

 یکیلباس هامون  یز . فکر کنم سایذارمس هم مدخترم، واست حوله و لبا یاب-
 باشه. وان و واست آب کردم. 

 انداخت. یینبا خجالت سرش را پا پریا

 !ینبه زحمت افتاد یدببخش-

 و گفت: یدخند کوثر 

دوتا که  ینکنم. ا  یفکر م یممن کمتر به زندگ یاتفاقا بمون  یهچه حرف ینا-
چند روز  یک . الاقل تو یرنگردن م  یپسرن هنوز تازه چند روزه اومدن باز برم

 شد. یر فکرم درگ یکم یدشا یبمون 
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لخت   یمادرش بود. موها  یهشد. بهزاد شب  یرهمهربان مادر بهزاد خ  یچهره    به 
 یروشن و گونه ها یقهوه ا یچشم ها ید،رس یکوتاه که تا وسط بازواش م

برداشته بود.  یباییپر که حالت ز یقهوه ا یکوچک! ابروها  ینیبرجسته و ب
او زد   ربانیبه مه  یبود. لبخند  یپداشت؛ اما خوشت  یالغر و قد متوسط   یکله

 و گفت:

 بازم! یدببخش-

آرام از کنار مادر بهزاد گذشت و وارد حمام نسبتا بزرگ آنها شد. سمت  پریا
اشت و سمت چپ حمام قرار د یا یشهش ینراست حمام وان بود که در کاب

حمام به   یرآالتبود. تمام ش  ییدر هم روشو  یقرار داشت و روبه رو  یا  یشهش
 یشبود. برا  دهو زرد رنگ فضا را روشن کر   یدسف  یها  یرنگ بزنز بود. نور مخف 

 نداشت. در حمام را آرام پشت سرش بست و آرام گفت: یتجمالت تازگ  ینا

 یرآب؟نکنه سرم و بکنن ز یبه؟آدم غر  یکردم؟! اومدم خونه   یکار من چ-

 . یدآ  یبه سرش زد تا به خودش ب  یکی محکم

به فکر چندرغاز پول   یدخوبه چرا با  یشنکه وضع مال  یدینزن! د  یانقدر فانتز -
راحت بعد چند هفته دوش  یال. با خکنم  یمن باشن؟ اصال االن در و قفل م

 .یرمگ  یم

تر  یرهرا دراورد. رنگ پوستش چند درجه ت یشرا در چرخاند و لباس ها قفل
وان را باز کرد و خودش را داخل آب داغ رها کرد. بعد   یا  یشهشده بود. در ش
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داشت.  یاش را گذرانده بود. واقعا حس خوب  یمدت که در سرما زندگ  یک  
 زد و با حرص گفت: یبخش یتلبخند رضا

 یندارم. نوه  یشخدا لعنتت کنه شما پول پرست ها رو که چندساله آسا-
مردم  یکلفت   یدکنه با  یزندگ  یاالن تو عمارت به اون بزرگ  ینکها ینواب به جا

ها! حاال که  یونهو بکنه و کنار پارک بخوابه! خدا همه اتون و لعنت کنه د
 .میادحالتون جا  یممادر ثیرااز ارث و م یدچندرغاز بهتون نرس

خوب شده بود.  یشساعت به زور دل از آب داغ کند. تمام دردها یماز ن بعد
آمد و خودش را با حوله  یروندستش را بلند کرد و حوله را برداشت. از آب ب

 و گفت: یدکش  ییرا به سو یشخشک کرد. هرکدام از دست ها

 بده! یرتونخدا خ-

 یگذاشته بود انداخت.  شلوار مشک   یشکه مادر بهزاد برا  ییبه لباس ها  نگاهی
داشت و شال قرمز! لباس ها را   یمشک  یدار قرمز که راه ها  ینآست  یشرتو ت

 یموبالش را برداشت و لباس ها  یرا درون شال کرد. گوش  یشو موها  یدپوش
 ینهبه آ  یرفت. دست  ییگذاشت. به سمت روشو  یخودش را تا کرد و گوشه ا

صورتش   یدبود. پوست سف  یدهوقت بود خودش را ند  یلی. خیدته کشبخار گرف
 یر برجسته اش نمانده بود و ز یاز گونه ها یزیآفتاب سوخته شده بود. چ

 ییبند انگشت گود افتاده بود. چشم ها  یک رنگش    یدرشت مشک   یچشم ها
و دست  تگف  یکرد. آخ   یدستش درد م یکه تنها ارث از پدرش بود. مچ ها

نثار پرستار   ییکرده بود ناسزا  یشکه مچ ها  یورم  یدنال اورد. با درا با  یشها
 یگردنش کم  یالغر شده بود. استخوان ها  یلوییمدت ده پانزده ک  ینها کرد. ا
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به  یو نگاه  یدرا محکم به سمت راست کش یشرتت ی یقهزده بود.  یرونب 
 هم فشرد و گفت: یرنگ! فکش را رو یاهس یانداخت. پروانه  یخالکوب 

 کنم. هر جور شده!  ینحس اون خانواده اس رو پاک م یراثکه م  یلعنت  ینا-

از پشت شانه اش گرفت و به سمت در حمام رفت. قفل در را باز کرد و  نگاه
 یقیبود. نفس عم یچیدهداخل خانه پ ییخوش غذا یبعد هم خارج شد. بو

رفت؛ اما داخل  ییرای. دستش را به معده اش گرفت و به سمت پذیدکش
 کرد.  یبهزاد را نگاه م ینشد. مادرش با نگران 

 از کجا معلوم جواب بده بهزاد؟ -

 یدخوام به حرف همه گوش کنم. شا یبعد هفت سال که از فوتش گذشته م-
 یهخوابم با گر  یهم بذارم تا م یتونم چشم رو یلحظه نم یک شد مامان! 

من ساده  یبرا یکن  یکنه! فکر م  یم یهگه فقط گر   ینم یچیسراغم! ه یادم
 بار دوم؟  یاست برا

صورتش نشود. بهزاد کالفه،  یروانه  یشتا اشک ها یدلبش را گز  مادرش
از   یآرامبخش هنوز هم کم  یبود. با وجود خوردن قرص ها  یناراحت و عصب

 داخل ُگر گرفته بود. کوثر دست بهزاد را گرفت و با التماس گفت:

 ی؟ش یخیالب یدیقول م ی؟حالت بد شد چ اگه -

 لب نشاند.  یرو یلبخند تلخ  بهزاد

کارام بردارم   یناگه دست از ا  یدنشه! شا  یزیمکنم چ  یم  یشه مامان سع  ینم-
با کارام  یلیزنده بود خ  یروحش تو آرامش باشه! وقت   ینکنه و کم  یهگر   یگهد
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خوام االنم که رفته عذابش بدم. هر چند  یکردم. عذابش دادم نم یتشاذ 
امکانش  شم؟ اصال یگهد یکیبار دوم عاشق  یسخته مامان! من برا یلیخ

با فرزاد  ید. بایستن یبودم. اونم قطع یماهوار عاشق فر  یونههست؟ من د
خودم نتونستم... هنوزم که  یدکنه؛ اما شا  یحرف بزنم. مطمئنا اون قبول م

 زنه و بس!  یم یماهفر  یراب یقلب لعنت  ینهنوزه ا

خودش را گرفته بود  یرا دور کمر مادرش حلقه کرد. جلو یشدست ها بهزاد
 یهگر   یکس  یرفت، جلو یاش م یشکه پ  ینکند. او به جز روانپزشک  یهکه گر 

 نکرده بود. مادرش آرام سر او را نوازش کرد و گفت:

 دونم پسرم!  یم-

برادر او،  ی. حرف هایختجودش رصحنه، غم دوعالم در و ینا یدنبا د پریا
حق را   ینآدم مرده باشد. ا  یکداد که    یحق را به بهزاد م  یناالنش ا  یکارها

 یهبهزاد سا  یگران،خودش را نداشته باشد چه برسد به د  یداد که حوصله    یم
 یدکش  یقعم نفساز مادرش جدا شد. چند  یع . سر یدرا داخل راهرو د یاپر  ی

کرد و خودش هم   یم یو با چشم اشاره کرد که او امده است. کاراحمقانه ا
شده   یمشتصم  یخیالکرده بود ب  یداپ یدلخوش یقبول داشت. حال که او کم

خانواده  یزود ینخواست به ا ینبود. نم یآن هم هنوز قطع یدبود البته شا
در راهرو است. اند او  همیدهکه متوجه شد آنها ف  یااش را رها کند و برود. پر 
 رساند و تند تند به بهزاد و مادرش گفت: یراییدستپاچه خودش را به پذ

 !ید. ببخشیدمشن  یجور  ینخواستم حرفاتون و گوش کنم هم  یبه خدا من نم-
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 یاو کم یمادرش هم برا یلباس ها یگره خورد. حت   یانگاهش به پر بهزاد 
بدون  یمعمول یچهره صورت او را از نظر گذراند.  یبزرگ بود. تک تک اجزا

 یابود. پر  یهشب یرستانیدب یبه بچه ها یشتر ! بیراییخاص و گ یتجذاب یچه
 و گفت: یددستش را به گردنش کش

 شده؟ یزیچ-

 گفت:  یبلند یرفت و با صدا یابه خودش آمد. به سمت پر  یع سر  کوثر 

 یه؟دخترم بزنم به تخته! اسمت چ یچه قدر خوشگل-

 ینشان م یترک  یالسر یشهکه مانند هم  یزیوناز او نگاه گرفت و به تلو بهزاد
داد چشم دوخت. لرزش دست راستش به وضوح معلوم بود. دستش را مشت 

لبخند   یامادرش شد. پر   یمورد عالقه    یالمشغول نگاه کردن سر   یکرد و با گنگ 
 زد و گفت: یخجالت زده ا

 م.بازم بهتون زحمت داد یدنواب! ببخش یاپر -

گذشت تا به َاشپزخانه   یزد. همان طور که از کنارش م یابه پر یچشمک  کوثر 
 برود گفت:

خودته! خجالت نکش! راحت  یخونه  ینجاهمبه بعد ا یندخترم! از ا ینبش-
و  یوهم یاجانصدام کن، بهزاد، به پر  یباش! من کوثرم هرجور دوست دار

 باشه مهمون خودته. یتعارف کن! هرچ  یرینش

 لطفا! ینکشزحمت ن-

 :یدمبل نشست و از بهزاد که حواسش نبود پرس یندور تر  یفاصله و رو با
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 کنم؟  یکار چ یدجبران کمکت با یبرا- 

عوض  یو شلوار گرمکن مشک  یکه تنش بود با پولوشرت ذغال سنگ   هودی
 یا،پر  یجد یصدا یدنبود. با شن یسخ یاش کم یقهوه ا یشده بود. موها

 گفت:  یزیونبدون نگاه گرفتن از تلو

کمک به منم حساب   ییجورا  یک! کمک من به تو  یخواد بکن  ینم  یکار خاص-
 شه.  یم

 نگاهش کرد. یجگ  پریا

  ی؟چ  یعنی-

تفاوت به سمت  یب  یشهو مثل هم یبلند شد. کامال جد یشاز سرجا بهزاد
بخاطر سر و صورت را گذرانده بود؛ اما    یچندماه   یاباناو در خ  یدرفت. شا  یاپر 
 یک  یتوانست بفهمد دختر است؛ اما االن که در خانه    ینم  یرنگش کس  یاهس

. یدترس یم یدجوان، هرچند مادرش حضور داشت. با ینفر بود آن هم مرد
مادرش را بعد   یبود. پدرش که پدرش بود خانه    ینعالم و آدم بدب  یبه همه  

کرده بود. بهزاد   یابانشخ  ی  از فوت پدربزرگش از چنگش درآورده بود و آواره
محکم به مبل  یاکج کرد و خم شد. پر ی. گردنش را کمیستاداو ا یجلو

 یرهتفاوت خ یروشن بهزاد ب  یقهوه ا یبه چشم ها یدهبود. ترس یدهچسب
 مبل گذاشت.  یپشت  یشد. بهزاد دستش را رو

 کمک به منه...!  یجور یک کمک به تو   یعنی-
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بود  ی. او تنها کسیدفهم یاز ابتدا م یدرا با ینفرق داشت. ا یهبا بق یاپر  انگار  
 یکرد. عذاب وجدان سراغش نم  یکه با وجود مونث بودنش حال او را بد نم

کمرش   ی یغهت یرو یبودنش به او، عرق سرد یک آمد. هرچند بخاطر نزد
 محکم آب دهانش را قورت داد و گفت: یانشسته بود. پر 

 !یدوست دار یهرک  باشه باشه! برو عقب جان-

 فاصله گرفتن بهزاد از او، نفسش را آسوده رها کرد.  با

 .یدکش  یشاو نشست. دستش را کالفه به موها یجلو بهزاد

 شده. یکمکت کنم بگو چ   یخوا یخب بگو! اگه م-

انداخت، بزاق دهانش ترشح شده بود و از  یرینیش یسبه د ینگاه  پریا
 یز م  یاز رو  یرا کنار گذاشت. بشقاب   یسیمعده درد گرفته بود. رو دروا  یگرسنگ 

که مادرش به   یتوجه به آداب   یبرداشت و با چنگال دو تا نارنجک برداشت. ب 
. بهزاد یدنداده بود هردو را در دهانش گذاشت و شورع کرد به جو یاداو 

را گرفته است. هر  یمیتصم ینهمچ یدتوانست به فرزاد بگو یهنوز هم نم
چند پشت تلفن او خودش را کشته بود که به حرفش گوش دهد. به برادر 

شد؟  یدر ذهنش کم رنگ کند؟ م یخواهد خواهرش را کم یم یدزنش بگو
 حواسشبه بهزاد که  یشدن دهانش، نگاه  یبا خال یداد؟فرزاد به او حق م

نارنجک  یکاز فرصت استفاده کرد. دستش را بلند کرد و پرت بود انداخت. 
توجه به کار او و کامال  یدر دهانش گذاشت. بهزاد ب  یع برداشت و سر یگر د
شده بود.  یپر بود. دور دهانش خامه ا یاشد. دهان پر  یرهبه او خ یرارادیغ

شده او را  رشتد یدراز شده بود و با چشم ها یرینیش یسد یدستش جلو
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. آرام شروع کرد به یردخنده اش را بگ یکرد. بهزاد نتوانست جلو  ینگاه م 
 یهکرد. تا آمد توج  یدهانش را خال  یع از خجالت سرخ شد و سر   یاپر   یدن،خند

 کند، بهزاد دستش را باال آورد و با لحن مملو از خنده گفت:

چرا  یگهد یاونجا که بخور یم! گذاشتیکن یخواد ماستمال ینم یخیالب-
 یداری؟برم یواشکی

 یز اش را به سمت دهانش برد تا تم  یخامه ا  یدست ها  یار اخت  یکامال ب   پریا
 شد. یدتر بهزاد شد یکند. خنده 

 چندسالته عموجون؟ -

از درون جعبه   یاش کرد و دستمال کاغذ  یشگیهم  ینثار عادت ها  یلعنت   پریا
 را صاف کرد و گفت: یشکرد. گلو  یز را تم یشبرداشت و لب ها

 و سه. یستب-

 یداش نشاند. نبا  یشانیپ  یانم  یخودش را جمع و جور کرد. اخم  یع سر   بهزاد
 شکست.  یقولش را م یزود ینبه ا

 شد که دنبالتن؟!  یشنوم؟! بگو چ  یخب م-

لبش را  ی. گوشه یاوردن یشرفتار بهزاد شوکه شد، اما به رو ییر تغ یناز ا پریا
 کرد و گفت:  یز تم

 یم یزندگ  یمپدربزرگ مادر یشپنج سالم بود فوت کرد. من پ یمادرم وقت -
 یشماه پ یکبابابزرگم چشم دوخته بود.  یها ییکردم. پدرم از اول به دارا

 یو خانواده  ییمنامه خونده شده خالف باور دا یتوص یکه فوت کرد وقت 
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تا انگ   لمناهاش و به نام من زد. از همون موقع همه دنب  ییتمام دارا  یم،پدر 
 بندازنم بعدهم... . یمارستانت یبهم بزنن تا گوشه  یونگید

 پوزخند زد. یدقسمت از حرفش که رس ینا به

هر وقت من و  ینهم ی! براینو باال بکشن! هم یراثو ارث و م ییتمام دارا-
 فرار بودم. یر کال درگ  یابوده  یمارستانتو ب ینیب یم

که به نامت شده رو   یراثیکه بتونم تمام ارث و م  یبه من وکالت تام بد  یدبا-
 بفروشم پولشو بهت برگردونم. 

 ین؟کمکم کن  یگهجور د یک شه  یوکالت تام؟ نم-

آنها آمده  یکه در خانه   ینبود. هم ینچشم دوخت، او به مردم بدب یاپر  به
 کرده بود.   یسک بود ر

 ! یوکالت بهش بد یدبا یهم بد یلپول به وک یشه، بخوا ینم-

 شده بود. یکفر   یبودن بهزاد کم یو عاد یخونسرد یناز ا ید،کش  یپوف  پریا

! چون قانونًا یدارم و ندارم به نام خودت کن یهرچ  یتون  یم ینجوریخب ا-
 من بهت وکالت دادم.

برداشت و با چاقو مشغول پوست کردن  یسقرمز از داخل د یبس یک  بهزاد
 آن شد.

خونه ام؟ نگو بخاطر اصرار مامان  یاومد یچ  یبرا یاگه بهم اعتماد نداشت -
 کنم.   یباور نم یکیچون من  یقبول کرد
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نداشت جر  ینشست. چاره ا ینهرا درهم کرد و دست به س یشاخم ها پریا 
 .شد یبهزاد به او عوض م یدد یدهرچند شا یتگفتن واقع

 یحت   یگهکردن. د  یدارفتم و پ  یبمونم. هر جا قبال م  ینجانداشتم که ا  یچاره ا-
 . یارمدرم یمارستانآرامش ندارم. هرجا برم تهش سر از ب یابونمتو خ

 ادامه داد. یبلند یدستش را باال گرفت و با صدا یها مچ

 یچیخوردم داغون شده. ه یننگاه کن! دستام ورم کرده، زانوهام از بس زم-
 یخوا  یزودتر بگو! اگه نم  یسوار کن  یحقه ا  یخوا  یاز من نمونده! الاقل اگه م

 یرمتا هرجا برم گ یو بر  یبگو الاقل اگه تو تمام پوال رو بردار یکمکم کن
 . یارنم

اش  یچارگیو ب یبودش بدبخت  یدهنگاهش کرد. از همان روز اول که د بهزاد
 یب  یکلو ه یفشکث یهاآفتاب سوخته اش لباس  یمعلوم بود. گونه ها

که درون  یگرفت و به حلقه ا یاکه داشت. نگاهش را از پر  یالغر  یتنها
توانست به حرف همه گوش دهد. تمام  یشد. نم یرهانگشتش بود خ

انداخت و بهزاد با  یینسرش را پا یاآمد، پر  یچشم اش م ویخاطراتش جل
 بلند شد. یشکه گرفته بود از جا  یمیو تصم یاز فکر  یتعصبان

کمکت کنه. علنا با   یرمگ  یاز دوستام تماس م یکی. با یستمتا دو روز تهران ن-
 یکه مامان کرده م  یمدت بخاطر جبران اشتباه  ین! فقط ایندار یمن کار

 ! یبمون  یتون 
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 یقهچند دق یکرد. نه به خنده   ییر باال رفت. رفتار بهزاد به کل تغ ابروهایش 
. بهزاد به سمت یدبگو یزیاالنش...! تا آمد چ یتقبلش و نه به عصبان ی

 یتبه کتابخانه اش کرد و با عصبان  ینگاه   ید،اتاقش رفت و در را محکم به کوب
 ی. قلبش با شدت میدلرز یم یش. دست هایختکتاب ها را وسط اتاق ر

 یدکتر، لبخندها  یکمرش نشسته بود. حرف ها  ی  یغهت  یرو  ی. عرق سردیدتپ
آمد و او دوباره آتش گرفته بود. هرچه   یادشهمسرش    یالتماس ها  ین،غمگ

افتاد و  یبد یقاب عکس با صدا یخت،کارش بود وسط اتاق ر یز م یرو
کرد.   یروشن م ااو ر  یک شکست. آباژور کنار اتاق روشن بود و اتاق نسبتا تار

عکس پس زد. عکس  یها را از رو یشهنرمه شبه سمت قاب عکس رفت و 
 گفت:  یآرام یبود. بغض کرد و با صدا یشانعروس

 ی... کارینکه کردم. من همچ  یبابت... فکر   یماه... من و ببخش فر یدببخش-
 ... کنم! ینم

داد. دستش را باال برد  یرا نشان م یازدهانداخت.  یواریبه ساعت د نگاهی
و در دهانش  یختآورد. چندتا کف دستش رقرص را در  یقوط  یز م یو از رو

 یت. فکش را با عصبانیدرا محکم کش یشداد و موها یهتک یز گذاشت. به م
 گفت:  یلرزان  یهم فشرد و با صدا یرو

 زنم شم.  یخیالخواستم بخاطر... خودم ب یمن م-

مادرش را که   یمشت زدن ها  ی. صدایدهر دو دستش را بر سرش کوب  محکم
زد.   یز . جنون به او دست داده بود. سرش را محکم به میدشن  یزد م  یبر در م

 یبابک در گوش اش م ی. صدایدکوب  ینمشت شده اش را بر زم یدست ها
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 بازی  یلمچندسال ف  ینبرم گم شم؟ غصه نخور مامان! بهزاد تو ا  یه. » چیچیدپ 
 یناراحت نبود. کم درد  یماهمرگ فر   یوقت برا  یچکرد که عزادار زنشه. اون ه

بود و انقدر  یدهمرد به اصطالح پدر د یناز ا یرفت، سرطان! معلوم نبود چ نگ
بلند داد زد. مادرش   یبود که سرطان گرفت و مرد! « با صدا  یختهتو خودش ر

توانست   یبه خانه انداخت. نم  ینگاه   یاافتاده بود. پر   ینزم  یآن طرف در رو
هزاد اضافه کند. در سر ب  یبه فکرها  یگرفتار  یک توانست    یبماند او نم  یشتر ب

داخش انداخت.   یزاینبه د  یاتاق مادرش باز بود. به سمت اتاق رفت. نگاه کل
که وسط اتاق قرار داشت. پنجره   یو تخت دو نفره ا  یموییل  یها  یواریکاغذد

داشت. در کمد لباس ها را که سمت چپ اتاق  هکه به بالکن را  یسرتاسر  ی
را باال   یو کاپشن مشک   یکتان ژاکت مشک   بود باز کرد. شلوار   یشآرا  یز و کنار م

 یا ی. شال مشک یدشن یمادر بهزاد را م ی یهگر   یباز کرد. صدا یشلباس ها
افتاد.   یشآرا  یز بود. نگاهش به م  یسخ  یشبرداشت. موها  یاز داخل جالباس

 یسشخ  یاز کش ها را برداشت و موها  یکی. چند گلسر و کش!  کردکشو را باز  
غذا کل خانه را پرکرده بود. اتاق   یآمد. بو  یروناز اتاق ب  یع را محکم بست. سر 
ٌاپن بود  یکه رو  ینداشت. نگاهش به کاغذ و خودکار یدها به داخل هال د

 نوشت. یعبه داخل راهرو انداخت و سر  یافتاد. نگاه 

 یکهاتون اضافه کنم.    یخوام به گرفتار  یرم، نم  یمن دارم م  یدسالم ببخش-
 نواب. یاکنم. پر   یگردم لطفتون رو جبران م  یست لباس برداشتم. برمد

رفت. آرام در را باز کرد.  یو خودکار را گذاشت و به سمت در خروج  کاغذ
. بهزاد در کمدش را باز یدو آرام در را برهم کوب  یدکهنه اش را پوش  یها  یکتون 

ان انداخت. درون چمد یرا با جالباس یشکرد. چمدان را برداشت و لباس ها
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 یختآب ر  ین کمیواکنار تخت بود برداشت و داخل ل  یعسل  یپارچ را که رو 
 .یدکش  یقیو نفس عم  یدکوب  یعسل  یرا محکم رو  یوان. لیدنفس سر کش  یک و  

زنگ زد گفت خودم و  ینرم مشهد، محمدحس ینگران نباش مامان! دارم م-
از  یر غ یتونم به کس یهم که گرفتم غلط بود. من نم یمیبرسونم. اون تصم

 فکر کنم. یماهفر 

را برداشت.   ینشماش  ییچو سو  یگوش  یف،دستش انداخت. ک  یپالتواش را رو 
سرخ شده بود. پست  یهبا چمدان از اتاق خارج شد. مادرش صورتش از گر 

. مادرش نشست ینثار خودش کرد و جلو یدو زانو افتاده بود. لعنت  یدر رو
صورت او را پس زد. با لحن آرام و  یرو یدستش را بلند کرد و اشک ها

 گفت:  ینیغمگ

! ببخش منو که یحرص بخور یدکه همه اش بخاطر من و بابک با  یدببخش-
 کردم.   یتتسالها اذ ینتو ا

 گفت:  یهدستش را بلند کرد و با گر  مادرش

 حرف و نزن!  ینبخوره بهزادم؟ ا یبچه اش حرص نخوره واسه ک  یآدم برا-

 یبود. چشم ها یادصورتش ز یو چروک ها ینمادرش را نگاه کرد. چ عمیق
 کند.   یتآنها را اذ یناز ا یشتوانست ب یرنگش نم زده بود. نم یقهوه ا

 ییجورا یک  یدبه بابک بگو برگرده خونه؛ بگو اشکال نداره بابت حرفاش! شا-
به  ینخوشگله! از ا نکن مامان یه... گر یماهمدرست بگه من مسبب مرگ فر 
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! خب؟! یخواد بابت رفتار من حرص بخور  ینم  یگهبعد به فکر خودت باش، د 
 کنم.  یو درست م یهمه چ  یدی؟قول م

 یدیناام  یشبود. از لحن حرف ها  ینبهزاد غمگ  ینگران شد. چشم ها  مادرش
 زد. با ترس دستش را گرفت و گفت: یموج م

 ی؟درست کن یخوا یم یبهزاد؟ چجور یکن  یکار چ یخوا یم-

 او زد. یاز ته دل به نگران  لبخندی

گرسنه   یلیخ  یمشام بخور  یم. االنم بلند شو بر یفهم  یاز مشهد برگردم م  یوقت -
 ام! 

 آمد بلند شود. مادرش محکم مچش را گرفت و وادارش کرد نرود. تا

 جان؟-

 یو زنده م  یرمم  یم  یو برگرد  یبر   یبهزاد؟ بگو! تا وقت   یکن  یکار چ  یخوا  یم-
 شم.

 گفت:  ی. مادرش را بلند کرد و با خوشحالخندید

شام  یمبر  یاگردم. ب یگردم.! فردا برم. عصر برم یکه... برم یرمرم بم ینم-
 .یمبخور

 یب  یاو، لبخندها یرفتار ناگهان  ییر کرد دلش را بد نکند؛ اما تغ  یسع مادرش
زد او را نگران کرده بود. باهم وارد آشپزخانه شدند.   یم  یگاهکه گاه و ب  یموقع
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باال رفت.   یشُاپن بود. ابروها  یکه رو  یو کاغذ  یاپر   یخال  یجا  یدنبهزاد با د 
 غذا بود گفت: یدنکش  ولبه کاغذ انداخت و روبه مادرش که مشغ ینگاه 

چند دست از لباس هاتم برداشته. واسش غذا  ینکهنواب رفته! مثل ا یاپر -
آدم کمکش   ینکارت و بهش بده، ا  ینا  یدیشد  ییجا  یک   یروز  یک گه  نکش ا

 کنه.  یم

نامه گذاشت.   یپالتواش درآورد و رو  یبونداد را از ج  یحقوق   یموسسه    کارت
 رفت آرام گفت: یهمان طور که به سمت آشپزخانه م

 ...!یرفت  یکرد  یخوب کار-

 شد.  یرهو از پشت سر به مادرش خ یدرا کش صندلی

 یش؟شناخت یتو از کجا م ینداره؟ راست  ییکجا رفته؟ مگه نگفت جا-

 ینهم ینجاتش دادم. برا یشپدر یدو بار من از دست خانواده  یکی-
 یکارت موسسه   یدیشد ییجا یابونی،نره اگه تو خ یادتشناختمش. فقط 

که از ونداد کمک بخواد چون اون کمکش   یو بهش بگ  یونداد و بد یحقوق 
 کنه.  یم

گذاشت و   یز م یرا رو یمهگفت؛ اما مشکوک شد. خورشت ق  یباشه ا مادرش
 یدخند یگفت و م  یبود که بهزاد م یشب ینبرنج را هم گذاشت. اول یشد

کرد تا مادرش   یم یپرداز یاشد و رو یمحو صورت خندان مادرش م یگاه 
گذاشت   یکه در دهان م  یالش بد بود. هر قاشق دلخوش شود؛ اما از درون ح

ساعت، به مادرش کمک کرد تا ظرف ها را  یم. بعد از نیدبلع یم سختیبه 
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کند؛ اما   یکرد با بهزاد همراه   یم ی. مادرش به او مشکوک بود. سعیدبشو 
درد و  یچکرد بهزاد ه  یخورد و فکر م یماهر او را م یاوقات گول باز یگاه 

روبه   وخارج شد.    ییعت دوازده شب بود. بهزاد از دستشوندارد. سا  یغصه ا
 مادرش که در حال مسواک زدن بود گفت:

 هام کنارت بخوابم مامان؟ یمثل بچگ  یشهامشب و م-

 حالت او گفت: ییر توجه به تغ یباز و ب  یرو یا. مادرش یدرا گز  لبش

 شه! یبله که م-

چشم   یاز اشک رو  یتا رد  یدکش  یشبه چشم ها  یرا برگرداند. دست   صورتش
شب بود.  یننماند. برق اتاق مادرش را روشن کرد. آخر  یها و صورتش باق 

 .... . یدار د ینآخر 

*** 

خوش به  یو رو یرو داشتند. شاد یشپ یکه شب سخت   یهبهزاد و هد خالف
سروش رو کرده بود. به محض ورود جهان به خانه ولوله در عمارت   یخانواده  

اش کم کند.   یتوانست از شاد  یبد نهال هم نم  یال جسمان ح  یبه پا شد. حت 
 هب یسرد زمستان  یدرهوا ییدمپا یدنبرادرش بدون پوش یدنبا د یالسه

خان بعد از  یونکردن. هما  یهبلند شروع کرد به گر  یو با صدا یدسمتش دو
 پربزرگش را گرفت و گفت: یبازو یاوشاز ته دل زد. ن یچندسال لبخند

 ن! آقاجو یمبر  یاب-
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نهال و ونداد که با لبخند به  یدنبا د یالکرد. سه یتشسمت در هدا به 
رفتند. از آغوش برادرش جدا شد و به سمت نهال رفت. با  یسمتشان م

 و گفت: یدبه صورت او کش یدست  یشرمندگ 

 یمارستان؟ب ینرفت یم یدمگه نبا ین؟دخترم؟ چرا االن اومد یخوب -

صورتش مانده  یکه رد اشک رو  یالبه ونداد انداخت. به سه ینگاه  یمن نهال
 بود لبخند زد.

 یمارستانب  یمشب بد بود؟ نه عمه! من اصرار کردم نر   ینشه تو ا  یآره مگه م-
 خونه! یادپرستار م یهرچند ونداد دلخوره؛ ول

 بود.  یشحرف ها ی. چه قدر شرمنده یدلبش را گز  سهیال

 ... شه بغلت کنم دخترم؟یم-

موضوع را  ینا یاگر هر کس ید. او از مادر ونداد ناراحت نبود. شایدخند هالن
 داد. نهال دست ونداد را رها کرد و گفت: یم یانمهر حق را به ک یدشن یم

 شه عمه! یالبته که م-

 گفت:  یو با لحن لرزان  یدآرام به آغوشش کش سهیال

 عمه جون!  یشاهللا ینخوشبخت ش-

 مامان! بهت بگم. یریگ  یو مطرف عروست  یاز اول دار-

 یتبه ونداد رفت. همان طور که نهال را به داخل هدا یچشم غره ا سهیال
 کرد گفت:  یم
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دختر خوشگلم رد  یمتر  یماز ن یحق ندار ینگرفت  یعروس یبهت بگم تا وقت - 
 .یش

بود آمد. ونداد   یستادها  یاطاز پشت سر ونداد که وسط ح  یمان  یخنده    صدای
 برگشت. یماو به سمت ن یدبه گردنش کش یدست 

 جان عمو؟-

 را دور گردن برادرزاده اش حلقه کرد و گفت: دستش

! من خون دل خوردم تا بزرگ ینهال و داشته باش ینگم ها ونداد؛ هوا یگهد-
 شد. 

 چشمش گذاشت. یدو دستش را رو ونداد

 بپرسم؟ یزیچ یکراحت. فقط  یالتچشم عمو! خ-

به خانه برگشته بود.  یسال تازه شاد یسترا باال داد. بعد از ب یشابرو نیما
ساختمان روشن بود و  یروشن بود. چراغ نما یاطدورتا دور ح یچراغ ها

 شد. یم یدهخانواده از دور شن یاعضا یخنده  یصدا

 ی؟چ -

 نبود. یاطدر ح یداخل رفته بودند و کس همه

 شه؟  یم یعمه چ -

 یهاز هد  ییاون قصد جدا  ینکهشوهرش، مثل ا  یدنخان امروز رفته د  یونهما-
زمان  یدکرد شا  یهکه هد  یدوست دارن. هنوز با کار یلیرو نداره و هم رو خ
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در  یادبچه هاش؛ اما بابا بهش گفته هر وقت خواست ب یدنبه د یادببره تا ب 
 خونه به روش بازه.

 متفکر گفت: ونداد

 با... . یجهان مشکل نداره؟ هرچ  ییخب دا-

 . حرفش را قطع کرد و گفت:یستادا یشسرجا نیما

 یو دور بودن از هم، فکر نکنم احساس و عالقه ا ییسال جدا یستبعد از ب-
 یلینشستم. اون م ییتدا یدرد و دل ها یسال پا یجدهمونده باشه. من ه

مقصر نبودن؛  نیچکدومشو! هرچند هیشقبل ینداره دوباره برگرده به زندگ 
 وستشوهرش و د یهبرفت از دل برفته. هد یدهاز د  یهرک  یتحکا  یناما هم

هم  یشدوباره پ یخوا یسال آدم مرده بوده. م یستاون ب یداره. جهان برا
 برگردن؟!

درست بود. ونداد ناگهان سرش را باال  یمان ینگفت. حرف ها یزیچ ونداد
 د.تکان دا یهچ یسرش را به معنا یماآورد. ن

 زنده است؟ ییدا یندونست یسال؟ شما م یجدهه ینگفت-

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست  نیما

 از چه قراره!  یهداخل فکر کنم همه بخوان بدونن قض یمبر  یاب-

 یاسپند از داخل م یرا پشت ونداد گذاشت و داخل هلش داد. بو دستش
کرد کنار   یکه کنار پهلواش حس م  یآمد. هلهله به پا بود. نهال با وجود درد
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روبه   یمان  یدنکرد. جهان با د  یم  یشوخ   یاوشپدرش نشسته بود و با آوا و ن 
 جمع گفت:

 تا کجا داداش واستون گفته؟-

 ینی. سیدجهان خند  یعجله    ینساکت شدند. محمد به ا  یهچندثان  یبرا  همه
 برادربزرگترش گرفت و گفت: یرا روبه رو یچا

 .یندر بره بعد شروع کن یتخستگ ی،آقا جهان بذار از راه برس-

و نهال   یاوشو دست ن  یدنسبتا بلندش کش  یشبه ر  یزد دست   یلبخند  جهان
 را که کنارش نشسته بودند را گرفت.

 .یمش یزودتر از شرش راحت م یمزودتر بگ یهر چ -

 و گفت: یدجلو کش یشالش را کمبلند شد و  یع برادرش سر  یدنبا د آوا

 آزاد! یشپ یرممن م ینداداش بش یاب-

 یبه آزاد که لبخندها یو چشم غره ا یستبا دست اشاره کرد الزم ن ونداد
 یمانهال، ن  یروبه رو  یقاکرد رفت. کنار آزاد نشست دق  ینامحسوس نثار آوا م

 برداشت و از محمد تشکر کرد. یاستکان چا یک 

سال گذشته!  یستو نهال رو با خودم بردم و اتفاقات ب یاوشکه ن  یتا وق -
 هوش شدنت. یضربه خوردن به سرت و ب  یبخوام بگم تا جا

به جمع   یتازه شود. نگاه   یشگلو  یتا کم  یدداغ نوش  یجرعه از چا  یک   جهان
 که کنجکاو بودند انداخت و گفت:
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بودم. انقدر بدنم خشک شده بود که  یمارستاندم تو ببه هوش اوم یوقت - 
اون روز و  یخپرستار اومد ازش تار یک تونستم تکون بدم.  یگردنم و نم  یحت 

بود.  یادمشد. اتفاقات  یگفت دوسال تو کما بودم باورم نم  ی. وقت یدمپرس
تحت  یگههفته د یک که دارم برم. مجبور بودم   یمیتونستم با حال وخ ینم

و بچه ها از جلو چشمم دور  یهخوب نه فکر هد  یونم. بهتر شدم، ولدرمان بم
که   یزیمرخص شدم. تنها چ یمارستانخودم از ب یشد. آخر با اجازه  ینم

 یطبل یک داشتم ساعت دستم بود. اون و فروختم تونستم با نصف کمترش 
تهران  یدمرس یاتوبوس بخرم به مقصد تهران، تو راه مردم و زنده شدم. وقت 

ها گفتن دختر، پسر، داماد و  یهفقط همسا ینخونه رو عوض کرد یدممفه
دنبال  یبزرگ  یناون دوتا بچه مردن! نتونستم دنبالتون بگردم تو تهران به ا

گفتم؟ کو بچه هام؟ کو زنم؟  یم یکردم چ  یم یداتونگشتم؟ پ یم یک 
... برگشتم به نانیواسه رفتن داشتم نه پول آنچ یینتونستم بمونم. نه جا

دونستم بچه هام زنده  ی! میونگیاما خودم و زدم به د یمارستان؛مشهد و ب
و بچه  یهچون پنج نفر مرده بودن. هم من و هد یدهبه موقع رس یثاقان و م

 یپام و گذاشتم اونجا روزه  یاز وقت  ی،انبخش! بردنم مرکز تویثاقها و هم م
کردن بود. تا   یکردم نقاش  یکه م  یشدم. تنها کار یر سکوت گرفتم. گوشه گ

و سالم بود انگار  یحکه صح  یثاقم یدنبا د یدنمنفر اومد د یکروز  یک ینکها
 یبچه ها؛ اما برم یشتونم برگردم پ یرو بهم دادن. اون گفت االنم م یادن

 یثاقکه داد امتناع کردم. بعد از دو سال م  یشد؟ از درخواست  یم یگشتم چ 
بهم داد. انگار  یرو بعد از مدت طوالن  یهازدواج هد ر خب یشمهراسون اومد پ
به همه گفته بودن ما  یدادمبهش حق م یدبا ید. شایختسقف رو سرم ر
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گذشت.   یا ی. زمان طوالن یمکه ما زنده ا  یدفهم یم یدبا یههد یول یم؛مرد 
گذشت  یم یهر چ  یثاق. میدمد یفقط عکس بزرگ شدن بچه هام و م

 و بگم. یتو واقع یامکرد تا ب  یبهم اصرار م یشتر شد. ب یتر م یشونپر 

انداخت.  یینسرش را پا یبا شرمندگ  یماگذشته زد و ن  یادبا  یلبخند نهال
 زد و ادامه داد. یلبخند تلخ  یماجهان به ن

 یشونزندگ یها یبه من نگفت که نهال ازدواج کرده، اون فقط از خوب  یمان-
واسش افتاد و از   یهجده سال نگفت چه اتفاقات   ینوقت تو ا  یچگفت. ه  یم

 یم یهمن و هد یوقت واسه  یلیکه خ  یی. مثل نامه هایدکجا به کجا رس
 کردوقت نگفت از کجا شروع    یچگفت. ه  یفرستاد و اوضاع عمارت و آروم م

اصرار کرد که خودم و  یشمبا حال خراب اومد پ یششد. پنج سال پ یچ  و
کارش   یدنمد  یومدنهال افتاده. هر روز م  یبرا  ینشون بدم. بهم گفت چه اتفاق 

کرد که بچه ها رو باخودش برده. بعد   یشده بود اشک و آه خودش و لعنت م
شده بود.  اغونکرد. کال د  یاز دوسال که حال نهال خوب شد. بازم اصرار م

 یبود م یدهاومد سراغم رنگش پر  یشحدود دو سه ماه پ یشچند وقت پ
 یگفت م  یشده. م یک سروش، به نهال نزد یخانواده  یاز آدما یکیگفت 

که گفته نهال خودش از پله   یلهون وکگفت هم  یسراغ بچه ها! م یانترسم ب
 ها افتاده.

زد. ونداد متعجب  یقند از داخل قندان برداشت و داخل چا یک  جهان
کالم جهان را به دست گرفت. روبه ونداد   یرشته  یما. نیسترا نگر  یشعمو

 گفت:
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شده بود با  یدستکار ینتکه ماش  یهمون روز یدمتون،اون روز که باهم د- 
تونستم   یزه نگاهم به انگشتر، انگشت اشاره ات افتاد. مگه م. تایننهال اومد

. اون از اول ماجرا یدماز بهزاد پرس  یدم،فراموش کنم اون انگشتر نقره رو؟ ترس
حال خراب زده تا  هخودش و ب یانمهر ک  یدخترعمو ی،رو گفت که نامزد کرد

از مشهد  ی! گفت اومدیدرمونگاه. اون گفت تو از خانواده طرد شد یشببر 
مشهد؟!   یاومد  یم  یدهمه شهر چرا با  ین. مشکوک بود. از ایصفر شروع کرد

 .یدونست  ینم یچیکردم. هرچند ه  یشد نهال و ازت دور م یهرجور م یدبا

نگاه از ونداد متعجب گرفت و به نهال چشم  یماونداد باال رفت. ن ابروهای
پازل   یبود را فراموش کرده بود. تمام تکه ها  یدهکه د  یبیدوخت. نهال کال آس

 شد. یداشت کنار هم مرتب م

گفت تو   یسمج داده بود. م یر گ  یکنه؛ ول  یداکار واست پ  یک به بهزاد گفتم -
سرکار؟ انقدر  یشبفرست یخوا یم یفرست  یتا سر کوچه نم یینهال رو تنها

توئه! اونم  ی یکارهمقدمه بهش بگم ونداد چ یاصرار کرد تا مجبور شدم ب 
و نهال هم  لهگفت ونداد عاشق نها  یخالصه، بهزاد از اول مخالفت کرد اون م

 ی، کرد و فرستادمت داخل توانبخش  یداآشنا پ  یک. به اصرار من  یستن  یلم  یب 
زنگ زد ازم خواهش کرد تو، به من  یدندونست. با د ینم یچیجهان ه

 شدم. یشم؛ اما نم یخیالب

 باز گفت: یبا دهان  نهال

 یکزد؛ اما من به  یبه سه نفر سر م یدبا یاز اولم مشکوک بود. هر مددکار-
 نفر!
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 متعجب همه ادامه داد. یتوجه به چهره  یسر تکان داد و ب  نیما 

و من هلت دادم.  یتیونداد، به بهزاد گفته بود که تو دنبال پدر و مادر اصل-
 یشهبود. بابا هم  یبخان مشکل داره. عج  یونبهزاد به من گفت ونداد با هما

باور   یدشن  یو م  ینا  یگهد  یهر ک   یدونداد و دوست داشت. شا  یگهجور د  یک 
حواسشون به خونه   اکرد؛ اما من نه! مشکوک بود. به چند نفر پول دادم ت  یم

 یشتر آس و پاس نبودم. نصف ب یو پنج ساله  یستاون پسر ب یگهباشه. د
بود. بعد سه   یار به نامم بود. شانس باهام    یسهام اون شرکت ساختمون ساز

بوده و  یعصبان  یلیگفتن خ  یبابا، م یدننصف شب اومده بود د یهروز هد
 یدشهم تحد یه. هدنمک  یمونتنکن از زنده موندن پش یگفته کار  یبهش م

. یدبود. عکس ها که به دستم رس یب. عجیزمر یکرده آخر زهرم و م یم
 یونساعت دو شب از هما یمتگران ق یزن با لباس ها یکنشناختمش! 

 خواست؟ یم یخان چ 

 آب دهانش را محکم قورت داد و سرش را به سمت پدرش برگرداند. حسین

 یدین؟د یرو م یهشما هد-

و  یدنوش سرد شده اش  یجرعه از چا  یک داد.   یرونخان نفسش را ب  همایون
 گفت:

بار اومد حجره، منم  یک شده بود.  یداآره! چهار سال بود که سر و کله اش پ-
کرد تعجب کردم. فکر   یخودش و معرف  یتو نگاه اول نشناختمش؛ اما وقت 

کرد. ُپر و با صالبت حرف   یبشه. با تنفر نگاهم م ینجوریا یهکردم هد  ینم
 یداشت م  هنمونده بود. آخرش ک  یچیه  یچادر  یزد. از اون دختر ساده    یم
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مراقب ونداد باشم. گفت مراقب باشم اتفاق   یشتر کرد و گفت ب  یدمرفت تحد 
دفعه داغش و به  ینکه زد و خورد بود دوباره تکرار نشه که ا  یشچند روز پ
 ذاره. یدلمون م

 روبه ونداد ادامه داد. سپس

نداشتم  یسوال؟ چاره ا یر شم بود که اعتبارمون و ببرم زاز دل خو یفکر کرد-
درد  ی،راه ها رو امتحان کردم که دور ش یبود. همه  ینپسرم، تنها کار هم
 .یادم یروندونستم ماه از پشت ابر ب ینبود. آخر م یقمن فاش شده حقا

 دستش زد و گفت: یبر رو یکی همسرش

تهش   یگفت   یاون زمان دروغ نمدختر دسته گلمو! اگه    یناش کرد  یونهشما د-
 شد. ینم ینا

 یماشد. حال متوجه حرف ن  یمانکه کرده بود پش  ییلحظه از فکر ها  یک  ونداد
 ادامه داد. یمابود. ن یگریو بهزاد شده بود. دشمنش کس د

 یشد. تمام  یدااما پ  ید؛کنن، هرچند طول کش  یقفرستادم در مورد اون زن تحق-
داده و چندتا بچه داره  ییر تغ یبوده و ک  یچ  یشاسم اصل ینکهسوابقش از ا

 یتبه جهان گفتم با عصبان ینداره. وقت  یریبابا تقص یدماونجا بود که فهم
 یمدونست ینم  ابزنه. م  یکار  ینو گفت حق داره بخواد دست به همچ  یدخند

گفته  یدروغ  یناحتمالش کم نبود که همچ یول ین؛گفت یهبه هد یشما چ 
خانواده رو  ی یشینهونداد داره سوپ یاز دوستا یکیزاد گفت . بهینباش
من  یدن،نهال و ونداد فهم ی. وقت یشهم یچ  ینمتا بب یستادم. کنار وایارهدرم
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 یدهگمشده اِش اجازه نم  ینهال دخترعمه    ینکها  یدندونستم ونداد با فهم  یم 
داشتن   خودش نگه  یککنه و اون راه نزد  یم  یداپ  یراه   یک حتما    یفتهب  یاتفاق 

 یدهاش جلو چشممه! نفهم  یدهرنگ پر   ی. هنوز چهره  یدنمنهاله. ونداد اومد د
داشت  یدهردوشونم؛ خودم گفتم. خودم ونداد و که ترد ی یکارهبود من چ

 هل دادم به سمت ازدواج با نهال!

روبه  یدآمد. نهال ناگهان خند یخانواده در نم یاز اعضا یچکداماز ه صدای
 بنوشد. دست زد و با حرص گفت: یآب را برداشته بود تاکم یوانکه ل  یمان

بود. من اون زمان مردم و زنده شدم. سه شبانه روز لب  ینقص یب  ینقشه -
اتفاقات  ینشه که خودت پشت ا ینزدم بخاطر نبودنتون! باورم نم یچیبه ه
 یبار دوم داشتم ازدواج م یچه قدر واسم سخت بود برا یدون  ی. میبود

 ... .یدون  یم ی؟ا نبودکردم؛ ام

 و ادامه داد. یدتلخ خند 

من چه قدر وابسته اتم.  یدونست  یبابا؟ خودت م یاصال به من فکر کرد-
با دونستن  یدی! ترسییمیدا یگفت  یراست و پوست کنده بهم م یومدیم

من و  یبگذره تو بابا یگهتا هر وقت د یم؟کجا داشت  یم؟بر  یمبذار یقتحق
 !؟یدید یچه خواب  یگه! االنم بگو دیاوشین

بود.  یاوشنهال و ن یخوشبخت  یکرده بود برا  یبه نهال نگاه کرد. هرکار نیما
و  یاز اندازه عصب یشاو قصد نداشت آنها را ناراحت کند؛ اما انگار نهال ب

 ناراحت بود. 
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که   یدختر  یلدا،. بعد از چندسال رفتم سمت یادو وادار کردم باهام ب یاوشن- 
پولم کرد. ازش خواستم باهام  یه یبچه ها سکه  یجلو یشدوازده سال پ

و  یمهرچند سخت بود؛ اما قبول کرد. باهام اومد. دنبال جهان رفت یاد،ب
ونداد اخطار  هتهران، از دور حواسم به ونداد و نهال بود. چندبار ب یمبرگشت

االنم که تموم شد.  اتفاقات افتاد. ینو ا یددادم و نامحسوس گفتم؛ اما نفهم
 به... . یعذرخواه  یک بود؛ اما من  ینهم یهمه چ 

 یشکه با اخم به پ  یبود، نهال یشکه هنوز مات حرف ها  یاوشبه ن نگاهی
 زد؛ انداخت و ادامه داد. یکه لبخند م  یشده بود و جهان  یرهخ یدست 

 داشت.  یادیز  یها  یکردن با من کم و کاست   یبه شما سه نفر بدهکارم! زندگ -
کردم   ی. سعیخواماز اتفاقات من بودم و االن...  ازتون معذرت م یلیمقصر خ

. وادارتون یدمسهام شرکت و خر   ینکهبعد از ا  ین؛رو داشت باش  یزندگ   ینبهتر 
ساده  میشه! هینوقت جبران نکرد یچاما شما ها ه ی؛کردم به ولخرج 

 ین. من تو اینو من و هر لحظه شرمنده تر کرد ینساده رفتار کرد یدین،پوش
اگه مجبورتون   یدشا  یدیننفهم  یتوناز بچگ  یچیبودم. ه  یسال پدر بد  یستب
 شد. ینم ینجوریپدرتون ا یدند یاینکردم ب  یم

شد   یرهخ  یمالبالب از اشک پر شد. سرش را بلند کرد و به ن  یشچشم ها  نهال
 و با حرص گفت:

 . اون اتفاق...یمکن  یازت معذرت خواه  یدحرف و نزن! ما با ینوقت ا یچه-

بلند شد  یاوشاما از کنار ن ید؛د یاشک خوب نم ی یهبخاطر ال یشها چشم
 ادامه داد. یدلرز یکه چانه اش م  یماو به سمتش رفت روبه ن
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سالها به داشتن  ینمن تو ا ی،بود یخوب  یلیاونم فراموش کن! تو پدر خ- 
درصد از ما  یک اگه  یکردم. تو حت   یافتخار م یخسرو یمابه اسم ن یپدر

 یعنیبابا؟ مگه پدر و مادر  یدی! فهمیکن  یمعذرت خواه  یحق ندار یناراحت 
 یزندگ   ینا  یها  یو تمام؟ با وجود کم و کاست   یاریب  یابچه رو به دن  یعنی  ی؟چ 

 یگهکس د  یبچه  یشه برا یم یداپ یعاشق بابام بودم. کم کس یشهمن هم
 خودش و... .

نشست و محکم در آغوشش   یماادامه دهد. بغضش شکست. کنار ن  نتوانست
 .یدکش

 !یشه... همیمون  یبابام م یشه! همی...چ یبابا! ه  ی... گ ینم یچیه-

 و گفت: یددخترش را آرام به آغوش کش نیما

 متاسفم بابت اشتباهام.-

 گفت:  یماخانه را عوض کند. روبه ن ینسنگ یفضا ینک ا یبرا نیاوش

به فکر  یکم. یدپوس یالبدبخت تو و ی؟کن  ییرو نما یلدااز  یخوا ینم یما،ن-
 ات باش! یندهزن آ 

برداشت و همان   یز م  یاش را از رو  یگوش  یاوشو نهال نگاهش کردند. ن نیما
 گرفت روبه جمع ادامه داد.  یرا م یکس  یطور که شماره 

 نفر و دعوت کردم. نه؟ یک اشکال نداره که -

 عمو! ینه چه اشکال-
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 آمد. یمان صدا 

 ینجا؟ا یشرو کشوند یلدانکنه -

 زد. ونداد روبه پدربزرگش گفت: ییلبخند دندان نما نیاوش

 مطرح کنم. ینگرفتم اگه البته اجازه بد  یمیتصم یکراستش آقابزرگ من -

 به لب نشاند و گفت: یخان لبخند همایون

 البته!-

 به آزاد و آوا انداخت. یه نگا ونداد

وقته عاشق هم شدن، آزادخان روش  یلیاز خ ینکهدوتا مثل ا ینراستش ا-
 ... .ینهنظر من ا یا یاالن بعد مدت طوالن  یشده به من بگه؛ ول ینم

 هل زده حرف ونداد را قطع کرد و روبه پدر، عمو و پدربزرگش گفت: آزاد

 یایمشه ب یگم اگه مخواستم ب یخودم م یعنی. یستن ینه اونجور-
دست دست  ینهم یشد. برا  یوضع خونه آروم م یدآوا، آخه با  یخواستگار

 کردم؛ اما االن که ونداد گفت. مطرحش کردم.  یم

 یاوشبه ن یانداخت. صورتش گر گرفته بود. ونداد نگاه  یینسرش را پا آوا
سرش را به سمت  یاوش. نیدانداخت و با چشم و آبرو اشاره کرد تا بگو

 پدربزرگش برگرداند و ادامه داد.

باشه  ی! هرچ یخواستگار یدبر  یکترتونپسرکوچ یخوام واسه  یاز شما م-
 سالشه.  یکاالن چهل و 
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انداخت و  یاوشتوجه به جمه به سمت ن یکوسن مبل را برداشت و ب   نیما 
 گفت:

 !ی؟ار! بعد چهل سال بابا بره واسم خواستگیبد یشنهادالزم نکرده پ-

 را در هم قالب کرد و گفت: یشو دست ها یدخند حسین

 !یداره داداش؟ تا حاال که ازدواج نکرد یچه اشکال-

 یک نزد یماشد. صاف نشست و سرش را به گوش ن یمامتوجه منظور ن نهال
 کرد.

 یو ونداد جا یلدا یکتر خواهر کوچ ینگران موضوع خانواده نباش! من جا-
 منم راحت شه.  یالبره خ یشطبق رسومات پ یبرادرش! بذار همه چ 

که کنار همسرش   یالسه ینداده بودند. صدا یبد یشنهادسر تکان داد. پ نیما
 نشسته بود روبه برادرش آمد.

 .یمنهال جان خدمت برس یما هم برا ینداداش اگه شما اجازه بد-

 و گفت: یدبه گردنش کش یت و نهال هردو به او نگاه کردند. ونداد دس ونداد

 یه؟چه کار یمما که ازدواج کرد-

سنت ها انجام  یدشده؛ اما با یر د یکمدو هفته؟!  ینچند وقته ازدواج کرد-
و  یانقدر بر  یدبشه. نهال هم پدر داره هم برادر! اگه بهت جواب نه دادن با

 . یریتا مثبت بگ یایب

 بود ادامه داد.  یدهرنگش پر  یدفعه ا  یک  یشنهادپ  ینروبه نهال که از ا  سپس
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 ی! از من که مادرشم بپرس هر چ یوقت گول ظاهرش و نخور یهدخترم - 
 صفته بده خاندانه جمع شده تو ونداد.

 باال رفته گفت: یبا ابروها ونداد

مامان؟  یکن  یم یمادرزن باز یدار یکن  یمادرشوهر باز ینکها یبه جا ی؟چ -
 تم.نشس ینجامن پسرتم ها! نگاه ا

 و گفت: یدخند جهان

 ره باال!  یفشارت م یی،حرص نخور دا-

 یشنهادپ ینا یدننهال تنگ شده بود با شن یدلش برا یتنها یکه ب   ونداد
توانست ونداد را نگاه کند چون هر لحظه   یدست راستش مشت شد. نهال نم

 اش گفت: یباطن یل. ونداد خالف میدنامکان داشت شروع کند به خند

 .. .یدرست. کار من اشتباه بود که عقدش کردم؛ ول ینبگشما  یهرچ -

 اجازه نداد پسرش حرفش رل کامل کند. سهیال

! یدخترم ش یک نزد یحق ندار یجواب مثبت نگرفت  یدر ضمن تا وقت -
 شکنم. یانگشتت بهش بخوره قلم دستت و م

 ییننگفت، سرش را پا یزیزد. ونداد بازهم چ یحرف م یجد مادرش
 .یاوردانداخت. آوا طاقت ن

مدت ونداد  ینا یول ین؛حاال رسومات و انجام بد یهچه حرف ینعه مامان! ا-
 ازش نمونده از بس حرص خورد.  یچیشد. نگاش کن ه یتاذ یلیخ
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 بخوره. یشترحرصب یدخواد با یدختر م- 

 صورتش بود ادامه داد. یرو یخان که لبخند محو یونروبه هما سپس

 ینن؟و بچ یز مآقاجون، بگم -

 آره دخترم.-

. با یستنگر  یجلو را م یر به ونداد انداخت. آرام و سر به ز ینگاه  یمن نهال
 زد و گفت: یمادستش آرام به ن

 افته. یکن االن پس م  یکار  یک -

 بدون نگاه کردن به نهال گفت: نیما

 ینکهبه دلت بمونه مثل ا  یزاچ  یلیخواد حسرت خ  یبگم؟! زن داداش نم  یچ -
. ینصبرکن یکمو...  یانمهر و گذاشته کف دستش! از ازدواج با ک یهمه چ  یاناک

 شه. یهم تو هم ونداد! درست م

نهال بود. به ونداد  یاز اندازه شرمنده  یشخود بلند شد. او ب یاز جا سهیال
 نشسته بودند گفت: یر و آزاد که سربه ز

! االنم ینپا تو عمارت بذار ینحق ندار یخواستگار یومدینن یشماها، تا وقت -
 !ینمتوننب ی! چند روزیدزودتر بر  ینبلندش

 سرش را بلند کرد و با حرص گفت: ونداد

 زنم و ول کنم کجا برم؟-

 از عروسش آمد. یتخان به حما یونهما صدای
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 .یدبر  ین! هر دوتون زودباشیموند یهرجا تا االن م- 

کردند. ونداد   یرونوشان را بهم ونداد موفق نشد و به اجبار از خانه هرد آخر 
 گفت:  یبلند یزد و با صدا یبه در آهن یبا حرص لگد

 تا صبح! یرمم یپالتوم و بردارم از سرما م یذاشتینلعنت! الاقل م-

 داد. یهاش تک ینو به ماش یدخند آزاد

ره راهتم   یصدات به داخل نم  یسر و صدا هم بکن  یبمون   ینجاهمتو تا صبح ا-
 .یمتلف نش یاز گرسنگ  یمبخور یزیچ یچیساندو کی یمبر  یا. بیدننم

آزاد رفت و سوار  ین. به سمت ماشیدبه صورتش کش یبا حرص دست  ونداد
 یاد. ناگهان یدشدن حرص دلش در را محکم برهم کوب یخال یشد. برا

 نهال افتاد. آزاد با خنده سوار شد.  یشنهادپ

 .یامخودم م ینبا ماش-

 . یکیهکه   یرمونمس-

 زد و گفت: یزیآم یطنتلبخند ش ونداد

 رم خونه کار دارم. یمنم م یمبخور یر بگ یزیچ یکتو برو -

 کرده بود.  ییر را باال انداخت. رفتار ونداد ناگهان تغ یشابروها آزاد

 تو سرته؟ یچ -
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داد.  یشب را نشان م یمهاش نگاه کرد. دوازده ن یسپل یساعت بند چرم به 
 ینباندش ساعت دو صبح بود. از ماش یضتعودوازده ساعت آمپول نهال و 

 شد و گفت: یادهپ

 !یفهم یبعدا م-

خودش رفت. سرش را به سمت خانه  ینرا بست و به سمت ماش ینماش در 
 چرخاند و آرام گفت:

 گردم نهالم...!  یدوباره بر م-

*** 

. یدگشاد پوش  ینرنگش را همراه با بافت قرمز رنگ آست  یمشک   یراسته    شلوار 
 ینگک  یپسیاز ج یوسرش بست. آهنگ آمور م یاش را باال یهوه اق یموها

زد و  یشکه همرنگ بافتش بود را به لب ها یدر حال خواندن بود. رژلب
تا رنگش ثابت شود. کارش تمام شده  یدهم کش یرا رو یشچندبار لب ها

 ینکردن کرده بود. بعد از چند هفته اول یشتالشش را در آرا یت. نهابود
 یلتحص یبه ادامه  یلیبود؛ اما م یبود. امسال کنکور یانمهر قرارش با ک

 یم یو روانشناس یفلسف  یوقتش را صرف خواندن کتاب ها یشتر نداشت. ب
از  هک  یبخاطر ارث  یشهزد. هم یاز اندازه الغر بودنش به چشم م یشکرد. ب

 ی بود. قدش به نسبت خوب بود. با صدا یاراضبود ن یدهمادرش به او رس
کرد.   یم  ییصفحه خودنما  یرو  یانمهر اش نگاه از خودش گرفت. نام ک  یگوش

 بلندگو گذاشت.  یتماس را وصل کرد و رو
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 یان؟جان ک- 

 منتظرتم. یینپا ی؟حاضر شد-

 و گفت: ید. با ناز خندیدگنج  یدر پوست خود نم یخوشحال از 

 شه. یر قرار؟ من که باورم نمس یمر یم یمدار یجد یجد-

 باورت شه!-

. شال بافت یدزانو بود پوش یوجب باال یک رنگش را که تا  یمشک  پالتو
 قرمزش را سرش کرد و همان طور هم گفت:

 !ینمتب ی. میامدارم م-

را داخلش گذاشت.  یکوچکش را برداشت و گوش  یفرا قطع کرد. ک گوشی
اش لذت  یاز زندگ  یدتمام شده بود با یو خوش یاتفاقات با خوب  ینحاال که ا

خواهر و برادرش بود. افکار داخلش  یبرد. هرچند هنوز هم شرمنده  یم
 شد گفت: یسرش را پس زد و همان طور که از اتاق خارج م

 فکر کنم.  یگهد یز امشب ماله منه! حق ندارم به چ-

. در را قفل یدشنه بلندش را پوشساق کوتاه و پا ی. چکمه هایددر رس جلوی
 یکالفه با انگشتش به فرمان م  یانمهر . کیدآ  یکرد و منتظر شد تا آسانسور ب 

که گرفته بود درست بود.   یمیداد. تصم یرا نشان م یمزد. ساعت دوازده و ن
با خنده تکان داد و در کمک   یچراغ داد. دست   یشالهام از خانه خارج شد. برا

بود. از داخل گر گرفته بود. الهام با   یبو سوار شد. حالش عجراننده را باز کرد  
 و گفت: یهکه تنش بود خند  یرسم یلباس ها یدند
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 !ی؟مهندس ساالر ینشد یپبه به شما چه خوشت- 

 .یدالهام را کش یدستش را جلو برد و محکم گونه  کیانمهر 

 الهام خانم! ینخانم شد یلیشماهم خ-

 خانم انگار تا قبل از اون مثل پسرا بودم. یگیم ینهمچ-

را به حرکت درآورد. از روز اول که الهام را  ینتکان داد و ماش یسر  کیانمهر 
 ینوقت در ا یچکند. او ه  یاز سنش رفتار م یشتر دانست او ب یبود م یدهد

 یمشهبود. ه یدهاز او ند یچندسال که با او آشنا شده بود رفتار بچگانه ا
داد و مطمئن   یم  نجامکار را ا  ینتر   یو منطق   یشنهادپ  ینحل، بهتر   راه  ینبهتر 

سکوت او  یندهد. الهام که از ا ینشان نم یرمنطقیبود الهام عکس العمل غ
 :یدکالفه شده بود پرس

 ی؟شده؟ چرا کم حرف شد یزیچ-

نگه داشت.   یپارک   یک او دور شد. نزد  یکه از خانه    ینگفت. کم  یزیچ  کیانمهر 
 یتشد مثل قبال رفتار کند. هرچند سخت بود. با جد  یبخندد نمتوانست    ینم

 گفت:

 باهات حرف بزنم. یدشو الهام با یادهپ-

 یک یانمهر شده بود ک ینسوار ماش یاز لحن او درهم شد. از وقت  یشها اخم
نگاه به او انداخت.  یمن یک سوار شد  یلحظه او را نگاه نکرده بود. فقط وقت 

 انند خودش گفت:شد و م یرهرخش خ یمبه ن
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 یتصبح  ی. نه به تلفنایمخور  یم  یرونب  یمر  یشام نخور م  یگفت   یه؟حرفت چ- 
 نه به االنت! 

که به خواهرالهام نشان داده   ییرو  یدکرد. با  یرا تمام م  یز امشب همه چ  باید
شد. به جلو  یموفق نم یتا حدود یدداد. هرچند شا یبود به او هم نشان م

 چند روز گرفته و آسمان قرمز بود. ینشد. هوا مانند ا یرهخ

 !ینخسته ام الهام! هم-

 و گفت: یدخند یشهکه متوجه منظور او نشده بود. مانند هم  الهام

 یرون؟ب یایمب یساعت گفت  یک  ین! بخاطر ایخسته نباش-

 یاز سادگ   ینا  یدزد. شا  یدر ذهنش بود م  یخالف نهال رک بود. هر حرف   الهام
داد و  یینرا تا آخر پا یشهچشم دوخت. ش یرونر بچگانه اش بود. به بو رفتا

 ادامه داد.

 خودم و آماده کردم. یازدواج بد یشنهادپ یخوا یفکر کردم م-

زد.   یم یرونب ینهتوجه به قلبش که از داشت از س  یمشت شد؛ اما ب   دستش
 حرف الهام زد و گفت:  ینبه ا  یصورتش نشاند. پوزخند  یرو  یتفاوت   ینقاب ب 

بود نه ازدواج! گفتم خسته  ی! من از اول قصدم دوست یاز خواهرت ساده تر -
رابطه، دو ساله  ینا ی. خسته ام از ادامه یام؛ فکر کنم متوجه منظورم نشد

 بهت بگم. ینجوری! بذار ایدلم و زد یم؛که باهم دوست

. سرش یختندش رصورت  ی. انگار آب جوش رویدالهام ماس  یلب ها  یرو  خنده
 برگرداند. ناباورانه گفت: یانمهر را به سمت ک
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در و اون   ینبود به ا  یحرفات و باور کنم؟ ک   ینه؟ توقع دار  یگ   یکه نم  یجد- 
بود که دنبال خواهر برادرم گشت   یاز عذاب وجدانش کم شه؟ ک   یکمدر زد تا  

 ... .یگ   یتموم شه م یتا خودش و به من ثابت کنه؟ االن که همه چ 

روشن کرد و  یگاریس یانمهر صورتش گذاشت. ک ینداد دستش را رو دامها
 لبش گذاشت. یگوشه 

 ی. اگه میستممن مرد تعهد ن یدیفهم یاز اول م ید! بایشد یچهآره باز-
 الهام!  یساده ا یلیخواستم ازدواج کنم چرا نهال و رها کنم؟ خ

 یپا یرا رو یماهواپ یطرنگش کرد و بل یکت مشک   یبرا داخل ج دستش
 الهام انداخت.

رم  یم یشههم یشبش برا یرم دب  یپرواز دارم. فردا ساعت ده صبح فردا م-
 !یکاآمر 

تک  یدفهم یکرد م  یتوانست نگاهش کند. اگر در چشمان الهام نگاه م نمی
بود.   یجد  یانمهر در قلبش فرو کردند. ک یزیتک کلماتش دروغ است. انگار چ

از اندازه مرتب بود. کت و شلوار  یشبود. ب یدهاو را ند یچگونهاو تا حاال ه
! یحس  هیچاز    یتفاوت بود. خال  یو ب   ی! لحنش جدیمشک  یراهنو پ یمشک 

شد.  یادهبماند. در را باز کرد و پ یندر ماش یناز ا یشنتوانست ب یانمهر ک
کام گرفت.   یگارشو از س  داد  یهشد. به کاپوت تک  یینباال و پا  یشدر گلو  یزیچ

نهال کار ساز بود. آه او دامنش را گرفته بود. الهام با دست  یها ینانگار نفر 
بود؛ نفسش به شمارش افتاد.  درست یز را برداشت. همه چ یطلرزان بل یها

 آهسته به سمتش رفت. یرا باز کرد. با قدم ها یندر ماش
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 یحتفر   یکندارم! بگو فقط  ! بگو دوست  یبود  یچهتو چشمام نگاه کن بگو باز- 
 ! بگو!یبود

 یکیها  ینزد و دود را از دهانش خارج کرد. نگاهش نکرد. ماش پوزخندی
 وقت شب خلوت بود. ینگذشتند. پارک در ا  یم یگریپس از د

سال   یازدهازدواج کنم که    یشه؟ آخه من انقدر احمقم با کس  یچرا باورت نم-
 که باهات بمونم؟  یدار یقوت  یبماند چه نقطه  یناشحاال ا یکتره؟ازم کوچ

 یشرا گرفت. چشم ها  یراهنشپ  ی  یقهشد. محکم    یز خ  یمبه سمتش ن  الهام
 داد زد. یبلند یسوخت. با صدا یباران زده بود. جگرش م

 ! بگو!ی! بگو دوستم نداریانتو چشمام نگاه کن ک-

 یشنه هاکرده بود. به سمت الهام برگشت، با خشونت شا  یخ یشها دست
 صورتش را خم کرد تا با او هم قد شود.  یرا گرفت کم

 نفهِم کودن.  یدختره  یبود یچهباز یک دوست ندارم! بفهم! تو فقط -

الهام را نگاه کرد. از او فاصله گرفت.   یقصورتش شد. عم  یروانه    یشها  اشک 
گفت. او قول   یاش زد. در دلش به خود ناسزا م  یمشک   یشدرون موها  یچنگ 
وار  یوانهنکند، دلش را نشکند چون او را د یانوقت الهام را گر  یچبود ه داده

توانست مانند هر  یکرد؟ م  یماند با نهال و ونداد چه م ی. اگر میدپرست یم
را ببندد؟ الهام  یشگذشته چشم ها  یبا آنها روبه رو شود و رو یگریآدم د
که   یفشبه ک یرفت سوار شد. نگاه   ینبه سمت ماش  یانمهر ماند. ک  یشسرجا

 یها و شکستگ   یهماند و گر   یم  یناز ا  یشمانده بود انداخت. اگر ب  یندر ماش
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را به  ینگرفت. بدون بستن کمربند ماش یدر آغوشش م یدد یالهام را م 
 یرونرا از پنجره ب یفشزد و ک یشخندی. نیستادحرکت درآورد. کنار الهام ا

 انداخت.

 زن سابق!خوش بگذره خواهر -

نثار فرمان شد.   یشنگذشته بود که مشت ها  یسرعت آنجا را ترک کرد. کم  با
 ینبغضش سرباز کرد و از ته دل خدا را صدا زد. الهام سرش را بلند کرد به ماش

 یگذشت حرف ها  یشد. هرلحظه که م یرهشد خ یاو که هر لحظه دورتر م
 یفش. خم شد و کیدخند  یهگر   یان. در آخر میدکوب  یمحکم بر سرش م  یانمهر ک

رفت شروع کرد به قدم زدن، اشک  یکه م  یتوجه به مقصد یرا برداشت. ب 
شد. چه ساده دل  یم یدهکش  ینزم یرو یفشکرد. ک  یم یسصورتش را خ

 یمکتن یرا باور نکرده بود. رو ی... . چه ساده حرف کس یسپرده بود به کس
 نشست.  یابانکنار خ

 قلبت بود یتو یگهد یکیمن  یکه از اولشم جا  تو

 درسته نگو حقت بود یکرد  ینگو به من که تو هر کار 

 یتو که از اسممو عشقمو حسمو قلبم دلتو کند 

 یخندیم یکس تنها دار  یب  یمِن ساده  یبه چشا 

 یمیریواسه من م یگفتیدروغ م همیشه

 یریم یتو که دار یبگو عاشقم نبود 

 یغه که منو دوست داربه خدا همش درو 
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 یذاریپا م ینجوریقلب من ا یتو که رو  

 بارم ینا یودروغ دوست داشتن ینبگو ا 

 بگو دوست دارم یمیرمتو م یباز بگو ب  

 دروغ تورو باور کردم  ینهمهمن که ا 

  یگردمبگو بگو که برم یگهبه دفعه د 

و با  ید. کف دستش قرمز شد. بلند خندیدقرمز رنگش کش یبه لب ها دستی
 بلند گفت: یصدا

 یونچشمات گر  یشههم یشاهلل! ایعوض یاِن ک  ینیبش یاهبه خاک س یشااهللا-
 شه!

است. مشتش را محکم   یدانست لفظ   یکرد؛ اما خودش که م  یم  ینرا نفر   او
. چه ساده گول او را خورده بود؛ اما بعد سرش را یداش کوب  ینهس  یبه قفسه  

 ها چندبار تکان داد و گفت: یوانهمانند د

! اون یستنه مطمئنم دوسم داشت... دو سال تمام دنبالم بود! دوسال کم ن-
 یعآدم انقدر سر  یک شه  یبود؟ مگه م یهمه احساس و عالقه همه اش باز

 رنگ عوض کنه؟

 به تو گفتم که   ییکه از اون همه حرفها  تو

 یمونمم ینجاو من ا یریم یذاریتو که م یستن یادت یزیچ 

 یچمکه ازم گذشتن آسونه واست مثل باز  ییتو یسخ یبا چشا 
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 یشمعاشقت م یما،که مثل قد  یگفتیبهم م یچجور  

  یمیریواسه من م یگفتیدروغ م همیشه

 یریم یتو که دار یعاشقم نبود بگو

  یبه خدا همش دروغه که منو دوست دار 

  یذاریپا م ینجوریقلب من ا یکه رو  تو

 بارم  ینا یودروغ دوست داشتن ینبگو ا 

 بگو دوست دارم یمیرمتو م یبگو ب  باز 

 دروغ تورو باور کردم  ینهمهمن که ا 

  یگردمبگو که برم یگهدفعه د به

 (ی_دروغ دوست داشتنییپاشا ی)مرتض

 بلند جواب خودش را داد. یو با صدا خندید

 ینکهکنه بدون ا  یبخواد م  یهر غلط   یساالر  یانمهر شه. چرا نشه! ک  یآره که م-
خوشگل تر خوش بر و  یگهد یکیبگه! الهام ساده و خر نشد  یزیچ یبه کس
 روتر!

را با حرص  یش. دندان هایدچشمانش کش یپالتواش را بر رو ینآست محکم
 گفت:  یبلند یو با صدا ییدسا یرو
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با  یستحاضر ن یچکیسراغم ه یایخودت م یروز یک ! یبرو گمشو عوض- 
تو دوسال  یدکنه منم احمق بودم که بهت بها دادم تو با یزندگ  یروان  یک 

همونا!  یش! برو گمشو پی! االنم به درک رفت یمرد یم یابونکنار خ یشپ
 !یمن و نداشت  یاقتل

شانه اش  یرا رو یفشبلند شد. ک یشاز جا یشاز تمام شدن حرف ها بعد
 .یدجلو کش یانداخت. شالش را کم

 پوشم. یبرو به درک! فکر کرده االن رخت عزا م-

 یاز درآورد. از داخل آتش گرفته بود. به شدت ن یفشاش را از داخل ک گوشی
ست و پالتواش را ب یدکمه ها یگرشحرف بزند. با دست د یداشت با کس
 یداد. چاره ا  یروناسم بهزاد نفسش را ب  یدننگاه کرد. با د  ینشداخل مخاطب

کمتر   لشد  یرو  ینیتا سنگ  یدبگو  یرا جز بهزاد نداشت که کم  ینداشت او کس
 یشخندیشود. شماره اش را گرفت و راهش را به سمت خانه عوض کرد. ن

 زد و گفت:

 .یکرد  یم یادمالاقل دم خونه پ یرتغ یب  ی یکهمرت-

 یشده بود تا آمد قطع کند صدا  یدزد. چند بوق خورد. الهام ناام  یتلخ   لبخند
 .یچیدبهزاد در گوشش پ ینآرام و غمگ

 جان الهام؟-
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را روشن کرده بود.  یابانچراغ ها، خ یزد. نور آفتاب  یپر نم یاباندر خ پرنده 
 یهم فشرد و با صدا یرا رو یشمغازه هم باز نبود. الهام لب ها یک  یحت 

 گفت:  یلرزان 

 ینمت؟شه بب یم-

را نشان  یک یکانداخت. نزد یراییداخل پذ یواریبه ساعت د ینگاه  بهزاد
 .ید. نگران پرسیدباال پر  یشداد. ابروها یم

  یی؟وقت شب کجا ینشده الهام؟ ا یزیچ-

 یخودش مسافت کم  یمجرد ی. با خانه  اش شده بود  یپدر  یخانه    نزدیک
 نکند و بهزاد را نگران نکند. یهکرد گر   یبود. سع

 یای؟! میپدر یرم خونه  یدارم م-

 یدانست چه شده؛ اما لحن لرزان و نفس ها یصاف نشست. او نم بهزاد
 . او را به شدت نگران کرده بود.یدکش  یکه خواهرش م  یقیعم

. تا یامواست افتاده؟ االن م یشب؟ اتفاق  یک دختر تنها ساعت  یری؟م یدار-
 اونجام!  یگهربع د یک 

 فرو برد و گفت: یبشدست سردش را داخل ج الهام

 یم یکنتاک   یمرفت ینصف شب م یشهاز اون مغازه که هم یایم یدار یشهم-
 گرسنه ام!   یلیخ یری؟بگ یلویی. دو کیمخورد
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را برداشت   ینماش  ییچچمدان برداشت. سو  یدسته    یپالتواش را از رو  بهزاد 
 و از خانه خارج شد.

دختر  یک یبزرگ  ینباش! تو تهران به ا یع ! سر یامالهام زود برو خونه تا ب-
 کنه؟ عجله کن!  یم یکار نصف شب چ یک ساله ساعت  یجدهه

 یفشا کر  یددر روشن بود. کل یجلو ی. چراغ هایداش رس یپدر یخانه  به
 درآورد و داخل قفل در چرخاند.

 ... .یاو نوشابه خانواده  یدداداش! منتظرتم. سس سف یدمرس-

 حرفش را قطع کرد.  یو نگران   یترا برهم زد و با عصبان  ینمحکم در ماش  بهزاد

رو   یعادت لعنت   ینالهام ا  ی؟کن  یبخاطر بابا پرخور  یخوا  یچه خبره؟ بازم م-
 ترک کن! 

پدر و مادرش هر دو پاک  ینر را پشت سرش بست. ماشخانه شد. د وارد
 را باال زد. یاطبرق ح یدبود. چراغ ها خاموش بود. دستش را سمت کل

خوام. تو  یمعذرت م یبابت همه چ  یدبهزاد! ببخش یدبهت بگم. ببخش یاب-
 از اول حق با تو بود.  یراست گفت 

 یآرام الهام در گوشش م یها یهگر   یبا سرعت دنده عقب گرفت. صدا بهزاد
 گفت:  ینسبتا بلند ی. با صدایچیدپ

 شده الهام؟  یزیتسرت اومده؟ چ ییبال-
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را بدون باز کردن  یش. به سمت داخل رفت. چکمه هایداش را باال کش بینی 
د. خانه روشن برق را ز   یدرا پا کرد و کل  یابر   یها  ییها از پا درآورد. دمپا  یپز

 شد. 

 نره!  یادت ینشده! کنتاک  یزیمنه چ-

را قطع کرد. شال قرمز را از سرش درآورد   ی. الهام گوشیدبگو  یزیبهزاد امد چ  تا
مانند پنج   یز نکرده بود. همه چ  ییر تغ  یز چ  یچو به سمت حمام اتاقش رفت. ه

کرد.  یم ییخودنما یوار د یاش رو یبچگ  یاش بود. عکس ها یشسال پ
 یهگر   یتوانست جلو یپر از عروسک. نم یو کمد یصورت  یها یواریذدکاغ

آب را باز کرد و منتظر شد تا وان پر  یر . در حمام را باز کرد و شیرداش را بگ
. ذهنش پر از سوال بود. یدرا کش یششود. کنار حمام نشست. محکم موها

گشت. علت پس زده شدنش! سرش را چندبار  یدر ذهنش دنبال علت م
 گفت:  یآرام یزد و با صدا یوار بلند د یها یمحکم به کاش

 ینداشتم. من فقط قرص مسکن اون لعنت  یجذاب  یز چ یچحق داشت. من ه-
کنه تو  یخوره پرتش م یشه که قرص نم یسالم م یزادآدم یبودم. وقت 

 ! یآشغال

درونش   یزیکرد. الهام شکسته بود. چ  هیبلند گر   ی. با صدایدامانش را بر   گریه
کارش فکر نکرده   ینجایوقت به ا یچبود. غرورش له شده بود. ه یختهفرو ر

را بست. دست  یر شدن آب داخل وان دستش را بلند کرد و ش یز بود. با سرر
را بسته   یشوان گذاشت و سرش را در آب فرو برد. چشم ها  یرا لبه    یشها

فوذ کرده بود؛ اما هنوز عطش داشت. هنوز از آب در عمق سرش ن  یبود. سرد
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 یرآبشده بود که سرش ز یقهدانست چند دق یبود. نم یداخل روبه نابود 
آوردن سرش توسط بهزاد به خودش آمد. شروع کرد به  یرونبود؛ اما با ب

 گفت:  یبلند یو صدا یتنفس نفس زدن. بهزاد با عصبان

  ی؟کرد  یم یچه غلط  یمعلوم هست چه مرگته الهام؟ داشت -

رنگش زد و  یقهوه ا یبه موها یانداخت. بهزاد کالفه چنگ  یینرا پا سرش
 ادامه داد.

  یه؟چه سر و وضع ین! بگو چه خبره! ایرونب یمبلند شو بر -

 یشصدا  یدو زانو نشست. کم  یزد. بهزاد رو  یهگر   یر بهزاد بلند ز  یدنبا د  الهام
 را آرامتر کرد و گفت:

 شده؟ یزیتخواهر خوشگلم؟ هان؟ چ یکن  یم یهچرا گر -

را دور کمر برادرش حلقه  یشدست ها یسشتوجه به موها و صورت خ بی
 گفت:  یدهبر  یدهکرد و بر 

 تموم... شد... داداش!-

 و گفت: یدکش  یسشخ یآرام دست بر موها بهزاد

 خوره خواهر قشنگم. یموهات و خشک کن سرت سرما م یم،بر  یاب-

. بهزاد با یستدر آغوش برادرش گر  یشترینگفت. با شدت ب یزیچ الهام
الهام خواهر  یدخودش را فراموش کرده بود. شا یحال او، غم و غصه  یدند

 نبود.  یز هم خون او نبود؛ اما کم از خواهرش عز
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 !یرونپرتم کرد ب یشآشغال از زندگ یکمثل  یانتموم شد بهزاد! ک- 

بست. دستش مشت شد.  یخ  یشحرف؛ خون در رگ ها ینا  یدنبا شن بهزاد
 یشرا نشان ندهد؛ اما نتوانست صدا یتشخودش را گرفت تا عصبان یجلو

 .یدلرز یاز شدت خشم م

شو!   یخیالشگفتم ب  یتاومده تو زندگ  یارو  ینا  یگفت   یبهت گفتم الهام! از وقت -
ون کنم. ا  یفقط کمکش م یگفت   ی،گوش نکرد  ین؛خور یشما به درد هم نم

 یبه کمک تو و امثال تو نداره! حاالهم بخاطر اون ب  یازین یروان  ی یکهمرت
 نکن!  یهگر   یاقتل

اش قرمز شده بود.   ینی. چشم ها و بیاوردوادارش کرد تا سرش را باال ب  بهزاد،
 اثر رژلب که با پشت دست پاک کرده بود مانده بود.  یشدورتا دور لب ها

کردن رو    یکشمش! اون حق زندگ   یدفعه م ینالهام! خودم ا یکن  ینم یهگر -
. یرمگ  یازش م یزشونهال و جهنم کرد. تو رو لهت کرد. همه چ ینداره. زندگ 

البته   یدی؟بره! فهم  یینآب خوش از گلوش پا  یک دم. اون حق نداره    یقول م
 موند. یباق  یاگه فرصت 

هنوز هم آدم نشده بود. با  یانمهر الهام را محکم تکان داد. انگار ک یها شانه
 خواهرش نگاه کرد و ادامه داد. یانگر   یدر چشم ها یتعصبان

 آدمه! یختهر یادکه ز  یزیتو نداره. چ یاقتنکن الهام! اون ل یهگر -

کاراش، حرف هاش، تقالهاش   یدمش،تو درکم کن بهزاد! دوسال هرجا رفتم د-
 همه دروغه؟!  یعنیثابت کردن خودش  یبرا
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 زد. یندپوزخ بهزاد 

به  یانمهر ک  ی؟گرد  یدنبال جواب م یکرده! هنوزم دار  یکارتکه چ  ینیب یم-
 یکنتاک   یلو. صدبار بهت گفتم االنم غصه نخور... واست دو کیستقانع ن یکی
لباسات و عوض کن موهات و  یع و نوشابه خانواده! سر  یدبا سس سف یدمخر 

 بهزاد؟ یسوخته  یاه. خب سینمو بچ یز خشک کن تا م

و  یداش کوب ینهمحکم به س یکیقسمت آخر حرف بهزاد،  یدنبا شن اماله
 گفت:

 !یاهیخودت س-

اتاق را ترک   یتکرد و بلند شد. بهزاد باعصبان  یز اش را تم  ینیپشت دست ب  با
 یکآب سرد را  یرا باز کرد و بطر  یخچالکرد و به سمت آشپزخانه رفت. در 

بود که اگر به خودش  یر عصباما از التهابش کم نشد. آن قد ید؛نفس سر کش
 یز م  یو رو  درآورد  ینتظرف از داخل کاب  یک .  یختر  یبود تمام خانه را بهم م

هال  یک شده بود.  یدهچ یقهگذاشت. هنوز تازه متوجه خانه شده بود. با سل
و  یرهشده بود آن هم به رنگ بنفش ت یدهبزرگ؛ سه دست مبل چ یراییو پذ

 یکرد و لوازم خانگ   یم یزندگ  ینجاکه مادرش در ا  یبنفش روشن! خالف وقت 
. به دنبال دوتا بشقاب تمام داز اندازه مدرن و با کالس بو یشساده بود؛ ب

توجه به مدل  یبود. ب  یادز ینیها را باز کرد. تعداد ظرف و ظروف چ ینتکاب
 .یدشن الهام را یگذاشت. صدا  یز م یبشقاب، دوتا برداشت و رو

 یادیز  یها  یباشه مامانم بد  ی. هرچ یای! فکر کردم نمیممنون بهزاد که اومد-
 در حق شما کرده.
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برداشت. به سمت او برگشت. دور سرش حوله   یوانل  ینتکاب  یباال  یطبقه    از  
 یوانعوض کرده بود. ل  یسورمه ا  یشرتبود. بافت قرمز رنگش را با ت  یچیدهپ

را داخل  یکیداخل ظرف پالست یاتمحتوگذاشت و نشست.   یز م یها را رو
 کرد و گفت:  یظرف خال

چهار سالت بود بهت   ی. از وقت یسننو  یگناه پدر و مادر و گردن بچه اشون نم-
 یافتاد بهم بگو! االنم بابت اون ب  ی! گفتم هر اتفاق یگفتم تو مثل خواهرم

 کنم.   یخودت و ناراحت نکن! خودم درستش م یاقتل

 شد. یرهنم زده به برادرش خ یبا چشم ها الهام

 یلطفا خودت و تو دردسر ننداز! گرفتار یول ی؛بهزاد! بابت همه چ  یمرس-
کارش   ینموضوع شو خدا خودش جواب ا  ینا  یخیال. بیستدوتا ن  یکیهات  

 لش و زدم.دفعه د یک شد. چرا  یبفهمم چ  ید. هرچند بایدهو م

را باز کرد. کامل داخلش غلطاند و شروع  یدتکه برداشت و در سس سف یک 
بهزاد   یبرا  یدرا هضم کند. شا  یانمهر ک  یتوانست حرف ها  یکرد به خوردن. نم

توانست فراموش کند.  یدو سال را نم ینساده بود درک کردنش؛ اما الهام ا
خواست انجام   یکه فردا م  یشد. در انجام کار  یرهبهزاد با اخم به بشقابش خ
کرده بود. نگاهش را سمت   یوانهاو را د یانمهر ک  یدهد مردد نبود؛ اما کارها

 خورد سوق داد و در دلش گفت: یالهام که تند تند و پشت سر هم م

 رسم... . یباشه خودم حسابش و م یباق  یاگر زمان -

*** 
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 یکخاموش بود.  انداخت. نسبتا خلوت بود و اکثر چراغ ها    یابانبه خ  نگاهی 
اتاق آوا را نشانه گرفت.  یبرداشت و پنجره  ینزم یتکه سنگ کوچک از رو

خورد. چشم   یکه به پنجره م  یزیچ  یکار را تکرار کرد. نهال با صدا  ینچندبار ا
کرد. نور زرد رنگ   وشنرا باز کرد. دستش را بلند کرد و چراغ خواب را ر   یشها

تازه خوابش برده بود. آرام  یدکش  یشبه چشم ها یاتاق را روشن کرد. دست 
به پنجره خورد. آرام به سمت پنجره رفت   یگر بار د  یزیآمد. چ  ییناز تخت پا

درهم  یشبه صورتش خورد و باعث شد اخم ها یو در را باز کرد. باد سرد
 رد و آرام گفت:ک  دنهال، دستش را بلن یدنشود. ونداد با د

 !یینپا یابرسونمت. آروم ب یشبتد یخوام به آرزو یم-

روشن بود و  ینماش یپنجره گذاشت. چراغ ها یهر دودستش را لبه  نهال
 شده بود.  یانقامت ونداد نما

 کدوم آرزو؟-

 که فقط او بشنود گفت:  یبه سمت پنجره رفت و جور یکم  ونداد

. یدمم یلشتحو یگهندساعت د. چیرمگ یچندساعت زنم و قرض م یبرا-
 یای؟م

 یوانهزد و پنجره را بست. د  یرفت. لبخند بزرگ   یشبشد  ینهال سمت آرزو  فکر 
 یدر پوست خود نم ینثار ونداد کرد و در کمد آوا را باز کرد. از خوشحال یا

اش،  یاسک  یقههمان  یبرداشت. رو یرهت یسورمه ا ین. شلوار جیدگنج
 د و گفت:یسرش انداخت. آرام خند یرو یآوا را تن کرد و شال یکت   یپالتو
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 بره! یم یختا ب یخاگه مامانت بفهمه سر هردمون و ب- 

داد و وارد راهرو شد.  یینرا پا یرهخواب را خاموش کرد. آرام دستگ چراغ
حبس کرد و چندبار   ینهاز اتاق ها روشن نبود. نفسش را در س  یچکدامچراغ ه

عادت کند. دست راستش را به نرده گرفت   یکیبه تار  یشپلک زد تا چشم ها
. آن قدر یردلبخندش را بگ یتوانست جلو یآمد. نم یینو آرام از پله ها پا

. یدآخر رس یکند. به پله   یدادخواست داد و ب یخوشحال بود که دلش م
را روشن کرد  یرفت. فلش گوش یداد و به سمت در خروج  یروننفسش را ب

و آرام  یدپوش یپشرا بدون بستن ز یشانداخت. کفش ها یجا کفش یو رو
 رفت و گفت: یاطآهسته به سمت در ح یدر را بست. با قدم ها

رسم  یمشد یتهمه مدت اذ ین! ایر امشب و فاکتور بگ ینشرمنده عمه! هم-
 و رسومات بخوره تو سرم. 

رام . نهال آ یستادخانه ا یرا باز کرد. ونداد دنده عقب گرفت و جلو یاطح در 
 یرو یونداد لبخند بزرگ  یدنرا خاموش کرد. با د یدر را بست و فلش گوش
را باز کرد و سوار شد. ونداد به سمتش برگشت  ینصورتش نشاند و در ماش

 و گفت:

 ... . یهرچ  یعنی یایکه با من ب  یخب نهال خانم االن شما قبول کرد-

 لب او گذاشت و اجازه نداد حرفش را ادامه دهد. یدستش را رو نهال

راه  یع . سر یمخودم. هنوز ما فقط دوازده ساعت وقت دار یشد پا یهرچ -
 خب؟! یهبق یتعصبان یخیال. بیمبر  یفتب
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نهال   یرا برداشت و با حرص باندها را از دستش درآورد. ونداد حلقه    دستش 
 گفت:  یتا جداو گرفت ب یرا از انگشت کوچکش درآورد. روبه رو

 ! یدرش آورد ینمنب یگهد-

 و انگشتر را از او گرفت. یدسرش را باال گرفت. آرام خند نهال

 چشم! مقصر من نبودم. عمه ات بود. اون درش آورد.-

را به حرکت  ینرا داخل انگشتش انداخت و کمربندش را بست. ماش انگشتر 
الت گرفت. ونداد نهال گرفت. نهال دستش را با خج  یدرآورد و دستش را جلو

 نگاهش را به جلو دوخت و گفت:

با اون  یدمتاونجا د  ی! وقت یر دستمو ول نکن نهال! نگاهت و از من نگ  یگهد-
 یچنهال مردم و زنده شدم. ه ی،زد یکه پشت تلفن م ییحال، حرف ها

حالت خوب   ی،نداشتم. انگار خدا تو رو به ما برگردوند. به هوش اومد  یدیام
 نهالم!  ی! ممنون که موندیبود. سالم بود

. اونجا فقط بخاطر یرمم ینم یاسادگ ینهم که به ا یجون سخت  یک من -
اش تو  یهچندساعت قبلش گفت هدف اول یو گرفتم. وقت  یمتصم ینشماها ا

 کردم.   یداپ یچه حال یدون  ینم یبود

 دستش را محکم فشرد و ادامه داد. نهال

 یم؟دوازده ساعت و کجا بمون ینا  یم؟ر یم  یمحاال که تموم شد. بگو کجا دار-
 یم؟کن  یکار چ
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کنه. الاقل   یدونم هرچه بادا باد! گفتم مامان که حرف من و قبول نم ینم- 
 ! یچندساعتم شده کنارم باش یکنم برا  یکار  یک 

 ت:گف  یبلند یو با صدا یدداد از ته دل خند یهتک یسرش را به صندل نهال

 !یعاشقتم ونداد! هرچند ده سال ازم بزرگتر -

خواب آلود   یحرف سرش را به سمت نهال برگرداند و به چهره    ینا  یدنشن  با
 شد. یرهاو خ

 دوست دارم.  یشتر من ب-

 نگاهش کرد و گفت: یعسر  نهال

 یفتیمخوش بهمون نشون داده باز ن  یرو  یحواست و بده جلوت، حاال که زندگ -
 .ییتو سرباال

زد و نگاهش را به جلو دوخت. او با وجود داشتن نهال  یلبخند ادوند
خواب از  یخواست؟! نهال از خوشحال یچه م یخوشبخت بود. مگر از زندگ 

بود. بزرگراه ها خلوت بود. ونداد دستش را بلند کرد و پخش  یدهسرش پر 
 را روشن کرد و روبه نهال گفت: ینماش

آرزوت  یزی. به هر چیریمگ  یم یعروس ی! بهتر که شدیدیهنوز کجاش و د-
 رسونمت نهالم!  یبوده م

 خجالت را کنار گذاشت و گفت: نهال

 بسه!  یکه باش  ینهم مهم نبود. هم ینگرفت -
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 یاتنها عشقم تو دن یهست  تو 

 تو تنها یمونم ب  یم نباشی

 یریروز از من دلگ یک که   اگه

 یادارم تو رو قد دن دوست

 لرزه یقلبم م یدنتد واسه

 ارزه یم یاتو به دن وجود

  یرینمش یلحظه ها برای

 مزه ینتو داره بهتر  لب

 یرینهقدر دوست داشتن تو ش چه

 ینهش یرنگ چشمات به دل م تو

 ییرو من دوست دارم تا اونجا تو

 یرهم یآدم واسه حوا م که

بلند با خواننده  یکرد. نگاهش را به ونداد دوخت و با صدا  یادصدا را ز نهال
 کرد.  یراه هم

 دم یداشتنت جونم رو م واسه

 یدمتو من عشق و د یچشما تو

 یرهگ  یچه جذابه تو رو من تو آغوشم م یاتو دن کنار 
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 واسم خوبه یاکه دن  یخوب  تو 

 چه آشوبه یامتو دن نباشی

 واسه قلبم یلیتنها دل تو

 کوبه  یهر لحظه م ینهتو س که

 یرینهقدر دوست داشتن تو ش چه

 ینهش یرنگ چشمات به دل م تو

 ییرو من دوست دارم تا اونجا تو

 یرهم یآدم واسه حوا م که

 (یرین_عشق شیرفرجام)ام

*** 

و چهارساعت   یستکه در رفت و آمد بودند انداخت. ب  ییها  ینبه ماش  نگاهی
 یر را ز یگار س ینگذشته بود. هنوز چندساعت بود از مشهد آمده بود. آخر 

وقت  ینآن طرف بزرگراه پارک بود. هوا در ا نشیخاموش کرد. ماش یشپا
حس شده بود.  یبود. صورتش از سرما ب  یدهخود رس یصبح به اوج سرما

 که در حال طلوع کرده بود. زد و گفت:  یبه آفتاب  یتلخ  بخندل

خوام که بخاطر  یزود! از همتون معذرت م یشه! به زود یتموم م یهمه چ -
 رم.  یاما گفتم که م ین؛شد یتمن اذ
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آن رد  یرا آرام از باال یشگذاشت و پاها  ییحفاظ پل هوا یرا لبه  دستش 
بود.  یادانداخت. ارتفاع ز یینبه پا یکرد. با دو دستش حفاظ را گرفت نگاه 

 گفت:  یآرام یکرد. با صدا  ینم یدانجات پ یگر افتاد د یاگر م

و برسم. شرمنده مامان که   یانمهر شرمنده الهام که نتونستم بمونم و حساب ک-
نهال که قولم و شکستم و شرمنده  ید! ببخشیشد یتاذ یلیسالها خ ینتو ا

 یواست باشم. بعد از هفت سال م یاتم بابک که نتونستم الاقل برادر خوب 
 نکبت بار! یزندگ  ین! خسته شدم از ایماهفر  یشخوام برم پ

بودند را از  یز عز  یشکه برا  یتک تک کسان  یرا بست. چهره  یشها مچش
 یزیاو چ یدترس یلحظه بود. از مرگ نم یننظرگذراند. هفت سال منتظر ا

 یم یرا برداشت. به سخت  یشاز دست ها یکیاز دست دادن نداشت.  یبرا
را آزاد کرد. خودش را به سمت   یگرشتوانست تعادلش را حفظ کند. دست د

 او آخر خط بود. تعادلش را از دست داد و... . یبرا ینجاداد. ا هلجلو 

 

 

 (یان)پا

*** 

  23:10ساعت  1399 یور شهر  20

 10:15ساعت 1400 یور شهر  5

*** 
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

 

 

 رمان دومانلی

 

 

 

 رمان اُ مرک

 

 راد رمان 

 

 

 ندیی  رززاد روای  رززور 
اسزززز  کززه برن  هززاییآد 

 اجبزار و اخترزار نزاچزار  ِدوراهی
یرری هسزززتنزدم بزه  صزززمر 

نرلوفر مرزان آمزاح صواد ی کزه 
 ندیی او را به بحران و  زلزل 

یرردم کشزززاند م  صزززمر  می
اش را بزه  صزززمرمی کزه آینزد 

فراخور عوا ب آن دسزتخوش 
بزرزنزی رخززدادهززایزی غزرزرپزرزش

 .خواهد کرد

 

یک داسزتانم  ندیِی  زخصزِی هر 
اعضای یروهی خالفکار اس م   ا  

ای و  بردس  که سار انی صرفه
اندم با نا  ا مرک  ززناخته  ززد 

ی مسززلول رسززردیی به پروند  
بزانزد ا مرزکم سزززریرد  زززور اد 
سززز زدیم هنگزامی کزه موفق بزه 

 ززودم دسززتگرری این باند نمی
کند ا  طرییی دیگر به سز ی می

این باند نفوذ کند  اما موضزوعی 
اش اند وهرفه  زود نتوباعث می

طور که باید درسز  انجا  را آن
 !دهد 

دومززانزلزیم روایزتزگزر  نززدیزی  
ماهرخه که  دختری به اسز   

بزه امرزد  نزدیی پر عشزززقم  
های پشززز  سزززرش رو  پ 

کنه و ناخواسزززته  خراب می
بزه دا  اعترزاد و بزانزد وارد  

 زهم ی مواد یرفتار میکنند 
ی  خودش رو  وی این جزاد 

کنزه  انتوزا  نوزا صت میبی
کزه مرون را  م جز  ای ر   

 ...د م م جز  ای به اس می

 

 مطال ه  مطال ه  مطال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/170450/
https://forum.1roman.ir/threads/117682/
https://forum.1roman.ir/threads/175169/
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ا پریزاد   سپرد به رنگ آرامش 

 

ی جنوبی پنجر    
درسز  رو  ب د ا  مراسز  دفن مادرشم  ار 

کنزد و اش را بزه امزان خزدا رهزا میو  نزدیی
بزا دلی داغزدار و پرشزززانی کزه مور ننزگ 

ای دورم در دل رود بززه نیطززهخورد م می
هزای سزززوادکو  د چنزدمزا  ب زد ا  آن جنگز 

اش را برای همرشزه رو ی که  وران و خانه
 رگ کرد م در یززک رو  بززارانی و سزززرد 
 مسزتانیم در دل سزرا  ا ا ک نمور موسزسزه 

اش  زد   یز  و یرزا م هنوزالیه بزه  نزدیی
یشارد که  رار اسزز  رنگ سززبز بزند به می

خبر ا  این کزه سزززمز  دیگر رو هزایش بی
 ند  ا دستش به او کسی بال بال می  ایرانم

برسززد   ززب و رو  ندارد  ا ردی ا  او پردا 
هزایش را کنزد و ب زد پزاسززز   مزا  سزززوال

هایی که خواب  ب و آرامش بشنود  سوال
رو  را صرامش کرد  اسزززز م مردی کززه 

غرر ی بنزالزد یزا ا  درد دانزد ا  درد بینمی
 …!دوری

ایززن کززتززاب داسززززتززان  نززدیززی  
ه به همرا  دوسزتانش  سز  کدختری

در بوزیسزتی بزر   زد  و اکنون در  
ای  ززدیمی بززا آنوززا  نززدیی  خززانززه

کندم  رار اسزز  سززرنو زز  هر می
کزدا  بزه نحوی ر   بخورد کزه در  
خالل داستان به آنوا پرداخته خواهد 
 زدم سزرنو ز  الرنام دختر رزبوری 

نوزایز   لبش برای محبز  بزه  کزه بی
ولی   پزد نرز در صزال  حاین و آن می

رصمانه مورد   زززگر  اسززز  که بی
هجو  آفا  صسزاد  و طم  دیگران  
و  رس ا  مکزافزا  آنوزا  رار خواهزد 

 .یرف 

ارمان با وضز  مالی بدی که  
دارد همه  ال زززش را برای  
پززت یززرفززتززن خززواهززر  

اش پریمزا م ا  پزدر بزد  ُدردانزه
کنزدم امزا  سزززرپرسزززتش می

درسزززز  و زتزی مزوفزق بززه  
بززریززردانززدن خززواهززرش  

ی   زود که متوجه رابطه می
پززنززوززانززی پززریززمززا  بززا 

 زریزن رفزرزیزش  رزززمزرزمزی
 ! ودمورداد می

 خرید  خرید  خرید 
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